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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena 

atas berkat dan izinNya, saya dapat menyelesaikan tugas penelitian ini yang merupakan bagian 

dari tugas belajar pada jenjang pendidikan PPDS I Program Studi Psikiatri Departemen/SMF 

Ilmu Kedokteran Jiwa FK UNAIR/RSUD dr.Soetomo Surabaya. 

Ucapan terimakasih terutama saya sampaikan kepada pembimbing saya, Sasanti 

Juniar, dr., Sp.KJ(K) yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, saran, dan semangat 

mulai dari penyusunan proposal hingga selesainya penelitian ini. Terimakasih juga saya 

ucapkan kepada Budiono, dr.,M.Kes selaku konsultan statistik yang telah memberikan 

bimbingan demi kesempurnaan dan selesainya laporan penelitian ini. 

Terimakasih saya sampaikan kepada Ibu Ero Dwi Puspita, selaku kepala sekolah 

Taman Kanak-kanak Permata Hati Sidoarjo, yang telah memberikan izin kepada saya untuk 

melakukan penelitian ini, dan terimakasih pula saya sampaikan kepada segenap guru dan 

karyawan Taman Kanak-kanak Permata Hati Sidoarjo yang telah banyak membantu dalam 

pelaksanaan penelitian ini. 

Saya sampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada Nalini Muhdi A., dr.,Sp.KJ(K) 

dan Agustina Konginan, dr., Sp.KJ(K), selaku KPS dan SPS program studi Psikiatri FK UNAIR 

Surabaya yang telah memberikan banyak kemudahan pada saya selama melakukan penelitian 

ini. 

Tak lupa saya ucapkan terimakasih pada Margarita M Maramis .DR, dr.,Sp.KJ(K) 

selaku koordinator penelitian program studi Psikiatri FK UNAIR dan tim yang banyak 

memberikan masukan dalam penyusunan penelitian ini. Saya sampaikan pula rasa hormat dan 

terimakasih yang tulus dan sedalam-dalamnya kepada para guru saya yang telah memberi 

kesempatan kepada saya untuk memperdalam Ilmu Kedokteran Jiwa dan yang telah 

membimbing saya selama menjalani pendidikan di Departemen/SMF Ilmu Kedokteran Jiwa 

FK UNAIR/RSUD dr.Soetomo Surabaya ini. 

Untuk segenap doa, kasih sayang, dukungan tak terhingga dari istri saya tercinta 

Anni Maghfiro dan ketiga anak saya Alya, Aisy dan Fatih yang selalu menjadi alasan dan 

semangat dalam setiap langkahku, saya ucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya. Tak lupa 

doa yang tak pernah putus untuk ayah (Alm) dan ibu (Almh) saya tercinta, terimakasih telah 

mendidik dan mengajarkan “semangat dan kesabaran”.   

Tak lupa saya ucapkan terimakasih kepada Nadya Comanechie EL, M.Psi, 

Psikolog, yang telah membantu pemeriksaan psikologi, serta teman-teman saya yang telah 
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membantu terlaksananya penelitian ini, utamanya pada dr Catur, dr Zain, dr Sofyan, dr Mefi, 

dr Agung, teman-teman Winning Eleven dan pihak-pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu 

persatu disini, saya ucapkan terimakasih. 

Besar harapan saya semoga hasil penelitian ini bisa bermanfaat bagi kita semua 

dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan yang optimal secara holistik dan perkembangan 

ilmu pengetahuan. 

Surabaya, 30 Oktober 2015 

 

                                                                                        Miftakhul Huda,dr 
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