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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahhirrohmanrrohim 

      Syukur Alhamdullah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Al-

Khabir Sang Maha Mengetahui segala isi alam semesta beserta isinya, yang 

senantiasa mengajarkan makhluknya melalui penciptaNya, yang selalu ku 

rindukan kedekatan dengaNya, atas berkat rahmat dan karuniaNya peneliti 

dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul :  “Sejarah Rumah Sakit 

Umum Daerah Natal Kecamatan Natal Kab.Mandailing Natal”. Dan tak 

lupa juga, marilah kita hadiahkan shalawat berangkaikan salam kepada 

junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para 

sahabatnya yang telah berjuang membawa kita dari alam kegelapan menuju 

alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini, semoga 

kita semua mendapat syafa’atnya di Yaumil Mahsar kelak. 

      Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam 

memeperoleh gelar Sarjana Pendidikan. Peneliti menyadari bahwa skripsi 

ini jauh dari kata sempurna, baik isi, teknik penulisan, maupun nilai 

ilmiahnya, mengigat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang 

penulis miliki. Oleh sebab itu, peneliti mengharapkan saran dan kritik yang 

bersifat membangun hingga skripsi ini menjadi lebih baik lagi. 
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      Dalam penulisan skripsi ini peneliti telah banyak menerima bantuan 

dari berbagai pihak baik itu moril maupun materil. Maka dalam kesempatan 

ini peneliti menyampaikan rasa terima kasih serta penghargaan sebesar-

besarnya kepada : 

1. Ayahanda tercinta,  Namzil dan Ibunda Nurtasma terkasih, tersayang 

dan  tercinta. Terima kasih Asril ucapkan atas kasih sayang, 

kesabaran, do’a dan motifasi serta materi  yang telah diberikan 

kepada peneliti mulai lahir hingga kini. 

2. Kepada kedua mertua Ayahanda tercinta,  Nurdin dan Ibunda Asniya 

terkasih, tersayang dan  tercinta. Terima kasih Asril ucapkan atas 

kasih sayang, kesabaran, do’a dan motifasi serta materi  yang telah 

diberikan kepada peneliti. 

3. Terkhusus, Istri tercinta, tersayang, tercantik, dan terbaik Hilmawani 

Am.Keb yang aku rindukan setiap saat dan selalu setia menemani 

keseharianku baik dalam susah maupun senang, yang selalu 

memberikan kasih sayang, dukungan, perhatian, motifasi dan 

semangat  selama menyelesaikan skripsi, studi dan menjalani hidup.  

4. Bapak Prof. Dr. Ibnu Hanjar Damanik selaku Rektor UNIMED 

beserta staf – stafnya yang telah membantu kelancaran urusan 

akademik maupun administrasi selama menjalani perkuliahan. 

5. Bapak Drs. H. Restu MS, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial beserta 

stafnya. 
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6. Ibu Dra. Lukitaningsih M.Hum selaku ketua Jurusan Pendidikan 

Sejarah  dan dosen penguji skripsi. Terimakasih telah memberikan 

arahan selama masa keakademikan. 

7. Ibu Dra. Hafnita SD Lubis M.Si, selaku sekretaris jurusan dan dosen 

pembimbing skripsi. Terima kasih sebesar-besarnya karena telah 

memberikan bimbingan dan arahan serta saran dan kritik dalam 

penyusunan skripsi ini. 

8. Ibu Dra. Syarifah, M.Pd selaku Pembimbing Akademik dan peguji 

skripsi. Terimakasih telah memberikan arahan selama masa 

perkuliahan.  

9. Bapak Tappil Rambe, S.Pd, M.Si selaku peguji skripsi dan dosen 

pendidikan yang telah mengajarkan begitu banyak ilmu kepada 

peneliti selama kuliah. 

10. Bapak Sopian Subri Lubis, S.Sos selaku pemimpin Rumah Sakit 

Umum Daerah Natal dan Bapak Asrul selaku sekretaris Rumah Sakit 

Umum Daerah Natal. Yang telah memberikan informasi dan 

membenatu peneliti selama melakuakan penelitian. 

11. Para informan yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. 

12. Keluarga besar yang telah memberikan do’a, motipasi dan 

dukungan. 

13. Sahabat stambuk 09  ekstensi yang saya banggakan, yang tidak bisa 

saya sebutkan namanya satu persatu terimakasih karena telah 

mewarnai hidupku selama masa perkuliahan. 
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14. Teman-teman kos ku yang selalu ceria, ribut yang memmbuat ku 

selalu ketawa setiap hari. 

     Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak 

yang telah banyak membantu, yang tidak mampu penulis tuliskan satu 

persatu. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membaca dan menjadi 

bahan masukan bagi yang membutuhkannya.  

        Medan,         Juli 2013 

        Penulis   

 

 

 Asril 

                                                     

          

                                                       
            
                


