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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus atas kasih 

karunia, berkat kesehatan serta perlindungan Tuhan yang diberikan kepada saya, 

sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Perkembangan Rumah Sakit 

Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ilderm di Kota Medan (1981-2015) dengan penuh 

sukacita dan dukungan dari orang- orang yang saya kasihi. 

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam 

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh 

dari sempurna baik isi, teknik penulisan, maupun nilai ilmiahnya, mengingat 

keterbatasan pengetahuan, kemampuan dan pengalaman. Oleh karena itu dengan 

kerendahan hati, penulis mengharapkan saran dan kritikan yang sifatnya 

membangun demi kesempurnaan skripsi ini. 

Dalam skripsi ini peneliti telah banyak menerima bantuan dari berbagai 

pihak baik berupa moril maupun materil yang sangat mahal nilainya. Maka dalam 

kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih serta penghargaan yang 

sebesar- besarnya kepada : 

 Kedua orang tua saya Jaga Perangin Angin dan Sapta br. Barus. 

Terimakasih Bapa dan Nande ku atas doa, tenaga, semangat , dukungan, 

dana, pengertian, dan waktu yang tidak berkesudahan yang telah diberikan 

buat Engah sehingga dapat menyelesaikan studi ini. 

 Ibu Dra. Hafnita Sari Dewi Lubis, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi. 

Terimakasih atas bimbingan dan pengajarannya sehingga peneliti dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

 Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd, selaku Rektor Universitas Negeri 

Medan beserta stafnya. 

 Ibu Dra. Nurmala Berutu, M.Pd, selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial serta 

stafnya. 
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 Drs. Yushar Tanjung, M.Si, selaku ketua Jurusan Pendidikan Sejarah 

sekaligus Pembimbing Akademik peneliti. Terimakasih buat bimbingan 

bapak kepada peneliti selama masa perkuliahan peneliti. 

 Pristi Suhendro Likitoyo, S.Hum. M.Si selaku dosen dan penguji peneliti 

yang telah banyak memberikan ilmunya selama masa studi. 

 Syahrul Nizar Saragih, S.Hum, MA selaku dosen dan penguji peneliti 

yang telah banyak memberikan ilmunya selama masa studi. 

 Seluruh dosen jurusan pendidikan sejarah, yang telah meberikan ilmu dan 

pengalaman kepada peneliti selama masa studi. 

 Direktur Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhamad Ildrem Provinsi Sumatera 

Utara atas izinnya kepada peneliti melakukan penelitian di rumah sakit 

tersebut. 

 Narasumber peneliti Yulia M. Psi, Psikolog, Valentina Br. Tarigan, 

Rosniani PA dan keluarga pasien yang bersedia peneliti wawancarai. 

Terimakasih atas data dan bantuan yang narasumber berikan. 

 Kakak dan adik terkasih : Lidya Margaretta Br Perangin Angin, Ekania 

Grace,dan Fitriani Tarigan terimakasih untuk doa, dukungan dan 

pengertian selama masa penelitian ini. 

 Sahabat peneliti terkasih : Dwi Rizky Adelina, Ellanda Fitri, Alm. Elvi 

Rezeki, Lely Susana Sihombing, Susan Yolanda Ginting (DEELFRiSa). 

Terimakasih buat dukungan. bimbingan dan semangat yang kalian berikan 

untuk peneliti terkhusus di saat rasa malas mulai muncul kalian selalu ada 

buat mendorong peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini. Peneliti sangat 

terberkati memiliki kalian dalam perkuliahan ini. Friendship is just a 

Word, but My Girls give it a Meaning. 

 Untuk sahabat SMA peneliti Kania Arfianti yang telah banyak membantu 

peneliti dan selalu siap sedia saat peneliti membutuhkan bantuan. 

 Teman- teman senasib dan seperjuangan A reguler 2012 Pendidikan 

Sejarah Imam Suharyadi, Bayu Satria, Hendro Andrew Manik, Wido 

Manurung, Niko Adriano Hutabarat, Wiranda Sialoho, Arifin Wiratama 

Manurung, Sarwendy Sigalingging Rioby Tarigan, Omy Rahmayani, Dyna 
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Hutagaol, Dhiah Ristanti, Zein Hasanah, Siti Mada Lubis, Neneng 

Sudarmi, Novika Sari Ramadhani, Tria Anggiani Situmorang dan teman- 

teman yang tidak dapat disebutkan satu- persatu, terimakasih telah 

menemani selama masa perkuliahan ini. 

Akhir kata peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak- pihak 

yang telah membantu  dan kalau ada pihak yang terlewatkan mendapatkan ucapan 

terimakasih, peneliti dengan tulus mengucapkan mohon maaf atas kesilapan itu. 

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan menjadi bahan masukan bagi 

yang membutuhkannya. 

 

 

Medan, 29 Agustus 2016 

Peneliti 

 

 

Frieda Br Perangin Angin 

3123121016 

 

 

 

 


