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PRAKATA 

 

     Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena 

atas berkat dan rahmat-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

“Gambaran Tingkat Perilaku Tidak Kooperatif Anak Usia 6-12 Tahun Saat 

Melakukan Perawatan Gigi di RSGM Maranatha” Karya tulis ilmiah ini dibuat 

sebagai salah satu syarat kelulusan Program Studi Kedokteran Gigi di Fakultas 

Kedokteran Gigi  Universitas Kristen Maranatha. 

     Dalam pembuatan karya tulis ilmiah ini penulis banyak mendapatkan bantuan 

dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin mengungkapkan 

rasa terima kasih kepada: 

1. drg. Winny Suwindere, M.S., selaku Dekan Fakultas Kedokteran Gigi 

Universitas Kristen Maranatha. 

2. drg. Linda Sari Sembiring Sp. KGA., selaku pembimbing utama yang 

senantiasa memberikan pengarahan, bimbingan, saran, dan motivasi 

kepada peneliti dalam menyusun karya tulis ilmiah ini serta menjadi 

inspirasi penulis untuk menyukai bidang ilmu kedokteran gigi anak. 

3. Cakrangadinata M.Psi., Psikolog selaku pembimbing pendamping yang 

senantiasa memberikan pengarahan, bimbingan, saran, dan motivasi 

kepada peneliti dalam menyusun karya tulis ilmiah ini. 

4. drg. Anie Apriani Sp. KGA., selaku penguji yang telah bersedia 

meluangkan waktunya untuk memberi pengarahan, bimbingan, dan saran 

kepada peneliti dalam menyusun karya tulis ilmiah ini. 
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5. Drs. R. Sanusi Soesanto, M.Psi., Psikolog., selaku penguji yang telah 

bersedia meluangkan waktunya untuk memberi pengarahan, bimbingan, 

dan saran kepada peneliti dalam menyusun karya tulis ilmiah ini 

6. Dr. Lia Amelia Tresna Wulan Asri, selaku koordinator sidang yang telah 

bersedia meluangkan waktunya untuk memimpin jalannya sidang akhir 

penelitian serta memberikan saran kepada peneliti. 

7. Orang tua penulis, Rudhy Setiawan dan Sribudiati yang senantiasa 

memberikan nasihat, mendoakan, mendukung dan memberikan motivasi 

kepada peneliti dalam menyusun skripsi ini. 

8. Emilly, Tolistya, Alyzha, Tiara, Gita, Melisa, Lanissa  yang senantiasa 

selalu mendukung dan membantu peneliti dalam penyusunan karya tulis 

ilmiah ini. 

9. Pihak direksi dan staf Rumah Sakit Gigi dan Mulut Maranatha, atas 

bantuannya yang sangat besar serta izin dalam melaksanakan penelitian 

yang diperlukan dalam skripsi ini.  

10. Sahabat dan teman seperjuangan angkatan 2014 Fakultas Kedokteran Gigi 

Universitas Kristen Maranatha yang selalu memotivasi, membantu dalam 

penelitian dan banyak memberikan saran pada peneliti. 

11. Keluarga besar Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Kristen Maranatha, 

staf pengajar, staf tata usaha, dan karyawan yang senantiasa melancarkan 

kegiatan perkuliahan. 

12. Seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan karya 

tulis ilmiah ini, yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. 
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     Semoga Tuhan memberkati semua pihak yang telah membantu penyusunan 

karya tulis ilmiah ini. Semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi para 

pembaca serta dapat menjadi acuan untuk penelitian berikutnya. Terima kasih. 

 

 

Bandung, Januari 2019 

 

                                                                                               Peneliti 
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