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KATA PENGANTAR 

Assalamualaikum Wr.Wb., 

Segala puji milik Allah SWT, Dzat yang telah membagi rezeki kepada 

seluruh hambaNya. Rahmat yang dianugerahkan-Nya kepada kita semua yang 

tidak pernah berhenti sejenakpun semenjak kita lahir ke alam dunia hingga detik 

ini. Atas izin dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

Penyusunan skripsi dengan judul “UPAYA MENINGKATKAN 

KOSAKATA ANAK USIA 5-6 TAHUN MELALUI METODE GLENN 

DOMAN DI TK KARYA BUNDA MEDAN ESTATE T.A 2012/2013”  ini 

merupakan tugas akhir penulis dalam menyelesaikan studi dan memenuhi salah 

satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan pada FIP Universitas 

Negeri Medan. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari 

bantuan pihak-pihak yang telah banyak membantu dengan semua saran, kritik, 

sumbangan pikiran, tenaga dan waktu serta bimbingan yang diberikan kepada 

penulis. Oleh karena itu pada kesempatan ini, dengan penuh rasa hormat, penulis 

ingin mengucapkan terima kasih kepada: 

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

Negeri Medan. 

2. Bapak Drs. Nasrun, MS, selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan 

Universitas Negeri Medan. 
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3. Bapak Prof. Dr. Yusnadi, MS, selaku Bapak Pembantu Dekan I, Drs. 

Aman Simare mare, MS, selaku Pembantu Dekan II, Bapak Drs. Edidon 

Hutasuhut, M.Pd, selaku Pembantu Dekan III. 

4. Ibu Dra. Nasriah, M.Pd, selaku Ketua Prodi PG-PAUD Fakultas Ilmu 

Pendidikan Universitas Negeri Medan. 

5. Ibu Dra. Ratna Uli Gultom selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah 

banyak meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing penulis 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 

6. Ibu Penguji, ibu Dra. Damaiwaty Ray, M.Pd. selaku Penyelaras I, Ibu Dra. 

Nasriah, M.Pd selaku Penyelaras II, dan ibu Kamtini, S.Pd. M.Pd. selaku 

Penyelaras III yang telah banyak memberikan saran dan perbaikan dalam 

skripsi ini. 

7. Bapak / Ibu Dosen seluruhnya yang ada di Fakultas Ilmu Pendidikan yang 

telah memberikan pendidikan dan tenaga pelayanan. 

8. Teristimewa penulis ucapkan kepada Ibunda Zubaida dan Ayahanda 

Mujiono, yang telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga kepada 

penulis dari sejak lahir. Berkat do’anya yang tulus tiada henti hingga saat 

ini.  

9. Ucapan terima kasih yang tak terhingga disampaikan kepada suami 

tercinta, Nasrul Arta.S.E. atas  dorongan yang diberikan dari awal hingga 

penyelesaian skripsi ini. Juga terima kasih kepada anakku yang disayangi 

Nisa Ramadhani Arta atas kesediaannya memberi kesempatan kepada 

penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 
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10. Kepada ketiga saudara-saudara ku, abangku Ipanli Suharta,Amd, kepada 

kakak ku Siti Aisyah,AM.K dan kepada adikku Rizki Anggi Prayogi yang 

saya sayangi dan kasihi yang telah memeberikan do’a dan motivasi kepada 

penulis. 

11. Kepada teman se almamater kelas C ext 09 seluruhnya yang saling 

memberikan dorongan dalam rangka penulisan skripsi ini. 

12. Seluruh pihak yang telah membantu dalam menyusun skripsi ini yang 

tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan dan 

motivasinya. 

 

Penulis menyadari tentunya dalam penyelesaian laporan akhir (skripsi) ini 

masih banyak yang harus dibenahi, jauh dari kesempurnaan dan tetap 

membutuhkan bimbingan dari para dosen. Oleh karena itu saran dan kritik penulis 

harapkan guna perbaikan di masa akan datang. Akhirnya penulis ucapkan terima 

kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah mendukung dalam 

penyelesaian skripsi ini, semoga Allah selalu memberikan Rahmat dan Karunia-

Nya kepada kita terutama umat manusia, Amien. Serta harapan penulis, semoga 

skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membaca dan 

mempelajarinya. 

Medan, 3 Juli 2013 
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