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PRAKATA

Puji dan syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat

ralunatNya saya dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini tepat waktu.

Selama penyuslUlan Karya Tulis Ilmiah ini, saya telah menerima banyak bantuan

dari berbagai pihak, baik bantuan moril mauplID materiil. Oleh karena itu, pada

kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih pada :

1. Pinandojo Djojosoewarno, dr.Drs.AIF dan Bing Haryono, dr.Sp.S. selaku

dosen pembimbing utama dan dosen pembimbing pendamping dalam

pembuatan karya tulis ini. Saya berterima kasih selama ini te1ah

mendampingi serta memberikan masukan yang sangat berarti dalarn

penulisan KTI ini.

2. Bapak Hendy Ointing, S.Psi dan Cie Chen Chen (Christine) terima kasih

karena telal1 banyak membimbing dan menjelaskan tentang psikologi, dan

membantu dalam psikotes.

3. Bapak M.Dahlan, Drs terima kasih karena telah membantu mengatasi

kesulitan-kesulitan dalam bidang statistik, yang juga telah dengan sabar

mernbimbing dan menerangkan.

4. Erfan "Jepang", Ivan, Yusak, Randy, Ade, Aria, Abbie, A.Williarn

"Jambi", Willy, Yasef, Christina, lndrasari, Linda, Titiek, Nike, April,

Nadia, Nely, Linda'2004, dan Dino - terima kasih atas waktu dan

kerelaarmya menjadi bagian dalam penelitian karya tulis ini.

5. Opin, SanSan, Imel, Pauline, Terri dan Horeb, dan sernua ternan-ternan

yang lain, terima kasih atas saran, kritik dan dukungan selama penulisan

karya tulis ini.

6. Papi, mami dan adik saya yang tercinta, terima kasih atas semua kritik,

saran, dukungan serta doa yang tak ternilai dan yang selalu menyertai saya

selama ini.

7. Olice - kekasih dan belahan hati saya yang selalu menyemangati,

menduklU1g dan rela meminjaI11kan komputer demi karya tulis ini. Terima

kasih juga lU1tukdoanya.
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8. Engku Ai, terirna kasih banyak telah rnerelakan berbulan-bulan laptopnya

dipinjam keponakannya untuk penulisan karya tulis ini dan ii Uci yang

telah rnembantu rnengatasi rnasalah bahasa Inggris yang sulit.

9. The Begos - ternan-ternan terbaik sepanjang hidup saya. Terima kasih atas

pengertian, bantuan secara langsung dan tidak langsung, serta dukungan

selama penulisan karya tulis ini.

10. Semua pihak yang namanya tidak rnungkin saya sebutkan satu persatu,

yang telah rnendukung saya baik secara langsung rnaupun tidak langsung

dalam penulisan KTI ini.

Karya Tulis Ilmiah ini dibuat sebagai prasyarat kelulusan program studi S-l

Fakultas Kedokteran Maranatha.

Saya rnenyadari bahwa Karya Tulis llmiah ini tidaklah sempurna. Apabila

selama proses pernbuatan atau di dalam KTI ini terdapat kesalahan-kesalahan

yang tidak berkenan, saya mohon maafyang sebesar-besamya.

Saya berharap Karya Tulis Urniah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak

terutama rnahasiswa I rnahasiswi Fakultas Kedokteran. Saran dan kritik yang

membangun sangat diharapkan.

Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.

Bandung, Januari 2005

Bernie Piet

VB

http://www.maranatha.edu

	page 1
	Images
	Image 1

	Titles
	KARYA TULIS ILMIAH 


	page 2
	Images
	Image 1
	Image 2

	Titles
	LEMBAR PERSETUJUAN 
	JUDUL 
	: HUBlJNGAN SIF AT KIDAL TERHADAP KECERDASAN 
	PENYUSUN : BERl'\IIE PIET 
	NRP : 0110016 
	BANDUNG, JANUARI 2005 
	MENGETAHUI 
	PElVlBIMBING PENDAMPING 
	; 
	II 


	page 3
	Images
	Image 1
	Image 2

	Titles
	SURAT PERtWATAAN 
	Yang bertanda tangan di bawah ini : 
	Nama 
	: Bernie Piet 
	NRP 
	: 0110016 
	Demikian pemyataan saya 
	Bandung, Januari 2005 
	Bernie Piet 
	_J 
	III 


	page 6
	Titles
	PRAKATA 
	VI 


	page 7
	Images
	Image 1

	Titles
	Karya Tulis Ilmiah ini dibuat sebagai prasyarat kelulusan program studi S-l 
	Bandung, Januari 2005 
	Bernie Piet 
	VB 



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


