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KATA PENGANTAR 

Alhamdulillahirrobil’alamiin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah 

SWT atas anugrah dan rahmat-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya 

Tulis Ilmiah ini dengan judul “GAMBARAN PERILAKU MENYIKAT GIGI 

PADA SISWA KELAS VII SMPN 3 CIKANCUNG KABUPATEN BANDUNG 

TAHUN 2020”. Proposal Karya Tulis Ilmiah ini disusun untuk diajukan sebagai 

syarat menyelesaikan Pendidikan Diploma III Jurusan Keperawatan Gigi Politeknik 

Kesehatan Bandung. 

Dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini penulis banyak mendapat banyak 

kesulitan dan menyadari masih banyak kekurangan. Namun berkat kasih sayang dan 

karunia-Nya serta bimbingan, dorongan, masukan dan bantuan dari berbagai pihak 

yang turut serta dalam penelitian dan penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini, oleh karena 

itu dengan segenap ketulusan hati penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang 

sedalam-dalamnya kepada : 

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis 

dan menyelesaikan Proposal Karya Tulis Ilmiah ini. 

2. Kedua orang tua tercinta, Rina Amarwati dan Bapak Atep Tatang , serta kedua 

adik saya Khavya Rizkian Indah Putri dan Rifqa Munira yang telah 

memberikan doa serta kasih sayang dalam proses Proposal Karya Tulis Ilmiah 

ini. 

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

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

Politeknik Kesehatan Bandung. 

5. Yonan Heriyanto, S.Si.T., M.kes selaku Ketua Prodi Jurusan Keperawatan Gigi 

Politeknik Kesehatan Bandung. 
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6. Hera Nurmaningsih S,Si,T, M.Kes selaku pembimbing Proposal Karya Tulis 

Ilmiah yang telah banyak memberikan bimbingan, selalu sabar dalam memberi 

masukan dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan Proposal Karya 

Tulis Ilmiah ini. 

7. drg. Eliza Herijulianti, M.Pd. selaku dosen pembimbing akademik yang telah 

memberikan bimbingan, dukungan moril serta motivasi selama proses 

perkuliahan disini. 

8. drg. Eliza Herijulianti, M.Pd. dan Deru Marah Laut, S.Si.T, M.Kes selaku 

dosen penguji yang telah memberikan saran dan masukan untuk Proposal 

Karya Tulis Ilmiah ini. 

9. Agus Suryana S.Sos, selaku petugas perpustakaan yang telah membantu penulis 

dalam mencari sumber referensi dan memberikan masukan dalam penyusunan 

Proposal Karya Tulis Ilmiah ini. 

10.  Rina Amarwati, S.Pd selaku pendamping di SMPN 3 cikancung yang telah 

memberi izin dan bersedia membantu melancarkan penelitian penulis. 

11. Laki-laki terhebat yang selalu mendukung di belakang dengan senyuman dan 

seluruh keluarga besar yang tidak pernah henti memberikan dukungan serta doa 

selama penelitian dan menyusum Proposal Karya Tulis Ilmiah ini. 

12.  Teteh Annisa Lesyiana Herawati, S.Pd, dan Putra Agung Azhari. Yang telah 

menjadi tempat berkeluh kesah dan memberikan dukungan tanpa henti. 

13. Semua mahasiswa JKG angkatan 23 yang saling membantu dan selalu memberi 

bantuan selama penyusunan Proposal Karya Tulis Ilmiah ini. 

14. Seluruh pihak yang senantiasa membantu memberi masukan dan saran yang 

membangun dalam menyelesaikan Proposal Karya Tulis Ilmiah ini. 

15. Rekan sesama pembimbing saya yaitu Shania Namara Sholena, Sita Dwi dan 

Yoga Abdul Azis terimakasih karena telah sabar dan melawan kemageran kita 

akhirnya kita bisa saling menguatkan dan melalui semua ini. 
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Adapun dalam pembuatan Proposal Karya Tulis Ilmiah ini masih dalam tahap 

pembelajaran, dan masih banyak kekurangan. Maka dari itu, saran dan kritik 

membangun sangat penulis butuhkan guna memperbaiki dimasa mendatang. 
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Akhir kata, semoga Proposal Karya Tulis Ilmiah ini dapat memberikan manfaat 

kepada pembaca dan dapat menjadi pembelajaran bagi semua. 

        Bandung, Mei 2020 

 

         Penulis 

 


