
KATA PENGANTAR 

 Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah swt., karena dengan berkat dan hidayah-

Nya lah skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan waktu yang direncanakan. 

 Skripsi ini berjudul “MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN BAHASA ANAK 

MELALUI METODE CERITA BERGAMBAR DI KELOMPOK B PAUD LESTARI 

PEKAN LABUHAN TAHUN AJARAN 2012-2013” 

 Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar 

sarjana Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Pendidikan UNIMED. 

 Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dan bimbingan serta 

pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan rasa terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak Drs. Nasrun, M.S, selaku Dekan FIP UNIMED  

2. Bapak Prof. DR. Yusnadi, M.S dan Bapak Drs. Aman Simare-mare, M.S, Drs. Edidon 

Hutasuhut, M.Pd selaku pembantu Dekan FIP UNIMED. 

3. Ibu Dra. Nasriah, M.Pd, selaku ketua prodi PAUD FIP UNIMED. 

4. Ibu Kamtini, M.Pd, selaku pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan, 

motivasi dan saran sejak dari awal penelitian hingga selesainya skripsi ini. 

5. Ibu Dra. Damaiwaty Ray, M.Pd, Dra. Nasriah, M.Pd, Ibu Dorlince Simatupang, M.Pd selaku 

penyelaras/Penguji Skripsi yang telah memberikan kritik dan saran kepada penulis dalam 

menyusun skripsi ini,selaku Dosen Penyelaras yang telah banyak memberikan masukan dan 

motivasi demi kesempurnaan skripsi ini. 

6. Seluruh Dosen PAUD yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. 



7. Kepala sekolah PAUD Lestari Pekan Labuhan yang telah membantu penulis selama dalam 

penelitian. 

8. Teristimewa penulis ucapkan kepada orang tua yang penulis cintai dan sayangi almarhumah 

ibunda Roslaini Lubis dan almarhum ayahanda Ali Akbar Nasution, yang telah memberikan 

kasih dan sayangnya yang luar biasa kepada penulis. 

9. Teristimewa kepada semua keluargaku yang telah banyak memberikan dukungan dan 

motivasi kepada penulis dari awal perkuliahan hingga sekarang ini terutama kepada anakku 

Ummu Afifah dan Dicky Zailani. Terimakasih atas semua dukungan dan doa yang telah 

diberikannya. 

10. Terima kasih penulis ucapkan buat sahabat-sahabatku yang telah banyak memberikan 

motivasi, dukungan serta semangat kepada penulis dari awal pembuatan skripsi hingga 

selesainya skripsi ini. Terima kasih atas motivasinya sahabatku. 

11. Terima kasih buat teman-teman satu stambuk PAUD konversi yang telah banyak 

memberikan semangat dan dukungan dalam mengerjakan pembuatan skripsi ini, sekaligus 

telah banyak memberikan semangat dan dukungan selama kuliah. 

12. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis 

sebutkan namanya satu persatu, terima kasih atas dukungan dan motivasinya. 

Semoga bantuan dan jasa yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari 

Allah swt. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis 

sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan pada 

penulisan skripsi di masa yang akan datang. 

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih, semoga skripsi ini berguna bagi kita semua, 

khususnya para pembaca terutama untuk dunia pendidikan khususnya pendidikan anak usia dini. 
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