
iii 
 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dengan 

semua kelimpahan, kemurahan dan kebaikan-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang diharapkan. Skripsi yang 

berjudul “Pengaruh Metode Demontrasi Terhadap Perkembangan  Motorik 

Halus Anak Usia 5-6 Tahun di Paud Harapan Kita Tahun Ajaran 2016/2017” 

disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Guru 

Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 

Medan. Dalam Penulisan skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal 

mungkin, tetapi selaku manusia yang penuh dengan kesilapan, penulis 

menyadari bahwa masih banyak kekurangan di dalamnya.  

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada 

banyak pihak yang telah memberi bantuan dan dukungan moral sehingga 

skripsi ini dapat selesai tepat waktunya. Dengan ini penulis mengucapkan 

terima kasih kepada:  

1. Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Si selaku Rektor Universitas Negeri 

Medan. 

2. Bapak Dr. Nasrun, M.S selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan 

Universitas Negeri Medan.  

3. Bapak Prof. Dr. Yusnadi MS selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu 

Pendidikan Universitas Negeri Medan.  

4. Bapak Dr. Aman Simaremare, MS selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu 

Pendidikan Universitas Negeri Medan.  

5. Bapak Drs. Edidon Hutasuhut, M.Pd selaku Wakil Dekan III Fakultas 

Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan. 

6. Ibu Dra.Kamtini, M.Pd selaku ketua Program Studi  Pendidikan Anak 

Usia Dini (PG-PAUD) Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 

Medan.  
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7. Ibu Dra.D. Simatupang M.Pd selaku dosen pembimbing skripsi yang telah 

meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan saran-saran kepada 

penulis sejak awal penulisan proposal hingga akhir penulisan skripsi ini. 

8. Bapak Dr. Edward Purba, MA, Ibu Dra. Sariana Marbun, M.Pd, dan Ibu 

Dra. Hj, Nasriah, M.Pd selaku dosen penguji yang memberikan banyak 

masukan demi tercapainya hasil maksimal dari penulisan skripsi ini. 

9. Bapak dan ibu dosen dan staf pegawai Jurusan Prodi PG.PAUD 

Universitas Negeri Medan yang telah membantu penulis dan memberikan 

kelancaran selama penyusunan skripsi ini. 

10. Suster Adriani Simatupang, KSFL  selaku kepala sekolah serta guru-guru 

(Ibu Helen, Ibu Risma, Ibu Maria, Ibu Tanti, dan Ibu Betty) yang mengajar 

di Paud Harapan Kita , yang telah memberikan  kesempatan dan 

membimbing penulis pada saat penulis melakukan penelitian. 

11. Teristimewa penulis ucapkan terima kasih kepada ayahanda Suripto dan 

ibunda Nuriyah selaku orangtua penulis yang telah mendoakan dan 

memotivasi dengan tak ada hentinya mulai dari awal perkuliahan hingga 

akhir penulisan skripsi. Kepada Suami ku tercinta penulis ucapkan terima 

kasih karena telah mendukung dan menyemangati penulis. 

12. Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada abang (teman terdekat) 

saya yaitu Duem Mesemsa Saragih, S.Pd yang telah banyak membantu 

dan mengajari penulis mulai dari pencarian judul hingga penulisan skripsi. 

13. Teman-teman( Nurul, Setiani, Tiaslina selaku teman seperjuangan dan 

teman berbagi suka maupun duka selama masa kuliah yang turut 

membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

14. Teman-teman kelas A Reguler PG-PAUD 2010 yang juga ikut merasakan 

perjuangan bersama penulis dalam memperoleh gelar sarjana pendidikan. 

Serta kepada pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. 

Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian serta diberikan berkat dan 

rahmatNya. 

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini belum  sempurna. 

Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun 
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untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi 

semua pihak. 
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