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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala berkah dan 

hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul “Pengaruh Penggunaan Media Benda 

Konkret Dengan Pendekatan Saintifik Terhadap Kemampuan Anak Usia 5-6 

Tahun Di PAUD Mandiri Di Kecamatan Sei Rampah Tahun Ajaran 

2017/2018”dapat terselesaikan dengan baik.. 

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar 

Sarjana Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 

Medan. Penulis sangat menyadari ketidak sempurnaan skripsi ini, baik dalam 

metode penulisan, pengungkapan ide, maupun dalam mendeskripsikan kata-kata. 

Banyak kendala yang dialami oleh penulis selama proses penelitian baik dalam 

hal materi, moral dan juga pencarian sumber-sumber yang sulit didapat. Tetapi, 

selama menghadapi kendala-kendala tersebut penulis sangat terbantu oleh 

beberapa pihak yang sudah rela selalu memberi semangat dan bantuan kepada 

penulis. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada : 

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

Medan. 

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

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

4. Bapak Drs. Elizon Nainggolan, M.Pd selaku Wakil Dekan Bidang  

Keuangan dan Kepegawaian. 

5. Bapak Dr. Edidon Hutasuhut, M.Pd selaku Wakil Dekan Bidang 

Kemahasiswaan. 

6. Ibu Kamtini, S.Pd, M.Pd, selaku Ketua Prodi PG. PAUD Fakultas Ilmu 

Pendidikan Universitas Negeri Medan. 

7. Ibu Prof. Dr. Anita Yus, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang 

telah penuh kesabaran dan perhatian memberikan bimbingan, pengarahan, 
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petunjuk demi terselesaikannya skripsi ini. Sungguh disetiap 

pertemuannya penulis selalu mendapatkan hal-hal baru untuk menjadi 

penulis dan peneliti yang tidak biasa. Terima kasih telah menjadi sosok 

ilmuan yang sangat penulis kagumi. 

8. Ibu Dra. Sariana Marbun, M.Pd, Ibu Dra. Dorlince Simatupang, M.Pd 

serta Ibu Dr. Nasriah, M.Pd selaku dosen penyelaras yang telah banyak 

memberikan kritik dan saran serta masukan kepada penulis untuk 

menyelesaikan skripsi ini agar lebih baik.  

9. Seluruh Dosen PG PAUD FIP UNIMED, yang telah membimbing dan 

membagikan ilmunya hingga penulis semakin yakin untuk melakukan 

banyak hal di bidang Pendidikan Anak Usia Dini. 

10. Seluruh Civitas akademik FIP UNIMED, khususnya Kak Ika yang telah 

banyak memberikan bantuan kepada penulis baik informasi maupun 

motivasi agar penulis semangat  dalam meyelesaikan skripsi ini. 

11. Bapak Alamsyah, S.Pd Selaku  Kepala sekolah PAUD MANDIRI yang 

telah menberikan izin penelitian, kakak Lestari Pardosi, S.Pd selaku Plt 

Kepala/Pengelola PAUD MANDIRI, kakak Erpina, S.Pd dan kakak 

Rafiqah Ummi, S.Pd selaku guru kelas dan staf-staf PAUD MANDIRI 

terima kasih telah memberikan begitu banyak bantuan kepada penulis 

dalam pengumpulan data-data penelitian. 

12. Teristimewa kepada kedua orang tua saya Ayahanda Lukman Hakim dan 

Ibunda Supiah yang telah rela membanting tulang hingga tak kenal waktu 

demi memberikan seluruh kasih sayang, cintanya dan segala kebutuhan 

baik dari segi materi untuk penulis sehingga penulis tak pernah berhenti 

bersyukur kepada allah Swt, yang telah diberikan dua malaikat yang selalu 

berada disisi penulis baik dalam keadaan senang maupun susah. Sebagai 

rasa hormat, sayang dan terima kasih saya yang tidak terhingga ini kepada 

kedua orang tua saya, atas semua do’a, cinta, kasih sayang, dukungan dan 

pengorbanan yang telah diberikan kepada saya selama ini mulai dari saya 

lahir sampai memperoleh gelar sarjana pendidikan S1 PG PAUD di 

Universitas Negeri Medan ini. 
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13. Kepada adikku tersayang Zulpa Fauziah dan Mhd. Khairul Rizal yang 

selalu memberikan dukungan, semangat dan do’a kepada penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

14. Kepada sepupuku tersayang Wirda Hayatina Lubis, S.Pd, Gr terima kasih 

telah setia membimbing, mengarahkan, memotivasi dan mendukung 

penulis dari pertama kali menginjakkan kaki hingga menyelesaikan studi 

di Universitas Negeri Medan ini. 

15. Kepada keluarga besar almarhum kakek Ismiharjo dan almarhum kakek 

M. Syahir yang tidak bisa disebut satu persatu, terima kasih telah 

memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan 

skripsi ini 

16. Tersayang kepada sahabatku Armadani, Juli Astri Lestari, dan Melda 

Atika Nanda yang selalu memotivasi dan memberi semangat penulis 

dalam menyelesaikan skripsi ini disaat penulis dalam keadaan patah hati 

dan juga tak pernah lelah dan bosan dalam menghadapi tingkah penulis 

yang lebih banyak ngeselin. Saya ucapkan terima kasih atas semua yang 

telah kalian berikan kepada penulis. 

17. Kepada sahabat kosku tersayang Leli Harmita dan Ayu Ramadhani yang 

selalu setia menemani, memberi dukungan dan motivasi kepada penulis 

dalam menyelesaikan studi  dan skripsi di Universitas Negeri Medan ini di 

saat penulis sedang patah hati. 

18. Terima kasih kepada Pasukan Prof ku sayang terutama kepada Windi, 

Juwita, Juli, Fitri gultom, Rindu, Yusri, Raya yang selalu memberikan 

motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi dan (Terkhusus Juli 

Astri Lestari dan Juwita Sari) yang selalu meluangkan pikiran dan 

waktunya terhadap segala kendala yang penulis hadapi selama ini. 

19. Kepada kawan seperjuangan PPLT (Novia hartinah, Dewi Agustina, Idzni, 

Fitri, Ayu) yang selalu mendukung dan memberi semangat pada penulis 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 

20. Kepada teman – teman seperjuangan di Prodi PG.PAUD stambuk 2014 

Dan terkhusus kepada teman – teman tercinta kelas REGULER B PG. 

PAUD 2014 (armadani, juli astri lestari, melda atika nanda, mitha, furi, 
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dini, juwita, idzni, enggan, nia, amy, fitri, rindu, raya, yusri, siti, riri, nisa, 

ayu, meyani, kak kiki, klara, ernis, yuspa, anni, diah, ade, wilda, vina, lusi, 

lolo, loise, kak wani) yang telah banyak saling membantu dan memberikan 

motivasi demi terselesaikannya skripsi ini. 

Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut 

serta memberikan bantuan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak, penulis 

mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah SWT membalasnya. Akhir kata 

semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis serta dapat dijadikan sebagai 

sumbangan pemikiran dalam dunia pendidikan. Amin. 

 

  Medan,  Juni 2018 

   Penulis 
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