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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

Alhamdulillahi Rabbil’alamin, dengan kerendahan hati puji dan syukur 

penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan 

kenikmatan dan juga kesehatan yang tidak terhingga kepada kita semua 

khususnya kepada penulis karena dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan 

judul : Hubungan Teknik Komunikasi Orang Tua Dalam Keluarga Dengan 

Perkembangan Berbahasa Anak Usia 4-6 Tahun Di TK Tebu Ireng Medan. 

Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk 

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada jurusan Pendidikan Luar Sekolah 

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan. Skripsi ini penulis 

persembahkan buat orang – orang yang sangat penulis cintai yaitu yang terutama 

buat orang tua penulis yaitu Bapak M. Hadi Sucipto dan Ibunda Siti Habibah yang 

telah membesarkan, mendidik, memberikan kasih sayang dan mengajari penulis 

banyak hal dalam kehidupan sehingga penulis tumbuh semakin dewasa, kuat dan 

tegar  dalam menjalani kehidupan ini. Juga kepada adinda tercinta Asri Wulandari 

dan adinda Rahma Hildayani terima kasih atas dukungannya dan semangatnya 

selama ini.Kepada seluruh keluarga yang telah banyak membantu, penulis 

ucapkan terima kasih. 

Skripsi ini juga terselesaikan berkat bantuan dari beberapa pihak. Oleh 

karena itu penulis ucapkan terima kasih kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. Ibnu hajar Damanik, M.Si, selaku Rektor Universitas 

Negeri Medan. 
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2. Bapak Drs. Nasrun Nasution, MS, selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan 

Universitas Negeri Medan. 

3. Bapak Prof.Dr. Yusnadi, MS selaku Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu 

Pendidikan. 

4. Ibu Dra. Hj. Rosdiana Lubis, M.Pd selaku Ketua Jurusan Pendidikan Luar 

Sekolah. 

5. Bapak Dr. Sudirman, SE. M.Pd selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan Luar 

Sekolah  

6. Ibu Dra. Hj. Nasriah, M.Pd selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak 

membimbing dan memberikan motivasi kepada penulis dalam 

menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

7. Ibu Dra. Hj. Rosdiana Lubis, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Akademik. 

8. Bapak dan Ibu Dosen di Jurusan Pendidikan Luar Sekolah yang telah 

memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama ini sebagai 

bekal di masa yang akan datang. 

9. Ibu Dra. Rianti Perangin-angin, selaku Kepala Sekolah TK Tebu Ireng 

Medan yang telah membantu penulis pada saat melakukan penelitian. 

10. Yang teristimewa ayahanda M. Hadi Sucipto dan Ibunda Siti Habibah 

yang telah memberikan doa kasih sayang  dan dukungan baik moril 

maupun material selama penulis menjalani studi di bangku kuliah. 

11. Buat teman – teman seperjuangan stambuk 2008 ekstensi yang telah 

membantu, penulis ucapkan terima kasih. 

12. Buat sahabat karibku Sri Ramadhani ,Maya Sari ,Cici Pratiwi Matondang, 

Sulastiarani dan M. Taufiq Gunawan Adil Lubis, yang menjadi sahabat 
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setia penulis yang setia memberikan dukungan ,motivasi serta menguatkan 

penulis akan banyak hal. 

13. Buat abangda yang teristimewa Barany Fachri, terima kasih atas dorongan 

dan semangat yang telah diberikan selama ini kepada penulis. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak kendala dan 

hambatan yang dihadapi, namun berkat bantuan, dorongan serta bimbingan dari 

berbagai pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.Penulis 

mengucapkan terima kasih sebesar–besarnya kepada semua pihak yang telah 

membantu penulis dalam penulisan skripsi ini. 

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan.Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritikan yang 

bersifat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.Akhirnya kepada Allah SWT 

jualah kita berserah diri, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat. 

 

Medan,   Agustus 2012 

Penulis 

 

 Suci Hariyanti 

 


