
KATA PENGANTAR 

 

 Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus di Tempat yang Maha 

Tinggi, yang telah memberikan berkat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga skripsi ini 

dapat selesai tepat pada waktunya.  

 Penyelesaian skripsi ini merupakan salah satu syarat tugas akhir dalam menyelesaikan 

perkuliahan pada program S – 1 di Fakultas Ilmu Pendidikan Program Studi PG PAUD, 

Universitas Negeri Medan (UNIMED), untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan. Skripsi 

penelitian ini berjudul “UPAYA MENGEMBANGKAN KECERDASAN VISUAL 

SPASIAL ANAK USIA 5-6 TAHUN DENGAN BERMAIN KOLASE DI TK CAHAYA 

BANGSA T.A 2016-2017.  

 Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada ayahanda St. S. 

Simbolon SmH, beserta ibunda tercinta R. Br. Lumban Raja yang setia mengasihi, 

membimbing, mendukung dan mendoakan dengan tulus sehingga penulis tetap bersemangat 

dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini dengan baik. Teristimewa juga 

mengucapkan banyak terima kasih kepada suami tercinta Pdm. A. Sibarani S.Th, dan buah 

hati kami yang tersayang boru Charisa Pandora Br. Sibarani, yang selalu setia menemani 

penulis, memotivasi, memberikan canda tawa riang sebagai pemberi semangat kepada 

penulis, serta turut memberikan sumbangsih ide – ide pemikiran sampai skripsi ini dapat 

terselesaikan dengan baik.  

 Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini mungkin masih 

terdapat banyak kekurangan, baik dari segi teknik penulisan maupun isinya. Oleh karena itu 

penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi perbaikan 

dan kesempurnaan skripsi ini. 

 Selanjutnya penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar – besarnya  



kepada ; 

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

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

3. Bapak Prof. Dr. Yusnadi M.S, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Pendidikan. 

4. Bapak Dr. Elizon Nainggolan M.Pd, selaku Wakil Dekan II, Bapak Drs. Edidon  

Hutasuhut M.Pd, selaku Wakil Dekan III Kemahawasiswaan. 

5. Ibu Kamtini S.Pd, M.Pd, selaku Ketua Prodi Pendidikan Guru Anak Usia Dini  

Universitas Negeri Medan, dan sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang 

telah membimbing penulis dengan ikhlas, segenap hati dan penuh kesabaran dalam 

memberikan petunjuk, bimbingan, dukungan serta saran yang memotivasi penulis 

demi kelancaran dan kesempurnaan penulisan skripsi ini. 

6. Bapak  Prof. Dr. Yusnandi, M.S selaku Dosen Penyelaras I, Ibu. Dra. Nurmaniah, 

M.Pd selaku Dosen Penyelaras II, dan Ibu Dra. Damaiwaty Ray, M.Pd selaku  

Dosen Penyelaras III. 

7. Seluruh Dosen Pengajar dan Staaf Universitas Negeri Medan, khususnya Dosen 

PG PAUD UNIMED, serta Koordinator Prodi PG PAUD, khusunya kak Ika yang 

telah banyak memberikan bantuan kepada penulis, yaitu informasi maupun 

motiavasi agar penulis tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.  

8. .Bapak Pdt. M. Hutajulu S.Th, dan Ibu Merri Lie S.Pdk, selaku bapak rohani dan 

pemilik sekolah atau Yayasan PG/TK, SD Cahaya Bangsa Medan,seluruh jemaat 

GBI Betlehem beserta guru – guru yang turut membantu dan mempermudah 

berjalanya penelitian skripsi ini. 

9. Seluruh keluarga dari abang dan adik kami, keluarga abang kami C. Kaban /        

Br. Simbolon, kel P. Benni Murdani Sibarani S.H/Br. Sitompul , keluarga adik 



kami Praka Sinaga/Br. Simbolon, kel. R. Situmorang/Br. Simbolon yang 

menambah semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini. 

10. Kakak kami Raulina Simbolon, tante kami Sarah Sihaloho dan Nursarani Sihaloho, 

itoku Julius Putra Simbolon dan Natanael Simbolon, Edaku Irma Yescy Sibarani 

S.E dan patnersnya Ali Donar Siregar S.E, adik – adik kami Yoko Yohanes 

Sibarani S.Pd.K, Ricky Yusuf Sibarani S.H, Elisabet Simbolon dan Ester Simbolon 

yang selalu memberikan doa yang tulus dan semangat memotivasi bagi penulis. 

11. Seluruh anak – anak didik TK. Cahaya Bangsa Medan, khususnya kelas B, anak 

sekolah minggu dan seluruh jemaat GPdI Rumah Doa Tangkahan yang selalu 

mendoakan penulis dan memberikan semangat motivasi bagi penulis. 

12. Teman – teman yang turut membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, Nurul 

Huda,Tari, Dian, dan Vina yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam 

proses  penulisan skripsi ini yang kiranya dapat terselesaikan dengan baik. 

 Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendoakan dan membantu penulis baik 

secara langsung maupun tidak langsung, dan namanya yang tidak tercantum dalam ucapan 

ini. Semoga dukungan dan bantuan serta motivasi yang telah diberikan diberkati oleh Tuhan 

Yesus Kristus, dan kiranya Tuhan Yesus yang memberkati kita semua Akhir kata penulis 

mempersembahkan karya tulis yang sederhana ini, dan berharap skripsi ini dapat bermanfaat 

bagi kita semua, khususnya PG PAUD Universitas Negeri Medan, dalam hal menambah 

pengetahuan dan wawasan bagi penulis khususnya, serta sumbangsih bahan masukan bagi 

dunia pendidikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, Tuhan Memberkati kita . . . 

          Medan,    Juni 2017 

           

Erlianti Simbolon  
NIM : 1103313026 

 


