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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat,   

Taufiq serta Hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Tesis penelitian 

dengan judul “Pengaruh Permainan Bakiak Dan Kecerdasan Interpersonal 

Terhadap Perkembangan Fisik Motorik Anak TK Khairani Aceh Besar”. 

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun tesis penelitian ini masih 

banyak kekurangan, namun berkat bimbingan dan pengarahan dari Bapak/Ibu 

dosen pada akhirnya penulisan tesis ini dapat terselesaikan. Dalam kesempatan     

ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Rektor Universitas Negeri Medan (UNIMED) Bapak Dr. Syamsul 

Gultom, SKM, M.Kes.  

2. Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Medan (UNIMED) Bapak Prof. 

Dr. Bornok Sinaga, M.Pd. 

3. Ketua Prodi Dikdas Ibu Prof. Dr. Anita Yus, M.Pd. yang telah   

memberikan dukungan dan kemudahan dalam proses penyelesaian tesis  

ini terutama dalam proses kelancaran pengurusan administrasi. 

4. Sekretaris Prodi Dikdas Bapak Dr. Daulat Saragih, M.Hum. beserta staf 

prodi yang telah memberikan dukungan dan kemudahan dalam 

pengurusan dan penyelesaian administrasi yang dibutuhkan demi 

kelancaran penelitian dan penyelesaian tesis ini. 

5. Pembimbing I, Ibu Prof. Dr. Anita Yus, M.Pd. dan pembimbing II,           

Bapak Dr. Sanusi Hasibuan, M.Kes. yang telah membimbing saya                    
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dengan penuh kesabaran dan keihklasan, serta mengarahkan saya dalam 

menyelesaikan penulisan tesis ini. 

6. Bapak Dr. Albadi Sinulingga, M.Pd., Bapak Dr. Aman Simare-Mare,    

M.S. S. Psi., dan Ibu Dr. Masganti Sitorus, M.Ag. selaku penguji yang 

telah memberi masukan dan membekali ilmu pengetahuan kepada    

penulis. 

7. Ibu Nurul Fajriah, S.Pd selaku Kepala Sekolah TK Khairani Aceh Besar 

dan seluruh dewan guru atas izin dan kerja samanya selama penulis 

mengadakan penelitian. 

8. Kedua orang tua, suami dan saudara saya yang selalu memberikan 

dukungan moril dan meteril serta selalu mengiringi langkah saya dengan 

doa dan restunya demi lancarnya penulisan tesis ini. 

9. Terima kasih juga kepada teman-teman sejawat yang telah membantu 

sehingga tesis penelitian ini dapat terselesaikan. 

Semoga amal kebaikan dari semua pihak tersebut mendapatkan imbalan 

dari Allah SWT. Peneliti juga menyadari bahwa tesis penelitian ini masih jauh     

dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun 

sangat penulis harapkan. Semoga tesis penelitian ini dapat bermanfaat bagi guru 

maupun calon guru atau pihak yang bersangkutan pada umumnya dan penulis    

pada khususnya. 

                                                                       Medan,       Februari 2020 
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