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PRAKATA 

Assalammu’alaikum Wr. Wb. 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang 

atas segala rahmat dan karunia-Nya. Sholawat serta salam penulis ucapkan kepada 

junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan para 

pengikutnya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah dengan 

judul : “Hubungan Antara Pengetahuan Kebersihan Gigi dan Mulut dengan 

Status OHIS pada Siswa-Siswi SMA Al Irsyad Tegal. 

 

Karya tulis ilmiah ini disusun penulis sebagai salah satu syarat untuk 

mendapatkan gelar Sarjana Kedokteran Gigi di Fakultas Kedokteran Gigi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Karya tulis ilmiah ini dapat selesaiatas 

segala dukungan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu 

pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-

besarnya kepada yang terhormat : 

1. drg. Suryono, SH, MM,Ph.D selaku Dekan Fakultas Kedokteran Gigi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ijin pada 

penulis untuk melakukan penelitian. 

2. drg. Marsono, M.Kes selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan 

waktu, tenaga, pikiran, memberikan bimbingan, arahan, nasihat dan 

motivasi selama penyusunan karya tulis ilmiah ini. 

3. drg. M. Dian Firdaussy, M.Sc (DMS)  selaku dosen pembimbing II yang 

telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, memberikan bimbingan, arahan, 

nasihat dan motivasi selama penyusunan karya tulis ilmiah ini. 

4. drg. Prima Agusmawanti, Sp.KGA selaku penguji yang telah membantu 

dalam proses sidang karya tulis ilmiah ini. 

5. Papa H.Bandi, mama HJ.Sunimah, kakak nitto, adek surya, kakak haniz 

serta seluruh keluarga yang saya sayangi atas dukungan moril, spiritual, dan 

materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini dengan 

baik. 
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6. Ibu guru, bapak guru dan staff SMA Al Irsyad Tegal yang telah memberikan 

bantuan selama berjalannya penelitian untuk kelancaran karya tulis ilmiah 

ini. 

7. Siswa-siswi SMA Al Irsyad Tegal yang telah memberikan bantuan selama 

berjalannya penelitian untuk kelancaran karya tulis ilmiah ini. 

8. Thaufiq Setiawan Nugroho teman spesial yang slalu memberikan dukungan 

dan tak henti memberikan semangat kepada saya dalam penyelesaian karya 

tulis ilmiah ini. 

9. Irene, Atika, casandra, febri, fifi, mba achy dan semua teman-teman 

Triconodont Angkatan 2010 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang yang telah memberikan dukungan, bantuan dan 

berbagi ilmu kepada penulis. 

10. Seluruh staf pengajar di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang yang telah mendidik, membimbing dan membantu selama 

menuntut ilmu di masa pendidikan. 

11. Semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu yang telah 

membantu penulis dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. 

Semoga segala bantuan dari semua pihak yang tertulis diatas mendapatkan 

balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penyusunan 

karya tulis ilmiah ini masih jauh dari sempurna, penulis mohon maaf atas segala 

kekurangan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja dalam penulisan 

karya tulis ilmiah ini.  

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga karya tulis ilmiah ini dapat 

memenuhi tujuan dan bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan ilmu 

pengetahuan khususnya dalam bidang Kedokteran Gigi . 

Wassalammu’alaikum Wr. Wb. 

Semarang, 24 Juni 2016 

 

Penulis   
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