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KATA PENGANTAR 

 Puji syukur serta hormat kemuliaan  penulis panjatkan kepada satu-

satunya Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih setia dan penyertaan-Nyalah 

sehingga skripsi ini dapat terselesaikan pada waktu-Nya. Penulis menyusun 

skripsi ini guna memenuhi syarat untuk mencapai gelar sarjana pendidikan 

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan. 

Skripsi ini berjudul, “Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 

Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Dalam 

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Bidang Kesehatan Di Desa Janji 

Kecamatan Siempat Nempu Hilir Kabupaten Dairi”.Skripsi ini merupakan 

salah satu syarat yang harus dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan tugas 

akhir dalam menyelesaikan perkuliahan pada program S-1 jurusan Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan 

untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan.  

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak kesulitan 

yang dihadapi, namun berkat penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa dan dukuan 

semua puhak sehingga skripsi ini dapat selesai, meskipun masih jauh dari 

kesempurnaan. Untuk itu pada kesempatan ini saya mengucapkan terimakasih 

kepada ayahanda St. T. Sitorus dan Ibunda R. Pasaribu yang telah bersusah payah 

membesarkan, mengasuh, mendidik serta memberi dukungan baik dari materil 

maupun moril dengan penuh kasih sayang dan mendoakan penulis sehingga dapat 

menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini. 
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Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan yang selalu 

memberi informasi dalam penyusunan skripsi ini. 
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