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Segala puji Syukur Penulis Panjatkan Kehadirat Allah SWT, karena 
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bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan skripsi 

ini. Oleh karena itu melalui kesempatan ini penulis, menyampaikan ucapan 

terimakasih kepada: 

1. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dekan FIP UNIMED Bapak 

Drs. Nasrun, M.S  
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6. Kepala Sekolah RA Najwan Langkat Ibu Evi Sri Yudhianti S.Pd, Ibu 

Suharni dan Ibu Rumjiah selaku guru di RA Najwan yang telah membantu 

penulis selama dalam penelitian. 

7. Seluruh civitas akademika FIP UNIMED, dosen dan pegawai yang tidak 

disebutkan namanya dalam tulisan ini. 

8. Penulis mengucapkan terimakasih kepada orangtua yang tersayang 

Ayahanda Martoyo dan Ibunda terkasih Halimatusadiyah, yang 

memberikan motivasi, doa, serta dana untuk membantu penulis 

menyelasaikan skripsi ini, demikian juga adik tersayang Khairul Amri 

yang turut memberi motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi 

ini.  

9. Sahabat terkasih Samdani yang telah memberikan dukungan motivasi, 

nasihat dan doa untuk menyelesaikan skripsi ini dan terima kasih banyak 

penulis ucapkan buat teman-teman kos tercinta (Devi, Lidya, Kak Desi, 

Nilam). 

10. Kakanda tersayang Septia Yudha Pratama A.Md yang telah mendoakan 

dan memberikan motivasi kepada penulis, walau tanpa kehadiran kakak 

sekali pun disini sedari awal penulisan skripsi hingga akhirnya penulisan 

skripsi ini selesai, penulis mengucapkan terima kasih untuk doa dan 

motivasinya yang tak henti-hentinya kakak berikan.   

11. Abangda Abdul Majid Syukri Matondang S.Pd yang membantu penulis 

ketika kesulitan memahami salah satu sumber referensi yang digunakan 

peneliti, serta abangda Ahmad Syukri Sitorus S.Pdi yang memberi 
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motivasi dan sama-sama berjuang  mengkaji salah satu variabel yang sama 

dengan skripsi ini. 

12. Sahabat tersayang “PISPOTERS” (Dina, kak Vika, Puji, Mustika, Rara, 

Winda, Nisa, Regina, kak Lyafni serta kak Vivi), dan teman-teman PG-

PAUD Reguler A 2009 (Liza, Eva, Marta, dan yang lainnya), tak lupa juga 

penulis mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman PG-PAUD 

Reguler B 2009 dan PG-PAUD Pemko Aceh yang sangat membantu 

penulis dalam penyelesaian skripsi ini, serta kepada adik-adik PAUD 

seluruhnya yang tidak penulis sebutkan namanya satu persatu. 

13. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu 

yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.  

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah penulis terima, 

dengan kebaikan yang lebih baik lagi, teriring doa jazakumullah khairon katsiro. 

Penulis menyadari keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki. 

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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