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Tuhan Yang Maha Esa atas segala ridha, rahmat dan Hidayah-Nya tidak terkira 

peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pelaksanaan Tugas Dan 

Fungsi Pokok Kader Posyandu Dalam Kegiatan Program Posyandu Di 

Dusun Lestari Kecamatan Berngin Kabupaten Deli Serdang”. Penyelesaian 
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Universitas Negeri Medan. 
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bimbingan, saran, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak terutama dosen 

Pembimbing Skripsi yang memberikan bimbingan mulai awal sampai akhir 
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orang tua tercinta atas kasih sayang, semangat serta dukungan moril dan 
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pihak yang terkait dengan permasalahan yang diangkat menjadi judul skripsi ini. 
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