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UCAPAN TERIMA KASIH 

 

Selama dalam proses penyelesaian skripsi banyak kendala yang dihadapi 

penulis, namun semuanya teratasi berkat bantuan dan dorongan dari berbagai 

pihak. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan untaian kata terima kasih dari 

hati yang tulus kepada orang tua yang tersayang Ayahanda Ngadi dan Ibunda 

Sukisah yang telah memberikan kasih sayang tanpa batas, dukungan moril dan 

materil serta doa restu demi keberhasilan dalam mengarungi kehidupan. Dan tak 

lupa ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada Ibu Dra. 

Nasriah, M.Pd selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah banyak 

memberi bimbingan, saran, dan kritik, serta dorongan yang sangat berharga dalam 

proses penyelesaian skripsi 

Berkat dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak, pada kesempatan 

ini dengan tulus dan rendah hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar, M.Si selaku Rektor Universitas Negeri Medan. 

2. Bapak Drs. Nasrun Nasution, M.S selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan. 

3. Bapak Prof. Dr. Yusnadi, M.S selaku Pembantu Dekan I sekaligus sebagai 

Dosen pembimbing akademik. 

4. Bapak Drs. Aman Simare-mare M.S selaku Pembantu Dekan II 

5. Bapak Drs. Edidon Hutasuhut, M.Pd selaku Pembantu Dekan III Fakultas 

Ilmu Pendidikan 
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6. Ibu Dra. Rosdiana, M.Pd selaku Ketua Jurusan Pendidikan Luar Sekolah 

sekaligus dosen penguji yang telah memberikan kritik beserta saran yang 

sangat berharga demi kesempurnaan skripsi ini. 

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

Sekolah sekaligus dosen penguji yang telah memberikan kritik beserta saran 

yang sangat berharga demi kesempurnaan skripsi ini. 

8. Bapak Drs. Elizon Nainggolan M.Pd selaku dosen penguji yang memberikan 

kritik beserta saran yang sangat berharga demi kesempurnaan skripsi ini. 

9. Kak Surya Indrawati S.Pd selaku tata usaha jurusan PLS yang telah banyak 

membantu penulis terutama dalam segala urusan surat menyurat dan telah 

memberikan motivasi yang sangat berharga kepada penulis sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini. 

10. Kepada Pengelola PAUD Harapan Bangsa Bapak Aswan S.Pd. dan staff yang 

telah memberikan izin dan kemudahan kepada saya untuk melakukan 

penelitian. 

11. Teruntuk abangku Eko Irwanto dan Yudi Brata, serta kakakku Andri Astuti 

dan Emi Trianita, terima kasih atas dukungan moril maupun materil yang 

kalian berikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.  

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belumlah sesempurna yang 

diharapkan, hal ini disebabkan keterbatasan yang ada pada penulis. Namun 

penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan 

pendidikan dan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang pendidikan luar sekolah.  
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