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PRAKATA 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb 

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan ridho-Nya sehingga  penulis mampu menyelesaikan 

karya tulis ilmiah yang berjudul “Hubungan Pola Asuh Orangtua Dengan 

Terjadinya Nursing Caries Pada Anak Usia 4-6 Tahun”. 

Karya tulis ilmiah ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan 

mencapai gelar sarjana kedokteran gigi di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas 

Islam Sultan Agung. 

Dalam karya tulis ilmiah ini, penulis banyak mendapatkan  dukungan, 

bantuan, dan bimbingan dari banyak pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin 

mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. drg. Suryono, S.H, M.M, Ph.D, selaku dekan Fakultas Kedokteran Gigi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

2. drg. Sandy Christiono, Sp.KGA, selaku dosen pembimbing I yang telah 

banyak memberikan tenaga, waktu, pikiran, dan saran kepada penulis dalam 

penyelesaian karya tulis ilmiah ini. 

3. drg. Kusuma Arbianti, MMR, selaku dosen pembimbing II yang telah banyak 

memberikan tenaga, waktu, pikiran, dan saran kepada penulis dalam 

penyelesaian karya tulis ilmiah ini. 

4. drg. Erdianto Setya W. M.HKes, selaku dosen penguji yang telah banyak 

memberikan tenaga, waktu, pikiran, saran serta perbaikan kepada penulis 

dalam penyelesaian karya tulis ilmiah ini. 



 

 

v 

 

5. Ibu Erna Dwi Agustin, S.Psi selaku dosen psikologi yang telah ikut serta 

memberikan tenaga, waktu, pikiran, saran kepada penulis dalam penyelesaian 

karya tulis ilmiah ini. 

6. Ibu Hj. Masekhah, S.Ag.,M.H, selaku Umi saya yang telah banyak 

memberikan doa, kasih sayang, semangat, dukungan moril, materi, nasehat 

serta menjadi inspirasi dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan karya 

tulis ilmiah ini. 

7. Bapak H. Muhammad Rozi , selaku Abah saya yang telah banyak 

memberikan doa, kasih sayang, dan dukungannya dalam menyelesaikan karya 

tulis ilmiah ini. 

8. Fifi, Imah, Aza, Miftah, selaku adik-adik saya, dan seluruh keluarga saya 

tercinta yang selalu mendo’akan, mendukung penulis menuju kesuksesan, .  

9. Riezqia, Raisa, Sari, Sofi, Isma, Widya, selaku sahabat-sahabat tersayang 

saya yang telah banyak membantu, memberikan semangat dan doa.  

10. Annisa Rahmawati yang turut memberikan bantuan dan dukungannya dalam 

menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. 

11. Anak-anak TK Tarbiyatul Athfal 2 Semarang serta Kepala Sekolah dan para 

guru yang telah memberikan ijin dan membantu saya hingga penelitian ini 

dapat berjalan. 

12. Teman-teman seperjuangan “Alveolar” angkatan 2013 yang telah membantu 

dalam penelitian ini dan sama-sama berjuang menyelesaikan KTI. 

Penulis menyadari bahwa karya tulis ilmiah ini masih jauh dari sempurna, 

serta banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik 
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yang membangun untuk menyempurnakan karya tulis ilmiah ini dan berharap 

karya tulis ilmiah ini dapat menjadi bahan informasi yang bermanfaat bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kedokteran gigi.  

Wassalamu’alaikum Wr.Wb      

 

Semarang,   Januari 2017 

Penulis 
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