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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah, Puji syukur senatiasa penulis sampaikan kepada Allah swt 

atas rahmat dan hidayah-Nya,  sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini 

dengan judul “Upaya Meningkatkan Kemampuan Menyimak dan 

Berbicara Anak Usia Dini melalui Metode Bercerita dengan Boneka 

Tangan di Taman Kanak-Kanak Khairin Kids Kelompok B Medan 

Perjuangan” dengan baik. Tesis ini disusun guna memperoleh gelar Magister 

Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Dasar, Program Pascasarjana 

Universitas Negeri Medan. Sholawat dan salam selalu dipersembahkan kepada 

Rasulullah Muhammad SAW sebagai pembawa rahmad bagi alam semesta.  

Pada kesempatan ini, penulis dengan kerendahan hati menyampaikan 

ungkapan rasa terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah membantu 

dalam penyelesaian tesis ini. Ucapan terima kasih secara khusus penulis 

sampaikan kepada Ibu Dr. Masganti Sit, M.Ag dan Ibu Dr. Naeklan Simbolon, 

M.Pd., selaku Dosen Pembimbing yang tulus dan penuh perhatian memberikan 

arahan, bimbingan, motivasi, dan waktunya kepada penulis sejak awal penulisan 

sampai penyelesaian tesis ini. 

Penulis juga menyampaikan ungkapan rasa terimakasih kepada Bapak Dr. 

Deny Setiawan, M.Si dan Ibu Prof. Dr. Anita Yus, M.Pd selaku Ketua dan 

Sekretaris Program Studi Pendidikan Dasar yang telah banyak membantu penulis 

khususnya dalam Administrasi sampai menyelesaikan studi di Program 

Pascasarjana Universitas Negeri Medan. 

Ucapan Terima Kasih juga penulis sampaikan kepada Kepala Sekolah 

Paud Khairin kids Kec. Medan Perjuangan, seluruh guru dan anak-anak murid 

atas bantuan dan kerjasamanya sehingga penelitian ini dapat berjalan lancar. 

Kepada teman-teman pendidikan dasar kelas B2 angkatan XXI serta seluruh 

keluarga besar program studi pendidikan dasar program pascasarjana universitas 

negeri medan.  

Ucapan Terima kasih yang teristimewa penulis sampaikan kepada kedua 

Orang Tua tercinta Aidil Syawal Pasaribu, S.Pd dan Yusra Lubis, S.Pd.I atas 

Do’a, Dorongan, Pengorbanan baik moril maupun materil yang telah diberikan 
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sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini dengan baik. kepada semua 

keluarga, juga teruntuk Ibu Mahsanati Lubis S.Pd.I. 

Terima kasih yang teristimewa juga penulis sampaikan kepada Suami 

tercinta Ahmad Syukri Sitorus, M.Pd, atas pengertian, semangat, dorongan dan 

pengorbanan yang sangat besar kepada penulis. 

Menyadari atas keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki, maka saran 

dan kritik yang bersifat kontruktif dan inovatif dari berbagai pihak sangat penulis 

harapkan demi kesempurnaan tesis ini. Hanya kepada allah SWT kita berserah, 

semoga kita semua mencapai apa yang dicita-citakan serta melimpahkan rahmad 

dan karunianya kepada kita semua. Amin.  

 

Medan,   Desember 2015 
Penulis 
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