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       Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan 

kekuatan, nikmat dan karunia-Nya sehingga dengan izin-Nya penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. 
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T.A 2012/2013”, di susun untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan anak usia 

dini, Fakultas Ilmu Pendidikan UNIMED. 
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bimbingan serta pengarahan dari berbagai pihak, oleh karenanya penulis 

menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat : 

1. Bapak Drs. Nasrun, MS selaku dekan FIP UNIMED  

2. Bapak Prof. Dr. Yusnadi, M.S, Bapak Drs. Aman Simare-mare, M.S dan 

Bapak Drs. Edidon HutasuhuT, M.Pd  selaku pembantu dekan FIP UNIMED 
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4. Ibu Dra. Sariana Marbun, M.Pd, selaku pembimbing skripsi yang telah 

banyak memberikan bimbingan, saran dan pengarahan kepada penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini 

5. Ibu Dra. Rosdiana,M.Pd selaku dosen pembimbing akademik yang telah 

memberikan bimbingan dan saran-saran dalam perkuliahan. 
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6. Ibu Kamtini S.Pd, ibu Dra. Hj Rosdiana M.Pd dan ibu Dra. Ratna Uli 

Gultom, selaku dosen penyelaras yang telah banyak memberikan masukan 

demi kesempurnaan skripsi ini 

7. Ibu Ulfa Wulandari, S.Pd selaku kepala sekolah PAUD Cemerlang serta 

seluruh guru-guru PAUD Cemerlang (ibu Ika dan ibu Ely) yang telah 

memberikan izin dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. 

8. Bapak dan Ibu Dosen dan staf pegawai Jurusan PG-PAUD Unimed yang 

telah memberikan kelancaran selama penyusunan skripsi ini. 

9. Teristimewa penulis ucapkan kepada ayahanda Effendi dan ibunda Marmiati 

yang begitu banyak memberikan kasih sayang, do’a, dorongan, motivasi, 

semangat serta dukungan moral maupun moril kepada penulis dalam 

menyelesaikan perkuliahan di Unimed. 

10. Adik-adik penulis Bayu dan Iqbal serta seluruh keluarga yang tak hentinya 

memberikan do’a, kasih sayang dan semangat kepada penulis dalam 

menyelesaikan perkuliahan. 

11. Sahabatku (Ade, Wulan dan Ika) yang telah membantu penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

12. Teman-teman seperjuangan PG-PAUD 2009, PPLT 2012 dan guru TK An-

Nisa Medan. 

13. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak 

dapat di sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan dan motivasinya. 
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masih jauh dari kesempurnaan untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik 

dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan pada penulisan 

skripsi dimasa yang akan datang. Akhir kata penulis mengucapkan 
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