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       Puji dan syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan 

kekuasaan-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan judul “Komunikasi 

Vebal Tutor Dalam Meningkatkan Minat Belajar Anak Usia Dini Di Paud 

Gaby kids Medan Kec.Medan Johor.  

       Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah 

membantu saya dalam menyelesaikan tugas skripsi ini. Setelah membaca hasil 

penelitian ini, saya berharap kita semua mengetahui tentang komunikasi tutor 

dalam meningkatkan minat belajar anak usia dini. Saya menyadari bahwa dalam 

penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan, untuk itu kami mengharapkan 

kritik dan saran yang bersifat membangun bagi semua pihak yang membaca 

skripsi ini. Mudah-mudahan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua. 

Sekian dan terima kasih.  

 

 

 

       Medan,  Februari 2016 

       Penulis 

 

       YOSTA ROSA APRIANI 
       NIM. 1113171037 

 



UCAPAN TERIMA KASIH  

       Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan puji dan syukur 

kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya yang telah memberi 
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memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian. 
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