
 

KATA PENGANTAR 

 Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha 

Esa, atas segala Rahmat dan KaruniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini pada waktu yang telah ditetapkan.  

Penyelesaian skripsi ini merupakan salah satu syarat tugas akhir dalam 

menyelesaikan perkuliahan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada 

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan. 

Adapun judul skripsi ini adalah “Perkembangan Rumah Sakit Umum Tarutung 

(1952-2000) di Kabupaten Tapanuli Utara” 

Penulis  menyadari  bahwa  dalam  penulisan  ini  banyak  kekurangan-

kekurangan  dalam  penulisan  dan  pembahasannya karena keterbatasan 

pengalaman penulis dalam penulisan skripsi serta literature yang mendukung. 

Penulis juga  menyadari  bahwa penulisan ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan 

dan kerja sama dari berbagai pihak Oleh  karena  itu  pada  kesempatan  ini  

penulis  menyampaikan  banyak terima kasih yang tidak terhingga kepada:    

1. Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar M.Si selaku rektor UNIMED 

2. Bapak Drs. Restu M.S, selaku Dekan FIS Unimed beserta staf-stafnya. 

3. Ibu Dra. Lukitaningsih, M..Hum, selaku Ketua Jurusan sekaligus Dosen 

Pembimbing Skripsi yang banyak memberikan arahan, bimbingan dan 

semangat, serta saran kepada penulis. 

4. Ibu Dra. Hafnita Sari Dewi Lubis, M.Si, yang telah bersedia menjadi 

Dosen Pembingbing Akademik yang banyak memberikan saran dan 

arahan kepada penulis. 

5. Bapak Pristi Suhendro, S.Hum.Msi, dan bapak Drs. Ponorin, M.Si, selaku 

dosen penguji Skripsi yang telah banyak memberikan saran. 

6. Bapak/Ibu Dosen di lingkungan Akademik Jurusan Pendidikan Sejarah 

FIS UNIMED yang telah memberikan ilmunya kepada penulis sejak awal 

masuk hingga akhir perkuliahan yang telah penulis tempuh. 

7. Ayahanda T. Situmorang serta Ibunda D. Hutabarat yang telah 

memberikan kasih sayang yang berlimpah dan Doa kepada penulis, atas 

segala jerih payah dan pengorbanannya selama ini tanpa mengenal lelah 

dan bosan dalam mendidik, merawat dan memotivasi penulis serta tidak 
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merasa pamrih dalam memenuhi kebutuhan penulis, sehingga penulis 

dapat mencapai cita-cita menjadi seorang sarjana. 

8. Seluruh Staf Rumah Sakit Umum Swadana Daerah Tarutung yang telah 

banyak membantu penulis dalam pengadaan data-data bagi penulis. 

9. Yang tersayang buat saudara-saudaraku, abangda Jimmer situmorang dan 

Kadarusno Situmorang, kakakku Murni Situmorang, Solenta Situmorang, 

Rianan Situmorang, Betty Situmorang, Lidia Situmorang, yang lelah 

member dukungan dan motivasi kepada penulis selama dalam pendidikan. 

10. Buat Sahabat-sahabatku, teman seperjuangan Mangaratua Simbolon, 

Jekson Sitoruspane dan Dannyard Lumbantoruan (Lutor) yang telah 

banyak memberi bantuan, motivasi dan memberikan pengalaman-

pengalaman yang luar biasa kepada penulis. 

11. Terima kasih juga untuk Dosriani , Donal Erikson, Brighten, Frindolin, 

Ewin, Humala, Benari, Sandro, Amrin, Afriani, Kiki, Nurmasitoh, Fredy, 

Agus, Riza serta teman-teman yang lain yang tak mungkin penulis 

sebutkan satu persatu. 

12. Tak lupa juga untuk seluruh anggota keluarga Kelas A Reguler „08, juga 

seluruh Jurusan Pendidikan Sejarah angkatan ‟08‟. 

 

Akhirnya penulis menyadari atas segala keterbatasan, untuk itu saran dan 

kritik  yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini 

dengan  harapan,  semoga  tulisan  ini  bermanfaat  bagi  pengambil  kebijakan  di 

bidang  kesehatan,  dan  pengembangan  ilmu  pengetahuan  bagi  penelitian 

selanjutnya. 

Medan,    Juli 2012 

Penulis, 
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