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KATA PENGANTAR 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan YME karena atas limpahan rahmat 

dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi yang berjudul 

“Tanggapan Pengelola atas Dilarangnya Perlakuan Kegiatan Baca, Tulis, dan 

Hitung di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Studi pada Satuan PAUD di 

Kota Pematangsiantar).” merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana 

kedokteran gigi. Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari partisipasi dan bantuan dari 

berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang 

setulus-tulusnya kepada : 

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

2. Dr. Nasrun Nasution, M.S. selaku dekan Fakultas Ilmu Pendidikan. 

3. Ibu Dra. Rosdiana, M.Pd, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Luar Sekolah. 

4. Bapak Dr. Sudirman, SE, M.Pd selaku dosen pembimbing penulis dalam 

melakukan penelitian ini, penulis mengucapkan terimakasih atas bimbingan, 

saran, dan motivasi yang diberikan kepada penulis. 

5. Bapak Drs. Resman Panjaitan selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota 

Pematangsiantar yang telah memberi kesempatan penulis yang akan  

melakukan penelitian di lembaga yang beliau pimpin. 

6. Bapak Hotma Aritonang S.Pd selaku Kabid Pendidikan Non-formal yang 

selalu memberikan informasi arahan dan bimbingan kepada penulis pada saat 

penulis melakukan penelitian di lokasi penelitian. 

7. Kepada orangtua saya ayahanda Humuntal Marbun dan ibunda Hotnida 

Lumbantoruan yang sangat saya cintai dan hormati yang tak henti-hentinya 
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memberikan dukungan, doa, nasehat, dan motivasi hingga sampai detik ini 

penulis tetap kuat dan bersemangat dalam menyelesaikan studi. 

8. Seluruh civitas akademika Jurusan Pendidikan Luar Sekoah yang telah 

memberikan dukungan moril kepada penulis.  

9. Kepada sahabat-sahabat saya Jetro Sinurat, Eva Marito Febrinaya Marbun, 

Ardiles Tumanggor, Fyan Samosir, Henky Sipahutar, Rio Napitupulu, Andri 

F Simbolon terima kasih atas kasih sayang dan dukungan yang diberikan 

hingga saat ini. 

10. Serta seluruh pihak yang ikut membantu, baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Penulis hanya bisa berdoa, semoga Tuhan membalas kebaikan-

kebaikan mereka dengan setimpal. Amin. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. 

Oleh karena itu, penulis memohon maaf  bila ada kesalahan dalam penulisan skripsi 

ini. Kritik dan saran kami hargai demi penyempurnaan penulisan serupa dimasa yang 

akan datang. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat 

bernilai positif bagi semua pihak yang membutuhkan.        
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