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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas izin, 

rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

“Tanggapan Guru PAUD Terhadap Kinerja Pengawas PAUD Dalam 

Mengembangkan Kompetensi Profesional Guru PAUD di Desa Muliorejo 

Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang” sebagaimana merupakan salah 

satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Universitas Negeri 

Medan. Sholawat dan salam penulis curahkan kepada junjungan Nabi Allah 

Muhammad saw beserta keluarga dan para sahabatnya sekalian. Semoga dengan 

kita memperbanyak sholawat, kita mendapatkan syafaatnya di yaumil ma’syar 

kelak. Amin ya robbal alamin. 

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari dukungan semua pihak 

yang diberikan kepada penulis baik moril maupun materil. Dalam kesempatan ini 

penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang begitu besar kepada 

Ayahanda tercinta Joni Surya Darmanto dan Ibunda tercinta Widayati, yang 

telah membesarkan, mendidik serta selalu setia mendoakan dan mengorbankan 

jiwa raganya hingga penulis dapat berdiri tegak menjalani dan menghadapi roda 

kehidupan sampai sekarang ini.  

Selama masa perkuliahan dan penulisan skripsi ini, penulis banyak 

menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak yang senantiasa memberi 

support dengan sepenuh hati dan tanpa bosan mengingatkan penulis agar 

menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis 

mengucapkan banyak terima kasih kepada:  
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informasi dan bantuan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 
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