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KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT karena hanya dengan limpahan rahmat serta

karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul

“Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Perkembangan Bahasa dan

Perkembangan Personal Sosial Anak Pra Sekolah (3-5 tahun) di KB-TK Selaras

Cita Malang”.

Ketertarikan peneliti pada topik ini adalah adanya beberapa penelitian yang

menyebutkan bahwa pola asuh orang tua merupakan faktor yang berperan

penting dalam perkembangan anak pra sekolah terutama perkembangan bahasa

dan personal sosial anak. Melalui penelitian ini diharapakan suatu hasil yang

dapat dijadikan sebagai masukan dan pertimbangan dalam merumuskan

kurikulum pendidikan sehingga orang tua dan guru dapat meningkatkan upaya

mengembangkan kemampuan bahasa dan personal sosial anak usia pra

sekolah.

Dengan terselesaikannya Tugas Akhir ini, penulis mengucapkan terimakasih

kepada :

1. Dr.dr.Karyono Mintaroem,Sp.PA, selaku Dekan Fakultas Kedokteran

Universitas Brawijaya Malang.

2. dr. M. Nooryanto, Sp.OG(K) selaku Ketua Program Studi S1 Kebidanan

Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang.

3. dr. Eko Sulistjono, Sp.A(K) selaku dosen pembimbing I yang  membantu

dalam memberi arahan dan koreksi yang sistematis.

4. Dra.Psi.Asmika, SKM, M.Kes selaku dosen pembimbing II yang memberikan

masukan dan koreksi yang sistematis.
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5. dr. Sri Andarini, M.Kes selaku dosen penguji yang memberikan saran dan

koreksi yang sistematis dan membangun.

6. Segenap anggota Tim Pengelola Tugas Akhir FKUB, Dr. Dra. Sri Winarsih,

Apt., Msi dan Ibu Diadjeng Setya Wardani, M.Kes selaku penanggung jawab

Tugas Akhir yang selalu memberikan masukan dan solusi dari masalah yang

dihadapi peneliti dalam menyelesaikan Tugas Akhir.

7. Segenap guru KB/TK Selaras Cita Malang, terutama Ibu Hariani, S.E selaku

Kepala KB/TK Selaras Cita Malang yang selalu membantu peneliti dalam

penelitian dan memberikan solusi dari masalah yang dihadapi peneliti dalam

menyelesaikan Tugas Akhir.

8. Orang tua  penulis yang selalu memberi doa, dukungan dan semangat yang

luar biasa.

9. Seluruh mahasiswa program studi S1 Kebidanan angkatan 2010 yang telah

memberikan semangatnya terutama sahabat penulis yang telah memberi

dukungan semangat dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas

Akhir.

10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Tugas Akhir ini yang

tak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna. Oleh

karena itu, penulis membuka diri  untuk segala kritik dan saran. Semoga Tugas

Akhir ini bermanfaat bagi pembaca khususnya profesi di bidang kesehatan.

Malang, Desember 2013
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