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PRAKATA 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan, atas pimpinan-Nya 

dan penyertaan-Nya hingga penulisan Karya Tulis Ilmiah ini selesai. 

Karya Tulis Ilmiah ini dibuat dan diajukan untuk memenuhi salah satu 

syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Kedokteran (S. Ked). 

Penulis menyadari bahwa penelitian dan penulisan Karya Tulis Ilmiah ini 

tidak akan terlaksana tanpa bantuan dari berbagai pihak, baik moril maupun 

materil, baik langsung maupun tidak langsung. 

Dalam kesempatan ini pula, penulis menyampaikan rasa penghargaan dan 

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Pinandojo 

Djojosoewarno, dr.,drs. atas kesediaannya menjadi Pembimbing Utama, serta atas 

segala perhatian, jerih payah, kesabaran dan dorongan moril yang tidak terhingga, 

sehingga penulis mampu dan termotivasi untuk segera menyelesaikan penulisan 

Karya Tulis Ilmiah ini. 

Kepada yang terhormat Dr. Iwan Budiman, dr. MS, penulis mengucapkan 

terima kasih sedalam-dalamnya atas kerelaan menjadi Pembimbing Pendamping, 

yang telah memberi bimbingan, dorongan dan teguran yang tidak ternilai 

harganya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini. 

Ucapan terima kasih ditujukan pada Magdalena Fanuel, S.Psi, Kepala Lab 

Psikologi Eksperimental, yang telah meminjamkan alat waktu reaksi. 

Ucapan terima kasih ditujukan kepada bapak Imran Abednego yang telah 

bersedia memberikan ruangan di gedung GAP lantai 2 untuk peneIitian. 

Ucapan terima kasih ditujukan kepada teman-teman yang telah bersedia 

menjadi subjek penelitian, sehingga selesainya Karya Tulis Ilmiah ini. 

Terima kasih untuk orang tua, dan adik-adik yang selalu mendoakan, 

mendorong dan membantu penulis dengan tulus dan kasih. Terima kasih juga 

untuk Lucia, Firda, Herilia, dan teman-teman Iainnya atas dukungan tenaga dan 

morilnya. Juga kepada semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat 

disebutkan satu per satu penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. 
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Kiranya Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang akan membalas 

segala kebaikkan semua pihak yang telah membantu penyelesaian karya tulis 

ilmiah ini. 

Bandung, Juli 2001 

Penyusun 
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