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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur saya ucapkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat 

dan hidayahnya penelitisn ini dapat di selesaikan dengan baik dan sesuai dengan 

waktu yang direncakan. 

Skripsi ini berjudul : “Upaya Meningkatkan Kecerdasan Intrapersonal 

Anak Usia 5-6 Tahun Di TK Pelangi, Jl. Bhayangkara No 417 Medan Kecamatan 

Medan Tembung, Kabupaten Deli Serdang T.A 2012-2013”, disusun untuk 

memperoleh gelar sarjana pendidikan anak usia dini, Fakultas Ilmu Pendidikan 

UNIMED. 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis dapat memperoleh bantuan dan 

bimbingan serta pengarahan dari berbagai pihak, oleh karenanya penulis 

menyampaikan terimakasih  yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat : 

1. Bapak Drs. Nasrun, MS selaku dekan FIP UNIMED 

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

M.S, Bapak Drs Edidon Hutasuhut M.Pd  selaku pembantu dekan FIP 

UNIMED 

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

4. Ibu Dr. Anita Yus M.Pd, selaku pembimbing skripsi yang telah banyak 

memberikan bimbingan, saran dan pengarahan kepada penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 
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5. Ibu Dra. Damaiwaty Ray M.Pd, Dr. Sudirman, SE, MPd, dan Dra. 

Nasriah, M.Pd, selaku dosen penyelaras yang telah banyak memberikan 

masukan demi kesempurnaan skripsi ini. 

6. Ibu Sunarsi S.Pd selaku kepala sekolah TK PELANGI serta seluruh 

guru-guru TK PELANGI (ibu nurholila, rafika rangkuti ) yang telah 

memberikan izin dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. 

7. Teristimewa penulis ucapkan kepada ibundan Zanniroh RKT dan 

ayahanda Tifham W. Syihab yang telah memberikan kasih sayangnya 

yang luar biasa kepada penulis sejak lahir, dan motivasi-motivasi yang 

mereka berikan serta do’a mereka yang tulus tiada henti hingga hari ini. 

8. Teristimewa kepada abang  Muhammad Zainul Abidin SPd, dan adik-

adik Muhammad Irfan Maulana, Muhammad Ali Akbar, Muhammad 

Taruna Alfarizi dan Amelia Nur, yang telah memberikan motivasi-

motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

9. Kepada sahabat-sahabat ku ( Eva P. Butar-butar, Masni B. Napitupulu) 

Dan teman-teman ku (Anita, Nisa Monicha, Marta, lince Ria, Olivia 

Childa)  yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini 

dan juga dukungan yang mereka berikan sehingga sikripsi ini dapat 

diselesaikan. 

10. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang 

tidak dapat di sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan dan 

motivasinya.  

 Semoga bantuan dan jasa baik yang telah di berikan kepada penulis 

mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih 
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jauh dari kesempurnaan untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran 

yang bersifat membangun guna penyempurnaan pada penulisan skripsi dimasa 

yang akan datang. 

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih, semoga skripsi ini berguna 

bagi kita senua khususnya para pembaca. 
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