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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa karna berkat dan rahmatNya 

yang masih meberikan saya kesehatan dan kesempatan sehingga saya dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Adapun judul skripsi yang saya buat mengenai, 

“Hubungan Ketersediaan Fasilitas Sekolah Dengan Minat Orang Tua Dalam 

Memilih Sekolah Bagi Anak Pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini  

(PAUD) di Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat”. 

Dalam penyusunan skripsi ini, saya banyak mengalami kesulitan. Namun 

berkat, bantuan berbagai pihak saya dapat menyelesaikan proposal ini. Saya 

menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik 

dan saran yang membangun sangat diharapkan.  

Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat 

untuk banyak orang. 

 

      

 

       Medan, 31 Juli 2018 

       Penulis, 

 

 

       Yesi Frisna Br. Sembiring 

       Nim. 1113371025 
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