
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 “Upaya Meningkatkan Kemampuan Kognitif Anak Melalui 

Permainan Balok Di PAUD Daharnas Lestari Tahun Ajaran 2012-2013” 

 Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar 

sarjana Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Pendidikan UNIMED. 

Melalui kata pengantar ini penulis lebih dahulu meminta maaf dan memohon 

permakluman bila mana isi skripsi masih ini ada kekurangan dan ada tulisan yang penulis buat 

kurang tepat. Dengan ini saya mempersembahkan skripsi ini dengan penuh rasa terima kasih dan 

semoga allah SWT memberkahi skripsi ini sehingga dapat memberikan manfaat. 

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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telah banyak memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis dari awal perkuliahan 

hingga sekarang ini. Terimakasih atas semua dukungan dan doa yang telah diberikannya. 
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