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PRAKATA 

 

     Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas berkat dan 

rahmat-Nya dalam penyusunan skripsi yang berjudul “ Pengaruh Musik Brainwave 
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4. Linda Sari Sembiring, drg., Sp.KGA., selaku dosen penguji yang telah 

meluangkan waktu , serta memberikan saran dan masukan untuk skripsi ini. 

5. Dr. Henndy Ginting, M.Si., Psi., selaku dosen penguji yang telah 

meluangkan waktu, serta memberikan saran dan masukan untuk skripsi ini. 
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semangat dan moril bagi penulis. 
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dan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Kristen Maranatha yang telah 

memberikan ijin dan bantuan sehingga penelitian ini dapat terlaksana. 
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Tuhan Yang Maha Esa. Penulis menyadari sepenuhnya dengan segala keterbatasan 

dan kelemahan yang ada bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh 

karena itu, kritik dan saran yang sangat membangun dari berbagai pihak sangat 

penulis harapkan demi kesempurnaan hasil penulisan ini, semoga skripsi ini dapat 

berguna serta bermanfaat bagi pengetahuan ilmu kedokteran gigi, semua pihak 

yang membacanya, dan juga kepada masyarakat luas. 
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