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Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah 

mencurahkan segala rahmat, hidayah, karunia dan kasih sayang-Nya sehingga 
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menjadikan sesuatu yang tidak bernilai menjadi bernilai karena adanya proses 

pembelajaran yang terus berlangsung.  
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6. Seluruh anggota Tim Pengelola Tugas Akhir Program Studi Pendidikan 

Dokter Gigi FKUB 

7. Papa (Zainal) dan Mama (Nurlena), atas segala kasih sayang yang tulus, 

do’a yang selalu dipanjatkan, semangat untuk penulis serta kesabaran 

dan dukungan baik moral maupun material. Serta kakak penulis tercinta 

(Kartika Dwi Hapsari dan Siltami Ledi Marina)  yang telah memberikan 

motivasi dan dukungan kepada penulis. 

8. Teman-teman penghuni mansion yang selalu membantu dan memotivasi 

penulis . 

9. Para sahabat dan teman-teman penghuni markas besar, kelompok 

jomblo bersatu, Errir, Patra, Gusti, Adit, Gori, Dhias, atas dukungan, 

semangat, motivasi yang diberikan kepada penulis. 

10. Teman-teman Pendidikan Dokter Gigi 2010, atas segala semangat dan 
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11. Semua pihak yang telah membantu penulis, yang tidak dapat penulis 

sebut satu per satu. 

Penulis menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari 

sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat diharapkan demi perbaikan 

kedepan. Semoga Tugas Akhir ini akan dapat memberikan manfaat bagi penulis 

dan semua pihak yang memerlukannya. 
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