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KATA PENGANTAR 

 

     Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat-Nya sehingga karya 

tulis ilmiah ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. 

     Karya tulis ilmiah ini dibuat penulis dalam rangka memenuhi salah satu syarat 

kelulusan dalam memperoleh gelar sarjana di Falkutas Kedokteran, Universitas 

Kristen Maranatha. 

     Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, penulis mengangkat tema yang 

berkaitan mengenai remaja dan kesehatan reproduksi terutama kesehatan 

reproduksi wanita. Tema ini dipilih karena penulis ingin mengetahui masalah 

yang dihadapi remaja akan kesehatan reproduksinya serta mengharapkan agar 

para remaja, khususnya remaja putri bisa lebih memahami seluk beluk dalam 

bidang kesehatan reproduksi dan bahaya-bahaya yang bisa ditimbulkan bila 

kurang memperhatikan kesehatan reproduksinya. Bagi para pengajar diharapkan 

lebih berperan serta dalam memberikan kepada anak didiknya informasi yang 

mereka butuhkan. 

     Atas terselesaikannya karya tulis ilmiah ini, penulis banyak mendapatkan 

bantuan dari berbagai pihak. Sehingga penulis ingin mengucapkan terima kasih 

yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Dr. Lukas Tanubrata, SpS, selaku Dekan Falkutas Kedokteran, 

Universitas Kristen Maranatha yang telah memberikan kesempatan 

kepada penulis untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. 

2. Dr. Felix Kasim, Mkes, selaku pembimbing utama atas dukungannya, 

bantuannya, dan arahannya serta kesediaannya meluangkan waktu untuk 

membimbing penulis hingga karya tulis ini dapat selesai. 

3. Dr. Aloysius Suryawan, SpOG, selaku pembimbing pendamping atas 

dukungannya, bantuannya, dan arahannya serta kesediaannya meluangkan 

waktu untuk membimbing penulis hingga karya tulis ini dapat selesai. 

4. Drg. Winny S, MS, selaku penguji I atas kesediaannya meluangkan waktu 

untuk menguji penulis dalam sidang karya tulis ilmiah ini. 
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5. Dr. Rachmadi S, SpOG, selaku penguji II atas kesediaannya meluangkan 

waktu untuk menguji penulis dalam sidang karya tulis ilmiah ini. 

6. Sr. Agustine P, OSU, selaku kepala sekolah SMU Santa Angela di mana 

penulis mengadakan penelitian. 

7. Staf pengajar SMU dimana penulis mengadakan penelitian. 

8. Keluarga yang selalu mendoakan, membantu, dan memberikan semangat 

serta dorongan pada penulis. 

9. Akoh, ko Andre, Boim yang sudah meminjamkan komputernya. 

10. Ndud, Chunx, Pepenk, Nia, Kristin, Indro, Pitung, dan teman-teman lain 

yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu 

dan mendukung penulis dalam pembuatan karya tulis ini. 

     Karya tulis ini masih jauh dari sempurna, maka dari itu penulis sangat 

mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak. Karena hanya dengan kritik 

dan saran itulah penulis dapat memperbaiki kesalahan dan menyempurnakannya 

di lain kesempatan. Semoga karya tulis ilmiah ini dapat memberikan manfaat 

yang berarti. 

 

 

 

Bandung, Desember 2006 

 

 

 

Patrik Sebastian Angga   
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