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PRAKATA

Puji dan sukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena

atas berkat dan rahmatNya yang tak terhingga, akhirnya penulis dapat

menyelesaikan penelitian dan penulisan Karya Tulis Ilmiah ini.

Karya Tulis Ilmiah ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan

gelar SaIjana Kedokteran (S.Ked) di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen

Maranatha, Bandung.

Berbagai kesulitan dan hambatan yang penulis temuiselama melakukan

penelitian dan penulisan Karya Tulis Ilmiah ini tidak mungkin dapat penulis lalui

tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada

kesempatan ini, penulis bermaksud untuk menyampaikan ucapan terima kasih

yang sebesar-besarnya kepada:

(1) Prof. Sulaiman Sastrawinata, dr., SpOG, selaku Dekan Fakultas Kedokteran

Universitas Kristen Maranatha, Bandung.

(2) Surya T, dr, MPH & DTMH, selaku ketua KTI Fakultas Kedokteran

Universitas Kristen Maranatha Bandung, atas segala perhatian dan

persetujuannya, hingga karya tulis llmiah saya ini dapat diajukan.

(3) Winsa H, dr, MSc, MKes, selaku pembimbing utama, terima kasih atas

segal a bimbingan dan bantuan yang telah diberikan selama ini, hingga saya

dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.

(4) Winny. Suwindere, drg, MS, selaku pembimbing pendamping, terima kasih

atas segal a bimbingan dan bantuan yang telah diberikan selama ini, hingga

saya dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.

(5) Daniel W.P, dr, seJaku koordinator Usaha Kesehatan Sekolah SD Kristen

Bina Bakti, terima kasih atas segal a bantuan yang telah diberikan selama ini,

hingga saya dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.

(6) Para kepala sekolah, staff pimpinan sekolah, dan para guru di SD Kristen

Bina Bakti dan SDN Garuda I, tempat penulis melaksanakan penelitian ini,

terima kasih atas segala ijin, bantuan dan keramahtamahannya, sungguh

mempakan bantuan yang sangat berarti bagi saya.
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(7) Anak-anak SD kelas VI di SD Kristen Bina Bakti dan SD Negeri Garuda I,

tempat penulis melaksanakan penelitian ini, terima kasih atas segala

keIjasama dan kesediaan kalian dalam membantu saya melaksanakan

penelitian ini, semoga kelak kalian semua dapat menjadi anak-anak yang

pintar dan sehat.

(8) Seluruh staff dan pengurus Perpustakaan Fakultas Kedokteran Universitas

Kristen Maranatha baik yang berlokasi di kampus maupun di Rumah Sakit

Imanuel, terimakasih atas bantuan saat saya membutuhkan berbagai literatur

dan pustaka demi kelancaran pembuatan karya tulis ilmiah ini.

(9) Kedua orang tua penulis, yang telah memberikan segala dukungan berupa

nasihat, dana, dan kasih sayangnya.

(10) Ternan-ternan: Jeremia, Andi Nugroho, Andres Kristiana yang sangat banyak

membantu dan mendampingi penulis dalam pengambilan data kuesioner.

(11) Semua pihak yang telah membantu penulis dalam pembuatan Karya Tulis

Ilmiah ini, langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis

sebutkan satu persatu.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, penulis mohon maaf jika

terdapat kesalahan baik dalam sikap, tingkah laku, perbuatan dan kata-kata selama

penelitian dan pembuatan Karya Tulis Ilmiah ini. Penulis juga mohon kritik dan

saran yang membangun dari seluruh pembaca. Semoga, Karya Tulis Ilmiah ini

dapat berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Bandung, Januari 2004

Penulis,

R.M. Hendriansjah
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