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KATA PENGANTAR 

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa 

karena berkat dan kasih setiaNya proposal penelitian ini dapat saya selesaikan 

dengan baik. 

Pemerintahan  Desa  adalah  penyelenggaraan  urusan pemerintahan  dan  

kepentingan  masyarakat  setempat dalam  sistem  pemerintahan  Negara  

Kesatuan  Republik Indonesia dan kepala desa  dibantu  perangkat  Desa  sebagai  

unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Oleh karena itu upaya pemerintahan 

desa sangatlah penting dalam mewujudkan Masyarakat madani di desa 

adiankoting kecamatan adiankoting kabupaten tapanuli utara. Dan Desa adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berweang 

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan negara kesatuan Repulik Indonesia. 

Skripsi ini berjudul “Upaya Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan 

Masyarakat Madani Di desa Adiankoting Kecamatan Adiankoting Kabupaten 

Tapanuli Utara” adalah Skripsi yang ditujukan untuk memenuhi syarat – syarat 

dalam memperoleh gelar Sarjana Pendidikan  pada jurusan PPKn Fakultas Ilmu 

Sosial, Universitas Negeri Medan.  

Dalam merampungkan tugas akhir ini penulis banyak menghadapi 

hambatan baik dari segi teknis, waktu, tenaga, serta biaya. Namun dengan 

petunjuk dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa serta bantuan bimbingan dan 
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fasilitas yang diberikan kepada penulis dari berbagai pihak, maka penulisan 

skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana adanya. 

Dalam kesempatan ini, dengan ketulusan hati penulis, mengucapkan 

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

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

Medan. 

2. Bapak Drs. Restu, M.S, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas 

Negeri Medan. 

3. Bapak Drs. Liber Siagian, M.Si, selaku pembantu Dekan III Jurusan 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 

4. Ibu Dr. Reh Bungana PA, SH, M. Hum selaku ketua Jurusan Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan. Bapak Arief wahyudi, SH sebagai sekretaris 

Jurusan PPKn FIS UNIMED beserta jajarannya yang telah memberi 

informasi selama perkuliahan.  

5. Ibu Sri Yunita, S.Pd, M.Pd sebagai Dosen Pembimbing skripsi yang telah 

berkenan dan bersusah payah membimbing penulis sejak awal hingga 

selesainya penulisan skripsi ini. 

6. Ibu Dra. Yusna Melianti,MH selaku Dosen PA dan Pengguji Utama yang 

telah banyak memberikan bimbingan akademik dan masukan – masukan 

dalam penyelesaian skripsi ini, ucapan terima kasih juga kepada Bapak Drs. 

Liber Siagian, M.Si selaku dosen penguji utama dan Ibu Julia Ivanna, S.Sos, 

M. Si selaku dosen penguji bebas yang telah banyak memberikan kritikan 
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dan masukan kepada penulis terutama dalam penyusunan proposal dan skipsi 

ini.  

7. Para staf pengajar/dosen dan pegawai Jurusan Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan yang telah 

memberikan bekal ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya. 

8. Bapak Ali Rahmat hutabarat sebagai kepala desa, Bapak Erick pardede 

sebagai sekretaris desa dan Bapak Manan Hutabarat sebagai BPD, dan 

seluruh staf pegawai desa Adiankoting kecamatan Adiankoting yang telah 

banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian yang memberikan 

data dan ilmu yang berguna bagi penulis. 

9. Teristimewa pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih 

dan rasa hormat kepada Ayahanda F. Simatupang dan Ibunda T. Sitompul 

yang atas jerih payahnya telah mengasuh dan memberikan bantuan serta 

dorongan baik moril maupun materil serta doa yang tiada putus-putusnya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Jurusan PPKn Fakultas Ilmu 

Sosial Universitas Negeri Medan. 

10. Buat abang, kakak dan adikku tercinta Adi Simatupang, Asni Simatupang, 

Friska Simatupang, Efsyamsudin Simatupang, Perry Simatupang, Wilina 

Simatupang, Riduan Simatupang. Penulis ucapkan terima kasih atas dorongan 

dan doanya. 

11. Buat teman – teman Kelas Reguler “A” Angkatan 2011 jurusan PPKn 

Fakultas Ilmu Sosial UNIMED. teristimewa kepada sahabat-sahabat tercinta: 

Ety MalinaSinaga, Patimah Manurung, Dina Mariana Panjaitan, Ani Berta 
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Simamora, Ella Isfa Haloho, Devi Silaban, Widya Situmorang, Tohap 

Simare-mare, yang telah memberikan masukan, dorongan dan doanya kepada 

penulis. 

12. Teristimewa buat Bang Ridho Sihite yang selalu memperhatikan dan memberi 

dukungan saat susah maupun senang kepada penulis selama proses 

penyusunan hingga skripsi ini selesai. 

13. Buat rekan – rekan di Ikatan Mahasiswa Batak Toba (IMABATO) 

14. Buat rekan – rekan di HIMAKRIS PPKn 

15. Buat rekan – rekan PPLT SMP Negeri I Sigumpar 

Akhirnya semua jasa dan budi baik penulis terima di atas, penulis kembalikan 

kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan harapan dan doa semoga Tuhan Yang 

Maha Esa memberikan imbalan kebajikan yang berlipat ganda. Penulis menyadari 

akan kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu, penulis 

mohon masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini. Akhir kata, 

penulis mengucapkan terima kasih. 

     

      Medan,       Juni 2015 

      Hormat Saya, 

      Anita Simatupang 

   

   NIM. 3112111003 


