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PRAKATA 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

 Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 

karunia-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam tercurahkan kepada 

junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para 

pengikutnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya tulis ilmiah dengan 

judul : Perbedaan Kebutuhan Perawatan Periodontal (CPITN) anak normal dan 

anak tunarungu. 

 Karya Tulis Ilmiah ini disusun oleh penulis sebagai salah satu syarat untuk 

mendapatkan gelar Sarjana Kedokteran Gigi di Fakultas Kedokteran Gigi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Pada Kesempatan ini dengan penuh 

ketulusan dan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang 

sebesar-besarnya kepada yang terhormat : 

1. drg. Suryono, SH, MM, Ph.D selaku Dekan Fakultas Kedokteran Gigi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ijin 

kepada penulis untuk melakukan penelitian dan penyusunan karya tulis 

ilmiah ini. 

2. drg. Marsono, M.Kes dan drg. Kusuma Arbianti, MMR selaku 

pembimbing I yang telah sabar membimbing saya, meluangkan waktu, 

tenaga, pikiran, memberikan arahan, dukungan, nasehat, motivasi, dan 

do’a selama penelitian dan penyusunan karya tulis ilmiah ini. 
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3. drg. Niluh Ringga W, M.Kes selaku pembimbing II yang telah sabar 

membimbing saya, meluangkan waktu, tenaga, pikiran, memberikan 

arahan, dukungan, nasehat, motivasi, dan do’a selama penelitian dan 

penyusunan karya tulis ilmiah ini. 

4. drg. Erdianto Wardana, Mhkes selaku penguji yang telah meluangkan 

waktu, tenaga, pikiran, memberikan arahan, dukungan, nasehat, motivasi, 

dalam penyelesaian karya tulis ilmiah ini. 

5. Kedua orang tua yang selalu dihati saya, Bapak A.Zaini, S.Pd, M.Pd dan 

Ibu Nurul Badriyah, S.PdI yang telah memberikan do’a, pengorbanan, 

dukungan, motivasi, dan materiil dalam menyusun dan menyelesaikan 

penelitian ini. 

6. Adek saya tersayang Teguh Rahmad Wahyudi yang telah memberikan 

dukungan serta do’a kepada saya dalam menyusun dan  menyelesaikan 

karya tulis ilmiah ini. 

7. Sahabat saya tercinta Wilda Noor Izzati Muslim, Nadea Fairuz, Tyara 

Mustika, Anita Yandi Putri Widyantoro, Tia Lovita, Aulia Noviana, Aulia 

Dian, Citra Fatikha, Desy Amalia dan Kharisma Suci Dewanti yang telah 

memberikan semangat, motivasi, dan menemani saya dalam menyusun 

dan menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. 

8. Teman-teman seperjuangan Alveolar angkatan 2013, keluarga besar 

Fakultas Kedokteran Gigi Unissula dan semua pihak yang telah membantu 

dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. 
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Penulis menyadari bahwa Karya Tulis Ilmiah ini masih jauh dari 

sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang 

membangun demi perbaikan. Akhir kata semoga karya tulis ilmiah ini dapat 

menambah wawasan dan pengetahuan yang bermanfaat bagi semua pihak yang 

berkepentingan. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb 

 

Semarang, 28 Januari 2017 

 

 Penulis 
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