KATA PENGANTAR
Puji dan syukur saya haturkan kehadirat Allah swt, karena atas segala
berkat dan rahmat-Nya yang tak terhingga berupa kesehatan serta kemampuan
sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Sejarah Berdiri
dan berkembangnya Rumah Sakit Tembakau Deli tahun 1885-2012 di Medan “.
Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Pendidikan. Penulis Menyadari bahwa di dalam skripsi ini masih terdapat
kekurangan, baik dari segi isi maupun dalam hal penyajian, meningat keterbatasan
pengetahuan dan pengalaman penulis sendiri. Oleh sebab itu, dengan kerendahan
hati, penulis mengharapkan kritik dan sumbangan saran demi kesempurnaan
skripsi ini.
Keberhasilan penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini tidak
terlepas dari pihak-pihak yang telah memberikan motivasi dan bantuan yang
berupa saran, kritik, serta dorongan dengan maksud untuk mendapatkan hasil
yang lebih baik agar karya tulis ini dapat memberikan sumbangan bagi khasanah
lmu pengetahuan baik dari diri sendiri dan pembaca lainnya. Untuk itu sudah
selayaknya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ucapan
terima kasih ini Penulis persembahkan kepada :
 Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar, M.Si, selaku Rektor Universitas Negeri
Medan dan jajarannya.
 Bapak Dr. Restu, M. Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas
Negeri Medan
 Bapak/Ibu Pembantu Dekan pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri
Medan
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 Ibu Dra. Lukitaningsih, M. Hum, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah
 Ibu Dra.Hafnita Sari Dewi Lubis,M.Si sebagai Sekretaris Jurusan Sejarah
dan sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan
bimbingan dan arahan, motivasi, saran dan kritik untuk menyelesaikan
skripsi ini dengan baik. Terima lkasih banyak ya bu sudah bersedia
membantu dan sabar dalam membimbing saya selama ini.
 Bapak Drs. Ponirin, M.Si selaku Pembimbing Akademik penulis selama
perkuliahan dan sekaligus penguji.
 Ibu Drs. Flores Tanjung, MA selaku Dosen Penguji yang telah banyak
memberikan banyak saran untuk memperbaiki dalam penyusunan
perbaikan skripsi. Terima kasih ya Bu atas saran dan kritiknya.
 Ibu Dr. Samsidar Tanjung, M.Pd selaku Dosen Penguji yang telah bersedia
memberikan motivasi dan arahan serta saran dan kritik dalam penyusunan
perbaikan skripsi. Terima kasih banyak ya Bu. Serta seluruh Bapak/Ibu
Dosen dan admnistrasi di Jurusan pendidikan Sejarah UNIMED yang telah
membagi ilmu melalui proses belajar mengajar selama beberapa tahun,
saya ucapkan terima kasih atas bimbinganya.
 Teristimewa kepada Ibunda Nurmawati S.Pd yang selama ini selalu
memberikan kasih sayang, motivasi, dukungan, jerih payah yang tidak
ternilai harganya serta selalu mendo’akan saya semua itu sangat berarti
dan sangat membantu saya selama saya menjalani perkuliahan hingga
selesai dengan menyandang gelar Sarjana. Terima kasih juga kepada
kakak tersayang Attika PS S.Pd dan abang ipar Hamdani
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yang telah

banyak memberikan motivasi serta kasih sayang nya kepada penulis dan
juga alya haliska yang selalu memberikan semangat.
 Terima kasih kepada Dirut PTPN II beserta staff yang telah mengizinkan
dan bersedia membantu penulis dalam melaksanakan penelitian dan
mengumpulkan data sehingga skripsi dapat selesai dengan baik. Terima
kasih banyak atas semuanya.
 Terima kasih kepada Bapak Dr. Phil Ichwan Azhari, M.S dan Bapak
Dirk.A.Buiskool yang bersedia membantu penulis dalam menyelesaikan
skripsi. Terima kasih banyak ya pak.
 Terima kasih banyak buat orang yang tersayang Dony arsa yang telah
memberikan semangat dan banyak membantu sampai saat ini.
 Terima kasih kepada atok Tuan guru besilam yang telah memberikan doa
dan arahan kepada penulis. Terima kasih juga kepada DR.Syech Ahchmad
Arifin Al-haj yang telah memberikan doa dan bimbingan hingga sampai
saat ini.
 Terima kasih kepada kak ety dan bang budi, bang agus,bg endra,sakina,
yang selalu mengingatkan dan memotivasi dan selalu mendoakan selama
penulis berdomisili di Medan.
 Terima kasih kepada staff-staff PUSIS UNIMED, bang ramadhan, bang
ater dan bang avena matondang yang telah banyak membantu dalam
penyelesaian skripsi ini.
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 Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang ulan,candra,qendis,nuri dan
adik-adik dwi,wilda,tia dkk yang telah banyak membantu penulis. Terima
kasih ya atas partisipasinya.
Tidak ada yang dapat penulis lakukan untuk membalas semua kebaikan
dari nama-nama diatas selain berdo’a kepada Allah SWT, semoga Allah
memberikan balasan jauh lebih baik dari kebaikan yang pernah di berikan kepada
penulis. Apabila ada pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini yang btidak
dapat penulis sebutkan satu per satu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan
maaf yang sebesar-besarnya. Penulis menyadari penulisan skripsi ini jauh dari
kata sempurna dan banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis sangat
mengharapkan kritik dan saran yang membangun demib tercapainya skripsi yang
sempurna. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan menjadi bahan
masukan bagi yang membutuhkan.

Medan,

Februari 2014

Penulis

Idha Silviana
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