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KATA PENGANTAR 

 
 Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha 

Esa, karena kasih dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

proposal penelitian ini yang berjudul “ PeranGuru Terhadap Tingkat 

Perkembangan Berbahasa Anak Usia Dini di Paud Metro Plus 

Helvetia Medan”. Proposal penelitian ini disusun untuk memenuhi salah 

satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Jurusan Pendidikan 

Luar Sekolah di Universitas Negeri Medan. Dalam penyusunan proposal 

penelitian ini, penulis mengalami kesulitan dan penulis menyadari dalam 

penulisan proposal penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, 

penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi 

kesempurnaan proposal penelitian ini. 

 Maka, dalam kesempatan ini pula penulis menyampaikan ucapan 

terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dra.Nasriah M.Pd selaku 

dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan 

bimbingan kepada penulis selama proses penyelesaian proposal penelitian 

ini. Penulis sangat berharap semoga proposal penelitian ini bermamfaat 

bagi kita semua. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih. 

Medan,    Januari 2015 
 

Ester Kessia Gurning 
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