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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrohmanirrohim, Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang 

Maha Esa atas berkat dan rahmatnya penyusunan Skripsi yang berjudul 

“Pengaruh Pola Asuh Permisif Orang Tua Terhadap Kedisiplinan Anak Usia 

4-6 Tahun Di Desa Suka Makmur Kwala Begumit Kabupaten Langkat” dapat 

diselesaikan dengan baik.  

Penulis menyadari dalam penulisan Skripsi ini banyak mengalami kendala, 

namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagi pihak sehingga 

kendala-kendala yang ada dapat diatasi. Untuk itu penulis menyampaikan rasa 

terima kasih kepada Ibu Dra. Rosdiana, M. Pd sebagai dosen pembimbing skripsi 

yang senantiasa memberikan kritik, waktu, ilmu, arahan, dan saran-saran yang 

sangat berharga kepada penulis selama penyusunan Skripsi. 

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak 

terdapat kekurangan, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik 

yang bersifat membangun demi kesempurnaan Skripsi ini. Lebih kurangnya 

penulis ucapkan banyak terimakasih. 

Medan, Januari 2019 

Fitri Nur Cahaya 
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UCAPAN TERIMA KASIH 

 Puji syukur kepada Allah SWT berkat Rahmat, Hidayat, dan Karunia-Nya 

kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul 

“Pengaruh Pola Asuh Permisif Orang Tua Terhadap Kedisiplinan Anak Usia 4-6 

Tahun Di Desa Suka Makmur Kwala Begumit Kabupaten Langkat”.Skripsi ini 

memberikan gambaran tentang polaa suh orang tua dalam membentuk perilaku 

anak usia 4-6 tahun di Desa Suka Makmur Kwala Begumit Kabupaten Langkat 

sehingga orang tua tidak lagi salah dalam memilih pola asuh untuk anak mereka. 

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

Sarjana Pendidikan pada program Strata-1 di Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, 

Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Medan. Penulis menyadari dalam 

penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena 

itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada : 

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

Medan. 

2. Bapak Dr. Nasrun, MS, selaku Dekan FIP Unimed. 

3. Bapak Prof. Dr. Yusnadi, MS, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik,  Bapak 

Drs. Elizon Nainggolan, M. Pd, selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan dan 

Kepegawaian, dan Bapak Drs. Edidon Hutasuhut, M. Pd, selaku Wakil Dekan 

Bidang Kemahasiswaan. 

4. Bapak Dr. Sudirman, SE, M. Pd, Bapak Fauzi Kurniawan, S. Psi, M. Psi, 

selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Pendidikan Luar Sekolah. 
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5. Ibu Dra. Rosdiana, M. Pd, selaku dosen pembimbing skripsi penulis. Penulis 

mengucapkan terima kasih atas bimbingan, saran, serta motivasi yang  

diberikan kepada penulis 

6. Bapak Prof. Dr. Yusnadi, MS, Bapak Dr. Yasaratodo Wau, M. Pd, dan Ibu 

Sani Susanti, M. Pd, selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan 

serta saran-saran mulai dari perencanaan penelitian hingga selesainya 

penyusunan skripsi. 

7. Bapak Kepala Desa Suka Makmur Sariadi beserta staff yang telah memberi 

kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di tempat yang beliau 

pimpin. 

8. Seluruh dosen Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Medan 

yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan, 

beserta seluruh staf tata usaha Fakultas Ilmu Pendidikan yang banyak 

membantu penyelesaian skripsi ini dan Kepada Bang Setiady S.P, S. Pd 

kepada Kak Surya Indrawati, M. Pd yang telah banyak membantu penulis 

selama perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini khususnya urusan surat 

menyurat. 

9. Secara terkhusus dan teristimewa penulis ucapkan terima kasih kepada 

keluarga tercinta Mamak Mely Br. Pardede, Bapak Siamto, kedua kakak saya 

tercinta Rina Sulastri dan Dame Ria Sulastri, juga abang saya Rio Agus 

Sahputra, S. Pd  yang begitu banyak memberikan kasih sayang, do’a, 

motivasi, serta dukungan moral mau pun moril kepada penulis sehingga 

menjadi semangat dalam menyelesaikan perkuliahan di kampus Unimed. 
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10. Untuk yang tersayang dan terkasih penulis ucapkan terima kasih kepada 

semua keponakan saya Mikaila, Rani, Windy, Winda, Bintang dan juga Zacky 

yang telah memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan 

pembuatan skripsi. 

11. Untuk para Sahabat ku Boby Decten Purba, Dwi Jayanti dan Fivi Silmi. 

Terima kasih untuk semangat, doa, dukungan serta telah menjadi sahabat 

terbaik ku hingga sekarang. 

12. Sahabat seperjuangan PLS, seluruh teman-teman yang luar biasa serta kakak 

dan adik stambuk yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu penulis 

ucapkan banyak terima kasih untuk seluruh doa dan dukunganya. 

13. Terima kasih juga untuk seluruh K-Pop Idol karena musik dan karya nya telah 

menghibur dan memberi semangat kepada saya sehingga saya dapat 

menyelasaikan skripsi ini 

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih 

kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Penulis 

menyadari bahwa masih ada kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, untuk itu 

penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun supaya lebih sempurna. 

Medan, Januari 2019 
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