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KATAPENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan

hidayah-Nya, penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi ini dibuat dan dianjurkan untuk memenuhi syarat kelulusan dalam

menyelesaikan program Sarjana Kedokteran ( S-Ked ) di Fakultas Kedokteran

Universitas Kristen Maranatha.

Dalam penulisan skripsi ini, tidak lepas bantuan semua pihak, baik secara

langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu kami menyampaikan rasa

terimakasih yang sebesar besarnya kepada:

· Pinandojo Djojosoewarno,dr.,Drs,AIF. Atas kesediaannya menjadi

Pembimbing I dalam penulisan skripsi, terimakasih dan penghargaan setinggi

tingginya atas segala perhatian, kesabaran dan dorongan moril yang tidak

terhingga, sehingga kami termotivasi dan mampu untuk segera menyelesaikan

skripsi ini

· DR.lwan Budiman,dr.,MS,AIF. kami mengucapkan terimakasih sebesar

besarnya atas kerelaannya menjadi Pembimbing II

· Sugiarto Puradisastra, dr yang telah membantu membimbing sehingga skripsi

ini terselesaikan semoga Tuhan membalasnya.

· Ibu Magdalena Fanuel, S.Psi., Kepala Laboratorium Psikologi Eksperimental,

Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha.

· Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha

yang telah menjadi subjek penelitian, terima kasih atas bantuannya dan

semoga Tuhan membalasnya.

· Evi, Yudi, Harry, Iman, Asep, AnOO, Dodi,Aldi, Sidik, Dudi, Hulman, Usep.

· Adik tercinta yang telah membantu sehingga skripsi ini terselesaikan.
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· Papah dan Mamah tercinta yang telah membantu baik moril maupun materil

dalam penyelesaian skripsi ini semoga Tuhan membalas kebaikannya.

Semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi kami sendiri dan semua pihak bagi

yang membaca skripsi ini

Kiranya Allah SWT membalas semua pihak yang membantu penyelesaian skripsi

Ill!.

Bandung, Juni2002

Sandhi Abdurahman

Vll

http://www.maranatha.edu

	page 1
	Images
	Image 1


	page 2
	Images
	Image 1
	Image 2

	Titles
	LEMBAR PERSETUJUAN 
	JUDUL 
	PENYUSUN 
	: SANDHIABDURAHMAN 
	NRP 
	: 9610118 
	BANDUNG, JUNI 2002 
	MENYETUJUI 
	Pi a dojo Djojosoewarno,dr.,Drs.,AIF 
	Pembimbing I 
	., 
	DR. Iwan Budiman, dr.,MS,AIF 


	page 3
	Images
	Image 1
	Image 2

	Titles
	SURATPERNYATAAN 
	Nama 
	NRP 
	Demikian pemyataan saya 
	Bandung, J uni 2002 
	/ 
	..- .. 
	( Sandhi abdurahman ) 


	page 4
	Titles
	KATAPENGANTAR 
	Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan 
	· DR.lwan Budiman,dr.,MS,AIF. kami mengucapkan terimakasih sebesar 
	besarnya atas kerelaannya menjadi Pembimbing II 
	· Evi, Yudi, Harry, Iman, Asep, AnOO, Dodi,Aldi, Sidik, Dudi, Hulman, Usep. 
	· Adik tercinta yang telah membantu sehingga skripsi ini terselesaikan. 
	VI 


	page 5
	Titles
	Semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi kami sendiri dan semua pihak bagi 
	Ill!. 
	Bandung, Juni2002 
	Sandhi Abdurahman 
	Vll 



	Master Index: 
	Back to TOC: 
	Help: 
	UK Maranatha Logo: 


