KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan pada Allah SWT, berkat karunia dan hidayahnya
sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk
memperoleh gelar sarjana pendidikan anak usia dini PAUD-S1 pada fakultas ilmu pendidikan
universitas negeri medan.
Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik tanpa
bantuan dari berbagai pihak, oleh sebab itu peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih
kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam membantu skripsi ini.
Teristimewa penulis sampaikan dan ucapkan terima kasih kepada ibunda beserta
keluarga tercinta dengan penuh kasih sayang dan perhatian serta curahan do’a yang tak
terhingga menuntun penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis ucapkan terima kasih kepada:
1. Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar Damanik, M.Si selaku Rektor Universitas Negeri Medan
2. Bapak Dr. Nasrun, MS selaku Dekan FIP UNIMED
3. Ibu Dra. Nasriah, M.Pd selaku ketua prodi PG-PAUD
4. Dra. Kamtini, M.Pd selaku dosen pembimbing Skripsi
5. Ibu Dra. Ratna Uli Gultom, Dra.Sarian Marbun,M.Pd, Dr. Anita Yus, M.Pd selaku
dosen penyelaras sekaligus penguji yang telah banyak memberi masukan untuk
kesempurnaan Skripsi ini
ii

6. Ibu Dra. Rosdiana, M.Pd selaku ketua jurusan PLS
7. Ibu Dr.Anita Yus, Mpd selaku dosen pembimbing akademik
8. Ibu Dra. Kamtini, M.Pd kepala Tk Salsa yang telah memberi izin untuk melakukan
penelitian
9. Bapak/Ibu dosen, beserta staf pegawai prodi PAUD FIP UNIMED
10. Kak Ika selaku selaku staf di prodi PG- PAUD
11. Teristimewa (alm)Ayahanda M.Ali dan Ibunda Salamiah yang telah memberi kasih
sayang sepenuhnya dan motivasi beserta do’a dan dukungan
12. kakak Sri Murni Amd, Ros Diana, Surni dan abang Armaya, Sudirman yang telah
banyak memberi dukungan
13. Teristimewa Pun Ati dan Nepun yang selalu memberi motivasi kepda penulis
14. Teman-teman seperjuangan PG-PAUD dan PG-SD’09 beserta adik-adik PG PAUD
15. Teman kost Fatimah, Musriani, Rebung, Rebitah, Yeni paramita, dan wirda Sarlinda.

Terimakasih kepada pihak yang telah banyak membantu baik secara langsung maupun
tidak langsung,yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya dalam tulisan ini.
Semoga kebaikan yang diberikan mendapat balasan dari Allah SWT.

Peenulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Apabila terdapat
kesalahan dan kekhilafan dalam bentuk bahasa penyampaian, teknik penulisan dan masih
kurang ilmiah, hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis
sebagai seorang mahasiswa. Oleh karna itu, besar harapan penulis agar para pembaca
memberikan

masukan

berupa keritik dan

saran

yang

bertujuan

membangun

kesempurnaan skripsi ini guna meningkatkan mutu pendidikan bangsa kita ke depan.

iii

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermamfaat khususnya bagi penulis sendiri
dan bagi pembaca pada umumnya.
AkhirulkalamWasalamu’alaikum Wr.Wb.
Medan Maret 2014
Penulis

Asnaini
109098002

