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KATA PENGANTAR 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT dengan ridho dan 

berkah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Hubungan 

Stunting dengan Memori Jangka Pendek pada Siswa Sekolah Dasar Kelas 16 di 

SDN Panyirapan Desa Panyirapan 01 Kabupaten Bandung”. Skripsi ini disusun 

untuk memenuhi salah satu tugas akhir di Fakultas Kedokteran Universitas Islam 

Bandung. 

Penulis menyadari bahwa semua usaha yang telah dilakukan merupakan 

hasil kerjasama dari semua pihak. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih 

dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Prof Dr. Edi Setiadi, S.H., M.H, 

selaku Rektor Universitas Islam Bandung, Prof. Hj. Ieva B. Akbar, dr., AIF., selaku 

Dekan Fakultas Kedokteran Unisba. Tidak luput penulis ingin menyampaikan 

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Suganda Tanuwidjaja, dr., 

SpA(K)., selaku pembimbing I dan Susanti Dharmmika, dr., SpKFR., selaku 

pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikirannya dalam proses 

pembuatan skripsi ini. Terima kasih kepada Yuliana Ratna Wati, dr., SpKJ selaku 

pembahas I dan Mirasari Putri, dr., PhD selaku pembahas II yang telah memberikan 

ilmu dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. 

Penulis pun menyampaikan terima kasih kepada Ibu Neni Suryatini Suharna 

selaku Kepala Sekolah SDN Panyirapan 01 Kabupaten Bandung yang telah 

mengizinkan dan membantu dalam pelaksanaan penelitian di SDN Panyirapan 01 

Kabupaten Bandung, serta para siswa kelas 16 SDN Panyirapan 01 atas kesediaan 

dan kerjasamanya menjadi responden dalam penelitian ini. 
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Terima kasih kepada keluarga besar saya yang selalu mendukung selama 

proses pendidikan, terutama Agus Saleh dan Yana Sundayani, orang tua yang selalu 

mendukung baik moril maupun materil, serta pada adik saya, Farhan Muharam 

Saleh yang selalu menghibur dikala susah. 

Terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman Trochanter 2016 

yang selalu saling mendukung satu sama lain. Terima kasih saya ucapkan pula 

kepada para sahabat saya yang selalu menyemangati dan menghibur saya, Citra 

Kartika, Zahra T.S, Prajnya Kamila, Elsa Aulia U, Annisya Fitriani, Fitri Janur, 

Nada Maudy, Refi Maya, dan Anna R. 

Penulis memohon maaf atas segala kekurangan dalam skripsi ini sehingga 

dengan senang hati menerima berbagai masukan yang membangun. Semoga Allah 

SWT membalas segala kebaikan seluruh pihak yang telah membantu penulis 

selama ini dan dapat menjadi ladang amal ibadah di hadapan-Nya. 

 

 

Bandung, 29 Januari 2020 

Penulis 

 

 

Athaya Shofiyya Saleh 
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