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KATA PENGANTAR  

 

Puji syukur penulis penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang 

telah memberikan rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian 

skripsi dengan judul “Pengaruh Kebiasaan Makan (Food Habit) Terhadap 

Perkembangan Fisik Anak Usia 4-5 Tahun Di Kec. Torgamba Kab. Labuhan 

Batu Selatan”. 

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk 

memeperoleh gelar Sarjana Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas 

Negeri Medan dalam menyelesaikan tulisan ini, penulis menyadari bahwa penulis 

tidak dapat berjalan sendiri. Ada orang-orang luar biasa yang tidak henti-hentinya 

memberikan perhatian terhadap penulis seperti motivasi, dorongan maupun 

bantuan baik secara moril ataupun materil setiap harinya sehingga penulis mampu 

kembali semangat untuk terus berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa 

terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan secara langsung 

ataupun tidak langsung di dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, terutama 

yang saya hormati : 

1. Bapak Dr. Syamsul Gultom, S.KM., M.Kes selaku Rektor Universitas Negeri 

Medan. 

2. Bapak Prof. Dr. Yusnadi, MS selaku Dekan dan Wakil Dekan Bidang 

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

Umum Keuangan dan Kepegawaian dan Bapak Dr. Edidon Hutasuhut, M.Pd 
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selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Pendidikan 

Universitas Negeri Medan. 

3. Ibu Kamtini, S.Pd., M.Pd selaku Ketua Prodi Pendidikan Guru Pendidikan 

Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan 

sekaligus selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan 

bimbingan, arahan-arahan, serta motivasi yang membangun kepada penulis 

selama masa perkuliahan. 

4. Ibu Prof. Dr. Anita Yus, M.Pd selaku Dosen Pembimbing skripsi yang 

sekalian memberikan bimbingan, arahan-arahan serta motivasi yang 

membangun kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Ibu Kamtini, S.Pd., M.Pd, Ibu Dra. Damaiwaty Ray, M.Pd dan Bapak              

Drs. Jasper Simanjuntak, M.Pd selaku Dosen Penguji yang memberikan 

masukan-masukan dan motivasi yang membangun kepada penulis dalam 

penyusunan skripsi ini. 

6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 

Medan yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama 

mengikuti pendidikan. 

7. Seluruh Bapak/Ibu Staf dan Pegawai Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas 

Negeri Medan atas kerjasama dan bantuan kepada penulis terutama dalam 

usaha surat-menyurat dan Ibu/Kak Ika selaku Pegawai Administrasi 

Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini yang banyak membantu saya 

menyelesaikan berkas kuliah dari semester 1 sampai dengan semester akhir 

ini. 
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8. Seluruh Bapak/Ibu Staf Perpustakaan Digital Library yang membantu saya 

menemukan dan memebrikan informasi buku yang dapat saya gunakan untuk 

menyelesaikan skripsi saya. 

9. Seluruh Bapak/Ibu Staf Perpustakaan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas 

Negeri Medan yang membantu memberikan informasi buku yang dapat saya 

jadikan pedoman skripsi ini. 

10. Kedua orang tua tercinta yang telah mendidik penulis dan menjadi orang 

nomor satu membantu penulis baik dengan doa, motivasi, semangat, nasihat 

dukungan baik moril maupun materil dan juga limpahan kasih sayang yang 

tak pernah terhinggah selalu diberikan kepada penulis, sehingga mereka orang 

yang sangat berperan dalam penyusunan skripsi ini. 

11. Kepada kakak-kakak dan adik-adik penulis yang juga selalu memberiakn 

semangat dan membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. 

12. Kepada adik penulis yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini Aisyah 

Mindo Maibina Pelawi penulis ucapkan terimakasih. 

13. Kepada teman-teman penulis, Annisa, Kak AI, Ega, serta Adel yang juga ikut 

memberi semangat dan saling memberikan informasi untuk membantu penulis 

dalam penyusunan skripsi ini. 

14. Terakhir kepada teman-teman PGPAUD Reguler B 2016 yang telah 

memberikan motivasi dan kata-kata penyemangat selama dalam proses 

penyusunan skripsi ini. 

Penelitian ini tidak luput dari kesalahan, kekurangan dan jauh dari 

kesempurnaan baik dalam segi penyajian maupun segi ilmiahnya, untuk itu sangat 
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diperlukan segala bentuk tanggapan, masukan, maupun saranyang berkaitan 

dengan materi dalam penelitian ini. 

Walaupun demikian akhir kata semoaga hasil-hasil yang di tuliskan dalam 

penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua untuk menambah wawasan di hari 

mendatang. 

 

Medan,    Oktober 2020 

Penulis 

 

 

 

 

Siti Alawaih Biastri Pelawi 

NIM. 1163113037        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


