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KATA PENGANTAR 

 

  

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan puji dan syukur kehadirat 

ALLAH SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas nikmat dan karunianya 

yang telah memberi penulis waktu dan kesehatan sehingga skripsi ini dapat di selesaikan 

dengan baik di tengah masalah dan hambatan. 

     Skripsi yang berjudul “Meningkatkan Kemampuan Berbahasa Anak Melalui 

Bimbingan Konseling Tekhnik Play Terapi di TK Karunia Kecamatan Medan Johor T.A 

2014/2015  disusun untuk memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan pada Jurusan Psikologi 

Pendidikan dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan. 

    Selama penyusunan skripsi ini penulis juga mendapat berbagai hambatan, 

kesulitan, maupun rintangan yang dilalui. Namun, berkat Bimbingan Bapak Ibu Dosen 

Pembimbing dan juga berbagai pihak, maka akhirnya penulis dapat menyelesaikannya. 

Untuk itu di kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 

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   

3. Ibu Dra. Kemali Syarif, M.Pd sebagai Ketua Jurusan Psikologi Pendidikan dan 

bimbingan sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan 

waktunya untuk memberikan bantuan dan dukungan, motivasi, saran dan kritik 

serta ketabahan dan kesabaran dalam membimbing penulis  

4. Bapak Ibu Dosen Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan yang telah 

memberikan banyak ilmu, bimbingan dan motivasi kepada penulis semenjak 

mengikuti Pendidikan Bimbingan Konseling 

5. Seluruh staff dan pegawai Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan 

atas kerja sama dan bantuan yang di berikan kepada penulis 
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6. Bapak Agus Wijanarko, SE, A.Md selaku Kepala Sekolah TK Karunia dan seluruh 

Ibu guru yang mengajar di TK tersebut, terima kasih atas kerja sama yang 

diberikan selama penulis melakukan penelitian di TK tersebut 

7. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis Ayahanda lahuddin Harahap dan 

Ibunda Arjuna Siregar, terima kasih atas kasih sayang dan doa nya yang diberikan 

kepada ananda, sehingga ananda dapat menyelesaikan studi di Universitas Negeri 

Medan dengan memperoleh Sarjana Pendidikan  

8. Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan 

Jurusan PPB/BK angkatan 2010. 

Semoga bantuan dan jasa baik yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan 

balasan dari ALLAH SWT. Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam 

menyelesaikan skripsi ini, namun penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan baik 

dari segi isi maupun bahasa. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari 

pembaca yang bersifat membangun sehingga skripsi ini dapat bermanfaat 

 

 

     Medan,   Februari 2015 

      Penulis 

 

                  Melianni Harahap 

 

 


