KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah s.w.t atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga
penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul “Peranan Orang Tua Dalam
Mengembangkan Kecerdasan Interpersonal Anak Usia Kelompok Bermain di
PAUD Sanggar Kegiatan Bermain Asahan” yang disusun untuk memperoleh gelar
Sarjana Pendidikan di Fakiultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Medan.
Secara garis besar skripsi ini berisikan uraian mengenai peranan orang tua,
khususnya dalam mengembangkan kecerdasan anak dan perkembangan
kecerdasan interpersonal anak. Beberapa komponen pokok yang perlu
diperhatikan dlam skripsi ini adalah latar belakang masalah, identifikasi masalah,
bagaimana peranan orang tua sampai kepada pemilihan metde penelitian.
Skripsi ini mengalami revisi-revisi pada beberapa bagian, hal ini
dimaksudkan agar fungsinya sebagai pembelajaran dapat menambah pengetahuan
bagi penbaca khususnya penulis sendiri.. namun skripsi yang disajikan ini masih
jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan saran dan
sumbangan pemikiran dalam menyempurnakan skripsi ini pada masa yang akan
datang. Atas saran dan sumbang pemikiran yang diberikan penulis ucapkan
terimakasih.
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orang tua terhebat yang ananda miliki.
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bimbingannya selama proses penulisan skripsi ini hingga selesai.
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dosen penguji saya yang telah membimbing dan memberikan saran
sehingga skripsi ini menjadi lebih baik lagi.
7. Ibu Dra. Nasriah, M. Pd dan Bapak Drs. E. Nainggolan, M.Pd selaku
dosen penguji saya yang telah memberikan saran sehingga skripsi ini dapat
selesai dengan baik.
8. Kak Surya Indriawati, Bapak Drs. F. Simorangkir. MS, Ibu Ratna Juwita,
M. Pd yang telah banyak membantu dan seluruh dosen PLS yang telah
memberikan saya ilmu pengetahuan dan pembelajaran hidup yang sangat
berharga.
9. Bapak Kepala Sanggar Kegiatan Belajar Asahan serta seluruh pegawai di
dalam nya dan orang tua murid yang telah bersedia meluangkan waktunya
untuk membantu saya dalam melengkapi data-data skripsi saya.
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10. Terlebih istimewa untuk Abanganda Jefriansyah. ST, Ahmad Fauzi. S. Pt
dan Adinda Nila Safitri yang telah banyak memberikan do’a, perhatian dan
motivasi dalam menyelesaikan perkuliahan ini, kalian semangat terbesar
dalam hidup.
11. Teristimewa buat sahabat penulis Siti Annisa, Mhd Taufiq G.A, Cici
Pratiwi, Rina Anggaraini, Romanti, Sherly yang telah bersama-sama
berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini, buat sahabat-sahabat ku
Agustina Tarigan, Maya Sari, Okta Vauziah, Rita Nofianti, Devi Arista
Harahap, Suci Hariyanti, Faisal Reza, Braveto, Marjono kalian semua
yang selalu memberikan warna selama dalam menjalani perkuliahan.
12. Buat sahabat karib saya Anggi Lukita, Novita Chairani, yang selalu
memberikan motivasi, teristimewa Handika Saputra, Berto Manulang,
Azry Maulana dan Wahyu kalian yang terus menasehati, mengkritik,
memberi saran dan memotivasi sampai saya tetap semangat hingga
sekarang.
13. Buat Kak Anim dan sepupu-sepupu saya yang telah memotivasi saya
hingga saya tidak patah semangat.
14. Kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan
serta memotivasi kepada penulis baik secarra langsung maupun tidak
langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
Penulis telah berupaya dengan semaksimal mungkin dalam penyelesaian
skripsi ini, namun menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi
ini, untuk itu penulis mengharapkan banyak kritik dan saran yang bersifat
membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Kiranya skripsi ini
dapat bermanfaat bagi pembaca.
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