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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya 

tulis ilmiah yang berjudul “Efektifitas Interprofessional Education Terhadap 

Interprofessional Teamwork Studi Implementasi IPE Modul Respirasi Pada 

Mahasiswa FK UNISSULA Angkatan Tahun 2017” dengan baik. Karya tulis 

ilmiah ini dibuat dalam rangka memenuhi persyaratan kelulusan untuk mencapai 

gelar sarjana kedokteran di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

Penulis menyadari karya tulis ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik 
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secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ingin 
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