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PRAKATA 

 

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

atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah yang 

berjudul “Gambaran Tingkat Kecemasan Dental Anak Usia 7-12 Tahun yang 

Akan Melakukan Ekstraksi 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 
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senantiasa memberikan pengarahan, bimbingan, saran, dan motivasi kepada 
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senantiasa memberikan pengarahan, bimbingan, saran, dan motivasi kepada 

penulis dalam menyusun karya tulis ilmiah ini. 

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

waktunya untuk memberi pengarahan, bimbingan, dan saran kepada penulis 

dalam menyusun karya tulis ilmiah ini. 
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Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Kristen Maranatha. 

8. Orang tua penulis, Prof. Dr. Ir. I wayan Mathius dan Dr. Ir. Nurita Toruan 

Mathius yang senantiasa memberikan nasihat, mendoakan, mendukung dan 
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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 
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