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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmanirrahim 

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas 

berkat rahmat dan hidayah-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 

dengan judul “Meningkatkan Keterampilan Berbicara Anak Usia 5-6 Tahun 

Melalui Model Pembelajaran Tebak Kata di TK TRI KARYA . Jln A.R. Hakim 

Gang. Kolam No.24 A Medan. Semester genap tahun ajaran 2012/2013”. Penulis 

skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian syarat memproleh gelar Sarjana 

Pendidikan bagi mahasiswa jenjang  S1 pada Program Studi Pendidikan Anak 

Usia Dini (PAUD) Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan. 

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 karena itu  penulis menyampaikan ucapan terima kasih  yang tak terhingga 

kepada semua pihak yang telah membantu  penulis dalam menyelesaikan skripsi 

ini khususnya kedua orang tua, Ayahanda (Muhammad) dan Ibunda tercinta 

(Alm. Sahiri dan Selamah) yang telah memberikan kasih sayang tanpa batas, 

dukungan moral dan materil serta do’a yang tidak pernah berhenti demi 

keberhasilan penulis. 

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. 
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2. Bapak Drs. Nasrun, M.S selaku Dekan FIP Universitas Negeri Medan 

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. Nasriah, M.Pd, Selaku Ketua Prodi PG-PAUD Fakultas Ilmu 

Pendidikan Universitas Negeri Medan. 

5. Ibu Dra. Ratna Uli Gultom, Selaku Pembimbing Skripsi yang telah 

memberikan bimbingan,  dukungan dan motivasi serta meluangkan waktu 

dalam membimbing skripsi  hingga selesainya skripsi ini. 

6. Ibu  Dra. Sariana Marbun M.Pd,  Bapak Drs. Edward Purba M.A, dan Ibu 

Dra. Dorlince  Simatupang yang menjadi dosen penyelaras  pada waktu 

seminar proposal serta penguji pada waktu sidang, yang telah banyak 

memberikan masukan maupun saran  demi kesempurnaan skripsi ini. 

7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas 

Negeri Medan berserta para staf administrasinya, yang telah 

mentransferkan ilmunya selama perkuliahan, sehingga penulis dapat 

menyusun skripsi ini. 

8. Ibu Syafriah Tambunan, S.Ag. Selaku Kepala Sekolah, ibu Eko Purwanti 

selaku wali kelas B serta ibu guru TK TRI KARYA, yang telah  

memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian di 

sekolah tersebut. 

9. Siswa-siswi kelas B TK TRI KARYA, yang menjadi subjek penelitian. 

 
10. Teristimewa kepada orang tuaku Ayah (Muhammad) dan Bunda 

(Alm.Sahiri dan Selamah) yang tidak pernah berhenti dan merasa bosan 
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dalam memberikan do’a,  bimbingan, memotivasi dan materil  penulis dari 

sejak lahir, doanya yang tulus tiada henti hingga hari ini sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini. 

11. Saudara ( Abul Muis berserta istri dan anak-anaknya, Amar Maruf beserta 

istri dan anak-anaknya, Asaat beserta istri dan anak-anaknya, Sahidan 

beserta istri dan anak-anaknya, Hayaddin beserta istri) Adik (Junaedi dan 

Bahtiar Rasyid) dan seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan, 

semangat dan do’a kepada penulis. 

12. Keponanakan (Irwandi, Semi Sartika, Setia Wahyu, Ilham Musadi, Nanda, 

Mahli, Akbar, Ulfa, Rahmi, Adhila, Arga, Anissa, Ali, Syifa, Mujahid, 

Fanni, Faiza) yang selalu memberi hiburan selama ini. 

13. Sahabat (Armidawati, Ainun, Nova, Evi, Mar, Atik, Ratna, Patimah, Fitri, 

Ramlah, Sumi, Salasiah, Sela) yang selalu memberikan semangat dan 

dukungan selama ini.  

14. Teman-teman (Nurhikmah, Nurlela, Nurlaila, Diana, Enida, Musriani, 

Lisda, Ayu, Wirda, Arita, Rabitah, Erna, Yeni, Juli, Patimah, Asnaini, 

Rebung, Rohana, Samdani, Sunarsi, Surnati, Mai, Rita, Maryati, Ervi, 

Patimah sahrah, Kasuma, Radiah, Banun, Sulastri, Fajar, Zubaidah, Zera, 

Umi, dan teman-teman rekan-rekan sejawat angkatan PG-PAUD 2009 

yang telah membantu penulis selama penyelesaian skripsi ini. 

15. Ervi, Nurlela, teman satu Pembimbing Skripsi (PS) yang telah 

memberikan bantuan dalam menyusun skripsi ini.  

Terima kasih kepada pihak  yang telah banyak membantu baik secara 

langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu 
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persatu namanya dalam tulisan ini. Semoga kebaikan yang diberikan 

mendapat balasan dari Tuhan.  

 Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari yang kita harapkan. 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 

untuk meningkatkan mutu pendidikan bangsa kita ke depannya. 

 Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi 

penulis sendiri dan bagi pembaca pada umumnya. 

Akhirulkalam Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 
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