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PERNYATAAN  PUBLIKASI LAPORAN PENELITIAN 

 
 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini 

 

N a m a   : Eldwin Prayudha Widya 

 

N R P     : 0410151 

 

Fakultas / Jurusan  : Kedokteran   

 

Dengan ini, saya menyatakan bahwa 

 

1). Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan 

kepada Universitas Kristen Maranatha Hak Bebas Royalti noneksklusif (Non-Ekslusive 

Royalti-Free Right) atas laporan penelitian saya yang berjudul   

“Studi deskriptif mengenai derajat kecemasan pada siswa kelas XI SMA Santa Maria I 

kota Bandung”.  

 

2). Universitas Kristen Maranatha Bandung berhak menyimpan, mengalih mediakan / 

mengalih formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), 

mendistribusikannya, serta menampilkannya dalam bentuk softcopy untuk kepentingan 

akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya 

sebagai penulis / pencipta. 

 

3. Saya bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan 

pihak Universitas Kristen Maranatha Bandung, segala bentuk tuntutan hukum yang 

timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini. 

 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan 

sebagaimana semestinya. 

 

 

 

Bandung, Januari 2010 

Yang menyatakan, 

 

 

 

(Eldwin Prayudha Widya) 
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KATA PENGANTAR 

 Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan rahmat-Nya 

sehingga peneliti dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah yang berjudul “STUDI 

DESKRIPTIF MENGENAI DERAJAT KECEMASAN PADA SISWA 

KELAS XI SMA SANTA MARIA I KOTA BANDUNG” ini  dimaksudkan 

sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana kedokteran di Fakultas 

Kedokteran Universitas Kristen Maranatha. 

 Dengan segala keterbatasan, pengetahuan, kemampuan, informasi dan 

pengalaman yang dimiliki oleh penulis, penulis menyadari bahwa penulisan karya 

tulis ilmiah ini masih jauh dari kata “sempurna”. Oleh karena itu, sumbangan 

pemikiran, baik berupa kritik maupun saran yang bersifat membangun penulis 

dalam memperluas pengetahuan penulis yang sangat berguna di masa yang akan 

datang. 

 Dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah ini penulis banyak sekali 

mendapatkan bantuan dan dorongan untuk menghadapi kesulitan - kesulitan 

dalam menyusunnya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin sekali 

mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Jan Piter Togap Sihombing,dr., Sp.KJ, M.Kes. selaku pembimbing utama 

yang telah meluangkan banyak waktunya untuk memberi feedback, 

memberikan dukungan, dan saran dalam memecahkan masalah untuk dapat 

menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini. 

2. Siswa – siswa kelas XI  SMA Santa Maria I kota Bandung yang telah 

bersedia untuk menjadi subjek penelitian. 

3. Ibu dan Bapak Bagian Tata Usaha Fakultas Kedokteran yang banyak 

membantu penulis mendapatkan informasi yang mendukung penyelesaian 

Karya Tulis Ilmiah ini. 

4. Bapak dan Ibu Bagian buku referensi di perpustakaan Universitas Kristen 

Maranatha yang telah membantu penulis menyediakan dan mencari buku-

buku referensi. 
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5. Kedua orang tuaku, mama dan papa yang selalu memberikan kasih sayangnya 

kepadaku dan tetap senantiasa mendoakanku. Terima kasih mama dan papa 

buat segala kasih sayang, perhatian, dukungan yang kalian berikan.  

6. Teman - teman Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha, 

khususnya Bayu, Erick, Henry, Leo, Mery yang telah berjuang bersama-sama 

menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini. 

7. Kepada Dian Kumalasari yang ku - Sayangi yang selalu memberi perhatian, 

memberi semangat, doa, dan membantu menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah 

ini. 

8. Kepada adikku Devi Kumalasari yang selalu memberikan semangat dan 

perhatiannya kepadaku sehingga dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini. 

9. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang telah 

sangat membantuku. 

Akhir kata, semoga Tuhan Yesus Kristus melimpahkan berkat-Nya pada 

semua pihak yang telah membantu penulis dan semoga Karya Tulis Ilmiah ini 

dapat berguna bagi semuanya dan rekan-rekan Fakultas Kedokteran khususnya. 

Terima kasih. Tuhan Memberkati. 

 

Bandung, Januari 2010 

Peneliti 

 

 

 

 


