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PRAKATA
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan Karya
Tulis Ilmiah yang berjudul “Studi Pendahuluan Pembuatan Video Animasi
Sebagai Media Penyuluhan Kesehatan Gigi Dan Mulut Pada Anak
Tunarungu”. Sholawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi Besar Muhammad
SAW beserta keluarga dan para sahabat.
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sabar dalam membimbing, memberikan ilmu, meluangkan waktu, tenaga,
pikiran, memberikan nasihat, motivasi serta doa selama penelitian dan
penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.
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4. Kedua orang tua yang sangat saya sayangi dan cintai Ayah Ahmad Ridwan
dan Ibu Tutik Supriatin, Adik saya tercinta Mohammad Aunun Yusron,
serta Mas Mohamad Nurul Arifin yang telah memberikan saya dukungan
moril maupun materil, dan selalu mengiringi perjalanan hidup saya hingga
detik ini dengan kesabaran dan keikhlasan serta doa yang senantiasa selalu
diberikan untuk saya, sehingga saya dapat menyelesaikan Karya Tulis
Ilmiah dengan baik.
5. Kakak-kakak sepupu saya Yulinda dan Kunnti Afifah yang telah membantu
dan motivasi yang besar kepada saya sehingga selalu memacu semangat
saya untuk menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.
6. Teman-Teman tersayang Rinitha Panbiyani, Anfasa Salsabila, Arina Shafia,
Vida Auralita Putri, Annisa Mufsihah, Anik Muslimah, Eunike Permata,
Ema Yuni Rahmawati, Agnes, Vivi, Efridha, Sabiilul Istiqomah, Miftahul
Jannah atas bantuan, semangat, motivasi, yang selalu ada dalam suka dan
duka.
7. Adik-Adik saya tercinta dari SLB Cendono Kudus selaku subjek dalam
penelitian serta kepala sekolah dan guru-guru yang telah membantu
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8. Seluruh teman angkatan Fakultas Kedokteran Gigi UNISSULA 2016,
Coronadent, yang selalu mewarnai kehidupan saya selama 3,5 tahun ini,
semoga kita semua bisa menjadi dokter gigi yang berguna bagi agama dan
bangsa kita kelak.
9. Seluruh staf pengajar dan karyawan di Fakultas Kedokteran Gigi
Universitas Islam Sultan Agung yang telah mendidik dan membantu saya
selama menuntut ilmu di masa pendidikan.
Penulis menyadari bahwa Karya Tulis Ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna.
Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi
perbaikan.
Demikian penulis berharap semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat menjadi bahan
informasi, menambah wawasan dan pengetahuan yang bermanfaat bagi
pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang kedokteran gigi serta bagi
semua pihak yang berkepentingan.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
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