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KATA PENGANTAR 

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah 

Subhanahuwata’ala atas rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya Sholawat dan Salam kepada Ruh Nabi 

Muhammad Shollalloohu ‘alayhi wasallam yang kita harapkan syafa’atnya di 

yaumul akhir. Adapun judul skripsi penulis adalah “Pengaruh Permainan 

Tradisional Cina Buta Terhadap Perkembangan Sosial Anak Usia 5-6 Tahun di 

TK RA. KARTINI  Sei Rotan”. 

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian syarat 

memperoleh gelar sarjana pendidikan bagi mahasiswa program S1 pada program 

studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Negeri Medan. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu 

penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua 

pihak demi kesempurnaan skripsi ini. 

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, sehingga 

pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa 

hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak 

yang telah memberikan bantuan moril maupun materil secara langsung maupun 

tidak langsung kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai. 

Pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan banyak terima kasih 

kepada: 

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

Medan beserta stafnya atas segala fasilitas yang dapat dinikmati oleh 

penulis dari awal kuliah hingga penyelesaian tugas akhir skripsi ini. 



 
 

2. Bapak Dr. Nasrun, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) 

UNIMED. Bapak Prof. Dr Yusnadi, MS selaku Wakil Dekan Bidang 

Akademik Fakultas Ilmu Pendidikan. Bapak Drs. Elizon Nainggolan, 

M.Pd selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Kepegawaian Fakultas 

Ilmu Pendidikan. Bapak Drs. Edidon Hutasuhut, M.Pd selaku Wakil 

Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Pendidikan atas kerjasama 

dan bantuan kepada penulis terutama dalam usaha surat-menyurat 

sehingga penelitian ini dapat berlangsung dengan lancar. 

3. Ibu Kamtini S.Pd, M.Pd Selaku Ketua Prodi PG PAUD yang telah penuh 

kesabaran mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.  

4. Ibu Dra. Sariana Marbun M.Pd selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang 

telah sabar dalam membimbing dan memberikan masukan serta saran 

kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 

5. Bapak Dr. Aman Simaremare MS,  Ibu Dra. Nurmaniah, M.Pd, dan Bapak 

Drs. Jasper Simanjuntak, M.Pd selaku Dosen Penguji yang telah banyak 

memberikan kritik dan saran serta masukan kepada penulis untuk 

menyelesaikan skripsi ini agar lebih baik.  

6. Ibu Dr. Nuraini MS yang telah memberi masukan untuk menyelesaikan 

skripsi ini. 

7. Bapak Edy Januar Siregar yang telah mempermuda dan membantu penulis 

untuk menyelesaikan skripsi ini. 

8. Seluruh staff FIP UNIMED yang telah memberikan kemudahan dalam 

pengurusan pengajuan judul skripsi hingga pengajuan sidang, khususnya 
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prodi  Pedidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini yang telah memberikan 

bekal ilmu hingga penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini. 

9. Ka Ika yang telah memberikan bantuan kepada penulis baik informasi 

maupun motivasi agar penulis semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. 

10. Ibu Sri Purwanti selaku Kepala Sekolah TK RA. KARTINI Sei Rotan dan 

seluruh Ibu Guru yang mengajar di TK RA. KARTINI yang telah 

memberikan izin dan kemudahan dalam memperoleh data penelitian yang 

penulis butuhkan. 

11. Kedua orang tua penulis, Ayahanda tercinta Banua Hasibuan Ibunda 

tercinta Rumonda Harahap, terimakasih atas segala perhatian, kasih 

sayang, dukungan moril dan materil yang tiada henti, serta do’a yang 

selalu dipanjatkan kepada Sang Maha Pengabul Do’a, sehingga ananda 

dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.  

12. Abang Ali Akbar, Kakak tersayang Pebi Hotma Sari, dan Ilma Royani 

serta Adik-adikku tersayang Hikmah Khairani, dan Miftah Huddin yang 

selalu memberikan doa dan motivasi bagi penulis untuk tetap semangat 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 

13. Sahabat-sahabat seperjuangan yang tercinta Rizki, Asima, Aisa, Elida, 

Torina, dan Mhd Riski terima kasih atas dukungannya,  doanya dan 

motivasi selama ini walaupun terpisah jarak yang jauh.  

14. Kepada adek-adek kos Cut Irna Sari As, Sri Rahayu, Marina dan Oktri 

yang telah menyemangati dan mendokan penulis dalam menyelesaikan 

skripsi ini. 
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15. Teman spesial Hasna, Rizkie, Rabia dan Widodo yang sudah meluangkan 

waktunya dan tak lelah untuk memberi motivasi, memberi masukan dan 

memberi bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.  

16. Teman seperjuangan dari awal kuliah sampai sekarang Desi, Putri, Marni, 

Mutia, Rabia, Rizkie dan Ariana yang  telah memberi dukungan dan 

semangat sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.  

17. Teman-teman satu dosen PS seperjuangan Rabia, Rizkie, Mira, Azmi, 

Tuti, klara dan peby yang memacu semangat berjuang dan bertukar fikiran 

selama penyelesaian skripsi ini.  

18. Seluruh teman-teman stambuk 2014 terutama kelas PG PAUD kelas 

Ekstensi. Terimakasih untuk semua kebersamaan kita selama ini. 

Semoga bantuan dan jasa baik yang telah diberikan kepada penulis 

mendapat balasan dari yang maha pemberi Allah Subhanahu Wa ta’ala.Penulis 

telah berupaya dengan semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini, 

namun penulis menyadari skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan-

kekurangan, baik dari segi isi maupun tata bahasa, untuk itu penulis 

mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi 

kesempurnaan skripsi ini. Kiranya isi skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua 

khususnya dalam memperkaya Ilmu Pendidikan di Pendidikan Guru Pendidikan 

Anak Usia Dini. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih. 

Medan,      Mei 2018 
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