
KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala berkat, rahmat 

dan karunia-Nya. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah yang 

berjudul Gambaran Konseptualisasi dan Pemecahan Masalah Pada Pengguna Kawat 

Gigi Setelah Melihat Video Tutorial Menyikat Gigi dengan Teknik Modified Charter.  

 Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah ini masih banyak 

kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Berkat bantuan, 

bimbingan, dukungan serta doa dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan 

Karya Tulis Ilmiah ini dengan sebaik mungkin. 

 Penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada: 

1. Allah SWT yang memberikan nikmat dan karunia-Nya serta berkat izin dan 

ridho-Nya Karya Tulis ini dapat selesai.  

2. Orangtua khususnya Umi Icah , Abi Sapta, Ma Yuyu dan Adik-adikku; Amirah, 

Dela, Fuji tersayang yang selalu mencurahkan kasih sayang tanpa jeda kepada 

penulis. Memberikan doa, dukungan dan motivasi untuk tetap menjalani proses 

perkuliahan hingga selesai. 

3. Dr. Ir. Osman Syarif, MKM. selaku Direktur Politeknik Kesehatan Bandung. 

4. Tri Widyastuti, SKM, M.Epid. selaku Ketua Jurusan Keperawatan Gigi.  

5. Drg. Megananda Hiranya Putri, M.Kes. selaku pembimbing akademik sedari 

awal masuk perkuliahan hingga di titik ini yang selalu membantu memotivasi 

untuk tetap semangat.  

6. Deru Marah Laut, S,SiT, M.Kes. selaku pembimbing yang telah memberikan 

bimbingan, bantuan serta senantiasa meluangkan waktu dan memberikan ilmu 

yang sangat bermanfaat untuk penyusunan karya tulis ilmiah ini.  



7. Hera Nurnaningsih, M. Kes. dan drg. Eliza Herijulianti, M.Pd. selaku dosen 

penguji yang memberikan saran dan masukan kepada penulis.  

8. Seluruh staff civitas akademika Jurusan Keperawatan Gigi yang telah mendidik 

dan membekali ilmu pengetahuan selama perkuliahan. 

9. Seluruh rekan mahasiswa Jurusan Keperawatan Gigi Angkatan 23 yang 

bersedia saling menguatkan dalam proses pembelajaran. 

10. Keluarga besar yang selalu mendoakan dan memberi dorongan dalam proses 

penyusunan karya tulis ilmiah ini. 

11. Keluarga besar kosan putri Andipon; Lulu A. Rachmani, A.Md.Kes, Nisa Nur 

Hikmah, A.Md.Kes, Tri Sulastri, Ranggita Kintan A, Anis Juliyani, Selina N. 

Afifah dan Liana Desi Nugrahani yang sama-sama berjuang di Kampus Jurusan 

Keperawatan Gigi. 

12. Keluarga besar Sisterfillah; Tri Sulastri, Nuni Anggraeni, Triani Apriliana, 

Ruth Oktavia yang juga berjuang dan menjadi penopang untuk saling tetap 

menguatkan saat semesta tidak berpihak. 

13. Susanti Nuraeni saudara kembar jauh saya yang juga kuliah di poltekkes 

jurusan keperawatan gigi yang selalu menguatkan saya sejauh ini.  

14. Semua pihak yang telah memberikan gagasan dan dukungan 

dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini yang tidak dapat disebutkan 

satu persatu.  

 Semoga Allah SWT membalas amal kebaikan kalian semua dan senantiasa 

dicurahkan rahmat oleh-Nya. Penulis berharap semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat 

menambah pengetahuan serta memberi manfaat bagi para pembaca. Semua kritik dan 

saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan senang hati. 

       Bandung, 22 Januari 2020 
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