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Asalamu’alaikum Wr. Wb 

Alhamdulillah rabiial’alamin, puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat 

Allah SWT yang telah memberi rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Efektivitas Kepemimpinan Kepala 

Desa dalam Pelayanan Pengurusan E-KTP di Desa Bangun Rejo Kecamatan 

Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang” dengan baik dan sesuai waktu 

yang direncanakan. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar 

Sarjana Pendidikan pada Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. 

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan dapat 

diselesaikan dengan baik tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu 

penulis dengan kerendahan hati mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya 

kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Pada 

kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:  

1. Ibu Dra. Yusna Melianti, MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang  telah 

banyak memberikan bimbingan, arahan dan masukan kepada penulis sejak 

awal penulisan hingga selesainya skripsi ini. 

2. Ibu Dra. Yusna Melianti M.H selaku Ketua Jurusan Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan. 

3. Teristimewa ucapan terimakasih tak terhingga juga disampaikan kepada kedua 

orangtuaku tercinta Ayahanda Srianto, dan Ibunda Nurijah S.Pd., yang telah 

membantu dalam segala hal dengan tulus. 



4. Terimakasih juga disampaikan kepada adikku Dela Ade Sutrisna yang telah 

memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis selama menyelesaikan 

skripsi ini. 

5. Teman-teman yaitu Rahma Yanti Siregar, Siti Sukeni, dan Rohdear Nita 

Saragih yang sudah memberi masukan, dukungan bahkan materi demi 

terselesaikanya skripsi ini. 

Kiranya seluruh perhatian, kebaikan dan bantuan yang telah diberikan 

kepada penulis mendapat balasan rahmat, hidayah dan limpahan rezeki di dunia 

dan akhirat. Penulis telah berupaya dengan semaksimal mungkin dalam 

penyelesaian skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak terdapat 

kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa, karena itu penulis sangat 

berterimakasih untuk setiap kritik dan saran yang diberikan demi kesempurnaan 

skripsi ini. Kiranya isi skripsi ini dapat bermanfaat dalam memperkaya khasanah 

berpikir bagi pembaca. Amin. 
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