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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah, puji dan shukur penulis kepada Tuhan Yang Maha Esa atas 

berkat rahmat dan hidayah-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

ini dengan judul “Pengaruh Penggunaan Media Gambar Terhadap Minat Belajar 

Anak Di TK Aisyiyah, Blangkejeren T.A 2013/2014”. Penulis skripsi ini 

bertujuan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan 

bagi mahasiswa jenjang  S1 pada Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini 

(PAUD) Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, banyak mengalami 

hambatan dan kesulitan yang dihadapi, namun dengan adanya bimbingan, 

bantuan, saran, serta kerja sama dari beberapa pihak, sehingga skripsi ini dapat 

diselesaikan dengan baik. Oleh karna itu  penulis menyampaikan ucapan terima 

kasih  yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu  penulis 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Apabila 

terdapat kesalahan dan kekhilafan dalam bentuk bahasa penyampaian, teknik 

penulisan dan masih kurang ilmiah, hal ini disebabkan oleh keterbatasan 

pengetahuaan dan kemampuan penulis sebagai seorang mahasiswa. Oleh karena 

itu, besar harapan penulis agar para pembaca memberikan masukan berupa kritik 

dan saran yang bertujuan membangun  kesempurnaan skripsi ini guna 

meningkatkan mutu pendidikan bangsa kita ke depan. 
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Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi 

penulis sendiri dan bagi pembaca pada umumnya. 

Medan  Februari 2014 

Penulis 
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UCAPAN TERIMA KASIH 
Yang utama dari segalanya puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas 

karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis juga tidak lupa 
mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:    

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

Negeri Medan. 

2. Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih pada Dekan FIP 

Universitas Negeri Medan yaitu  Bapak Drs. Nasrun, M.S 

3. Bapak Prof. Dr. Yusnadi, M.S, Bapak Drs. Aman Simare Mare, M.S, dan 

Bapak Drs.Edidon Hutasuhut M.Pd  selaku Pembantu Dekan Fakultas 

Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan. 

4. Ibu Dra. Hj. Rosdiana, M.Pd Selaku ketua jurusan Pendidikan Luar 

Sekolah (PLS). Fakultas Ilmu Pendidikan 

5. Ibu Dra. Nasriah, M.Pd, Selaku Ketua Prodi Pendidikan Anak Usia Dini 

(PAUD) Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan.  

6. Bapak Dr. Sudirman, SE,M.Pd selaku dosen pembimbing skripsi yang 

telah banyak memberikan bimbingan, motivasi dan pengarahan kepada 

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

7. Ibu Dra. Nurmaniah M.Pd, Ibu  Kamtini S.Pd M.Pd,  Bapak Drs.Aman 

Simaremare,MS yang menjadi Dosen Penyelaras  pada waktu seminar 

proposal serta penguji pada waktu sidang, yang telah banyak memberikan 

masukan maupun saran  demi kesempurnaan skripsi ini. 

8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas 

Negeri Medan berserta para Staf administrasinya, yang telah 
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mentransferkan ilmunya selama perkuliahan, sehingga penulis dapat 

menyusun skripsi ini. 

9. Ibu Mar. S.Pd, Selaku Kepala Sekolah, ibu Arfah, Selaku wali kelas B 

serta ibu guru TK AISIYAH, yang telah  memberikan kesempatan kepada 

penulis untuk melaksanakan penelitian di sekolah tersebut. 

10. Siswa-siswi kelas B TK AISIYAH yang menjadi subjek penelitian. 

11. Teristimewa kepada Ayahanda Kalim dan Ibunda Jamaliah sebagai rasa 

hormat, sayang dan terimakasih ananda yang tidak terhingga atas semua 

do’a, cinta, kasih sayang, dukungan, dan pengorbanan yang telah 

diberikan kepada ananda selama ini mulai dari ananda lahir sampai 

memperoleh gelar Sarjana pendidikan S1 PG PAUD di Universitas Negeri 

Medan.  

12. Teristimewa buat Abangku (Sofyan effendi dan Safrizal), kakakku Dewi 

Sartika, adikku Erna Novita dan keponakanku yang tersayang Nadya tiara 

yang selalu memberi do’a dan dukungan kepada penulis selama 

menyelesaikan studi di UNIMED. 

13. Terima kasih saya buat yang tersayang Briptu Mauli Efendi yang telah 

banyak membantu dan memberi motivasi dalam menyelesaikan studi dan 

dalam menyelesaikan skripsi ini . 

14. Terima kasih saya kepada PEMDA Gayo Lues yang telah banyak 

mendukung saya baik dari segi materi serta motivasi kepada saya sehingga 

peneliti dapat menyelesaikan studi di Universitas Negeri Medan. 

15. Teman-teman Almamater 2009 seperjuangan khususnya kelas C PEMKO, 

Terimakasih kepada pihak yang telah banyak membantu baik secara 
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langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu 

persatu namanya dalam tulisan ini. Semoga kebaikan yang diberikan 

mendapat balasan dari Allah SWT. 

16. Buat teman kost tercinta (Rohana, Rebung, Wirda, Patimah, Asnaini 

(tekcak),) yang telah memberi semangat dan dukungannya kepada penulis, 

saat-saat bersama kalian adalah saat terindah dan tak terlupakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


