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KATA PENGANTAR 

 

     Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, rahmat, serta 

penyertaan-Nya karya tulis ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai 

dengan waktu yang telah ditentukan. Karya tulis ilmiah yang berjudul Pengaruh 

Tayangan Humor terhadap Peningkatkan Memori Jangka Pendek merupakan 

salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran di Fakultas 

Kedokteran Universitas Kristen Maranatha Bandung. 

     Banyak pihak yang telah memberikan bantuan serta dukungan kepada penulis 

dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Melalui kesempatan ini, penulis ingin 

menyampaikan terimakasih kepada: 

1. Roro Wahyudianingsih, dr., SpPA selaku dosen pembimbing utama yang 

telah bersedia menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran dalam 

membimbing, memberi masukan, dan nasihat kepada penulis selama 

penyusunan karya tulis ilmiah ini. 

2. Yenni Limyati, dr., Sp.KFR, M.Kes selaku dosen pembimbing 

pendamping dan Kepala Bagian Skills Lab Fakultas Kedokteran 

Universitas Kristen Maranatha yang telah bersedia menyediakan waktu, 

tenaga, dan pikiran dalam membimbing dan membantu penulis selama 

penelitian dan penyusunan karya tulis ilmiah ini serta memberikan izin 

penggunaan ruang Skills Lab Fakultas Kedokteran Universitas Kristen 

Maranatha selama penelitian. 

3. Dr. Iwan Budiman, dr., MS., MM., M.Kes., AIF, yang telah bersedia 

menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan kritik dan 

saran yang membangun pada saat penyusunan karya tulis ilmiah ini serta 

membantu kelancaran penyelenggaraan sidang KTI. 

4. Teman-teman penulis yang sudah berperan dalam proses penulisan karya 

tulis ilmiah ini yaitu, Ruben, Bulan, Anggie, Revy, Fitriana, Kemala, 

Fitran, Rislefia, Fatria, Nila, Bayu, Ridwan, Tari dan teman-teman yang 

lain yang belum disebutkan penulis. 
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5. Papa tercinta V. Hargo M, mama tercinta Franzeska Bondan Neworowati 

dan kakak tersayang Dea Patz selaku keluarga penulis yang telah 

memberikan perhatian, kasih sayang, dukungan, dan doa kepada penulis. 

 

     Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih. Semoga karya tulis ilmiah ini 

dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa/mahasiswi Fakultas Kedokteran, 

masyarakat, dan perkembangan ilmu kedokteran. 

 

 

Bandung, Desember 2015 
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