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PERNYATAAN 

 

Dengan ini saya meyatakan bahwa karya tulis saya yang berjudul, 

“Implementasi Pendekatan Saintifik dalam Kurikulum 2013 PAUD  

di Taman Kanak-kanak” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar 

karya saya sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan 

dengan cara-cara yang tidak sesuai. Atas pernyataan ini, saya siap 

menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila 

dikemudian waktu ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika 

keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim dari pihak lain terhadap 

keaslian karya saya ini. 

 

 

Bandung, 20 Agustus 2014 

Yang membuat pernyataan

, 

 

 

Eneng Rafiatuddarojah 

NIM. 1406459 
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KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah, segala puji saya panjatkan kehadirat Allah SWt, 

karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya lah, saya mampu 

menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Sholawat teriring salam, 

semoga selalu tercurah kepada inspirasi terbesar saya dalam hidup, 

yakni Rasulullah Muhammad Saw.  

Tiada daya dan upaya melainkan datangnya dari Allah Swt. 

sehingga saya dapat menyelsaikan skripsi ini dengan semampu saya. 

Besar harapan saya, semoga apa yang telah saya pelajari dan telah saya 

aplikasikan melalui skripsi ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat dan 

amalan sholeh yang tak pernah putus untuk kita semua sampai nanti 

akhir hayat. 

Sungguh saya menyadari bahwa masih terdapat beberapa 

kekeliruan secara teknik kepenulisan maupun konten darpada skripsi 

ini, sehingga secara pribadi saya memohon maaf apabila ternyata 

kesalahan tersebut membuat pembaca tidak berkenan. Semoga Allah 

Swt senantiasa memberikan saya waktu untuk terus menjadi pribadi 

yang selalu lebih baik setiap harinya. 

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak 

yang telah membantu dan mendoakan penulis, semoga semua amal baik 

yang telah diberikan penulis mendapat balasan dari Allah SWT. 

Aamiin. 

 

Bandung, Agustus 2018 

Penulis, 
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5.    Kepala TK Negeri Pembina Citarip dan seluruh guru maupun 

staf yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk 

melakukan penelitian sehingga peneliti dapat menyelesaikan 

skripsi ini. 

6.     Orangtua tercinta yang tidak pernah lelah menggingatkan, 

memberikan motivasi, mendo’akan, mendukung, dan menjadi 

sumber semangat serta kekuatan bagi penulis untuk segera 

menyelesaikan skripsi ini. 

7.    Kakak-kakakku Sulaiman dan Nur Asiyah,  Yusuf Wildan dan 
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atas dukungan, masukan, do’a, dan kasih sayang yang telah 
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hiburan bagi peneliti ketika mengerjakan skripsi Eli 
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peneliti dengan canda tawanya, memberikan dukungan, 
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motivasi bagi peneliti selama 4 tahun terakhir ini. 

17.  Serta kepada semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu-

persatu yang telah banyak membantu hingga penelitian ini 

selesai.   

Sekali lagi, kepada pihak-pihak yang telah penulis sebutkan diatas 

penulis mengucapkan banyak terima kasih. Mungkin masih banyak 

pihak-pihak yain yang tidak penulis sebutkan, namun dari hati terdalam 

penulis mengucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah SWT. 
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