
 

 

KATA PENGANTAR 

  

Segala puji dan syukur, Peneliti panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha 

Esa, karena dengan rahmatNya Peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

“Penggunaan Media Gambar untuk menumbuhkan minat belajar membaca anak 

usia 5-6 tahun  di paud Azhura medan Tahun Ajaran 2012/2013”. 

Tulisan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

sarjana Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 

Medan. Selama penulisan skripsi ini peneliti banyak mendapatkan kesulitan, tetapi 

berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, peneliti dapat menyelesaikan 

skripsi ini. Oleh karena itu melalui kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan 

terima kasih kepada: 

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

2. Bapak Prof. Yusnadi, M.S dan Bapak Drs. Aman Simaremare,M.S selaku 

pembantu dekan FIP UNIMED 

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

4. Bapak Drs. Jasfer Simanjuntak, M.Pd selaku dosen pembimbing skripsi yang 

telah memberikan bimbingan, motivasi dan saran hingga selesainya skripsi ini 

5. Ibu Dra. Nasriah, M.Pd, Bapak Drs.Elizon Nainggolan, M.Pd dan Bapak Drs. 

Edward purba, M.Ed selaku dosen penyelaras yang telah banyak memberikan 

masukan dan motivasi demi kesempurnaan skripsi ini 

6. Seluruh civitas akademik FIP UNIMED, dosen dan pengawai yang tidak 

disebutkan namanya dalam tulisan ini 

7. Peneliti mengucapkan terimakasih kepada orang tua dan adik adikku yang 

selalu memotivasi  

8. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada suami tercinta yang telah 

memberikan dana serta motivasi selama saya kuliah. anakku Risa yang 

membantu peneliti menyelesaikan tugas di rumah dan anakku frendwi yang 

selalu baik kutinggalkan selama peneliti kuliah. 

 



 

 

9. Peneliti mengucapkan terimakasih kepada keluarga besar Oppung Hutabarat 

yang selalu memotivasi, khususnya adekku Irene Debora Ht barat, S.Pd 

10. Teman teman  PAUD angkatan 2009 

                 Semoga bantuan dan jasa baik yang telah diberikan kepada peneliti 

mendapatkan balasan dari TuhanYang Maha esa. Peneliti menyadari  keterbatasan 

pengetahuan dan kemampuan, tetapi karena bantuan dari kalian semua maka 

skripsi ini bisa diselesaikan. Akhirnya peneliti mengucapkan terima kasih atas 

saran dan kritik serta masukan buat peneliti semoga skipsi ini berguna bagi kita 

semua, khususnya bagi pembaca. 
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