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Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan Puji Syukur kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, atas segala berkat dan karunianNya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

perkuliahan tugas akhir dengan judul  “Perkembangan Rumah Sakit Kusta Lau Simomo (1946-

2016)” dengan baik dan tepat waktu. Penelitian yang dilakukan penulis sebagai salah satu syarat 

untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan (S.Pd) pada Program Studi Pendidikan Sejarah 

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skrpsi ini masih banyak kekurangannya, hal 

ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Penulis 

mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu,  membimbing, memberi 

motivasi, dukungan , baik  selama penulis mengikuti proses perkuliahan maupun pada saat 

melakukan penelitian sehingga penulis mampu menyelesaikan skrpsi ini. Pada kesempatan ini 

penulis mengucapkan terimakasih kepada: 

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

2. Ibu Dra. Nurmala Berutu M.Pd sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri 

Medan. 

3. Bapak Dr. Deny Setiawan, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial (FIS) 

Universitas Negeri Medan, Ibu Dra. Flores Tanjung M.A selaku wakil dekan II Fakultas 

Ilmu Sosial (FIS) Unimed. Bapak Drs. Waston Malau, MSP selaku Wakil Dekan III 

Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Unimed. 

4. Ibu Dr. Ida Liana Tanjung, M.Hum selaku Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah.  



5. Ibu Dr. Lukitaningsih, M.Hum sebagai pembimbing skripsi penulis yang telah banyak 

membantu penulis dalam penyelesaian tugas akhir. Terimakasih untuk motivasi, saran 

dan masukan yang sangat membangun serta ilmu pengetahuan baru kepada penulis. 

6. Ibu Dr. Samsidar Tanjung M.Pd sebagai Dosen Pembimbing Akademik sekaligus dosen 

penguji dalam skripsi ini. Terimakasih atas arahan, masukan, bimbingan, dan bantuan 

yang ibu berikan selama ini kepada penulis. 

7. Ibu Dr. Rosmaida Sinaga, M.Hum dan juga Ibu Lister Eva Simangunsong, S.Pd, MA 

selaku dosen penguji yang telah bersedia memberi masukan atau arahan yang bermanfaat 

dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini. 

8. Seluruh Dosen-dosen Pendidikan Sejarah, terimakasih atas ilmu, bimbingan nasehat serta 

motivasi yang kalian berikan selama penulis duduk di bangku perkulihan hingga selesai, 

semoga ilmu yang kalian ajarkan bisa bermanfaat dan diamalkan bagi penulis. 

9. Teristimewa kepada orangtua penulis, Ayahanda terkasih Amoni Telaumbanua dan 

Ibunda tercinta Renni Juliawati Br Tarigan. Terimakasih banyak penulis ucapkan kepada 

kedua orangtua penulis yang selama ini selalu mendoakan penulis dan memberikan 

nasehat, motivasi, semangat, bantuan materiil serta senantiasa mendoakan penulis 

sehingga dapat menghantarkan penulis mencapai gelar sarjana. Orangtua adalah 

segalanya bagi penulis, yang sangat saya banggakan.  

10. Kepada Kakak-kakak dan Adik penulis, Kak Yupriana, Adik saya Anugrah dan adik yang 

paling saya cintai dan sayangi Elyakin, yang banyak memberikan motivasi, semangat 

maupun bantuan financial, terimakasih yang tak terhingga penulis ucapkan, serta Bulang 

dan Biring yang selalu mendoakan dan memotivasi penulis. Dan tidak lupa juga kepada 

seluruh keluarga yang selalu mendukung saya sampai saat ini dan buat bibik uda tercinta 



Lesmita Tarigan yang terkadang teman berantam tapi sekaligus juga orang yang saya 

kasihi yang memotivasi dan mendoakan saya.  

11. Kepada pacar saya Naftali Purba yang selalu setia kepada saya, dan menerima saya apa 

adanya. Dan juga membantu saya dalam melaksananakan penelitian, terima kasih buat 

kamu. 

12. Sahabat-sahabat tercinta Evitarani Ginting, Mian Nia Sefentina, Elia Gisella, Nancy 

Krstina, dan juga  teman sekelas Reguler A dan Reguler B 2013 terimakasih atas 

motivasi kalian semua. 

13. Kepada Kepala RSK Drg. Emmi Simbolon, Kak Dewi, Kak Eva, Pak Peri, Pak Hasibuan, 

dan juga Kepala Desa Lau Simomo Pak Martinus Sihaloho dan seluruh keluarga besar 

Rumah Sakit Kusta Lau Simomo serta masyarakat desa Lau Simomo, penulis 

mengucapkan terimakasih telah mengijinkan penulis melakukan penelitian dan 

membantu penulis dalam pengumpulan data demi kelengkapan skripsi ini. 

14. Teman penulis selama melakukan penelitian, Evita, Naff, Sisko, yang telah membantu 

penulis pada saat melakukan penelitian.  

15. Kepada teman satu PPLT penulis terutama buat Mian sayang yang menjadi teman PPLT 

saya yang selalu sabar menghadapi saya terimakasih. Dan juga teman penulis yang tidak 

bisa saya sebutkan satu persatu. 

16. Teman sekamar Evitarani (Eipei), dan juga kak Juwita semoga cepat sukses dan cepat 

menyelesaikan S-2 nya.  

17. Kepada seluruh pihak yang membantu yang tidak dapat di sebutkan nama-namanya 

dalam proses pengerjaan skripsi hingga selesai penulisan skripsi ini. 



Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu saran dari 

para pembaca diperlukan demi menyempurnakan penulisan skripsi ini, semoga dapat bermanfaat 

bagi semua pihak, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai kita semua. 
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