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penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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S.Pd, M.Pd selaku Dosen Penguji yang telah memberikan kritik, saran dan 

masukan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini agar lebih baik. 

7. Seluruh Dosen Prodi  PG-PAUD FIP UNIMED, yang telah membimbing dan 

memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan di Universitas 

Negeri Medan Program Studi PG-PAUD. Khususnya Ibu Dra. Damaiwaty Ray, 

M.Pd selaku dosen pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis 

selama mengikuti perkulihan. 
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memberikan bantuan kepada penulis baik informasi maupun motivasi agar 

penulis semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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memberikan izin kepada penulis untuk memdapatkan data terkait dengan 
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10. Teristimewa kepada kedua orang tau tercinta, ayahanda tercinta Karmidi dan 
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sayang, nasehat, motivasi, dan semangat kepada penulis agar dapat 

menyelesaikan dengan baik 

11. Terima kasih kepada kakak saya, Rizka Haritsayah yang telah memberikan 

semangat dan dukungan sebagai penulis. Dan adik saya Iqbal Tri Anggara dan 

Adinda Syaputri yang telah memberikan doa dan dukungan semangat kepada 

penulis. 
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demi terselesaikan skripsi ini. 

14. Teman-teman seperjuangan satu dosen pembimbing skripsi saya sri rezeki, Dwi 

novi yang telah membantu dalam penyelesaikan skripsi ini. 

Atas segala bantuan bimbingan yang telah penulis terima dari berbagai pihak, 

penulis banyak mengucapkan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas 

segala kebaikan- kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis 

berhadap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat dijadikan 

sumbangan pemikiran dalam dunia pendidikan  

Medan,    Agustus 2018  
         Penulis 
         

Diah Dwi Anggini 

        NIM. 1142113003 


