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TK AL-ALAQ Aceh Utara”. 

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 
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kepada: 
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penulis dari awal kuliah hingga penyelesaian tugas akhir skripsi ini. 
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Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Pendidikan atas kerjasama dan 

bantuan kepada penulis terutama dalam usaha surat-menyurat sehingga 

penelitian ini dapat berlangsung dengan lancar. 
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telah sabar dalam membimbing dan memberikan masukan serta saran 

kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 

5. Ibu Drs. Rosdiana, M.Pd, Bapak Drs. Jasper Simanjuntak, M.Pd, dan Ibu 

Prof. Dr. Anita Yus, M.Pd selaku Dosen Penguji yang telah banyak 

memberikan kritik dan saran serta masukan kepada penulis untuk 

menyelesaikan skripsi ini agar lebih baik.  

6. Seluruh staff FIP UNIMED yang telah memberikan kemudahan dalam 

pengurusan pengajuan judul skripsi hingga pengajuan sidang, khususnya 

jurusan Pedidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini yang telah 

memberikan bekal ilmu hingga penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini. 

7. Ibu Hj. Isnah Muriza selaku Kepala Sekolah TK AL-ALAQ Aceh Utara  

dan seluruh Ibu Guru yang mengajar di TK AL-ALAQ yang telah 

memberikan izin dan kemudahan dalam memperoleh data penelitian yang 

penulis butuhkan. 
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tercinta Hj. Zakiah yang telah banyak memberikan dukungan dan semangat 

sehingga terselesaikan skripsi ini. 
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10. Teman spesial Liya Handayani, Rabia Alhawadia, dan Desi Natalia Barus 
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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 
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Anak Usia Dini. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih. 
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