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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas 

segala berkat dan kuasa-Nya yang senantiasa menyertai sepanjang hidup dan 

mencukupkan serta menolong penulis selama memulai perkuliahan sampai 

melakukan penelitian dan penyusunan skripsi, sehingga semuanya berjalan 

dengan baik. Judul penelitian yang dipilih adalah “Penyelesaian Perpindahan 

Tangga Nada dengan Menggunakan Fungsi Transposisi Akord”. Skripsi ini 

merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana sains di Jurusan 

Matematika FMIPA UNIMED.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima 

kasih kepada: Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar, M. Si., selaku Rektor Universitas 

Negeri Medan, Bapak Prof. Drs. Motlan, M. Sc., Ph. D., selaku Dekan Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Bapak Drs. Syafari, M. Pd., selaku 

Ketua Jurusan Matematika, Bapak Yasifati Hia, M. Si., selaku Sekretaris Jurusan 

Matematika, Ibu Dra. Nerli Khairani, M. Si., selaku Ketua Program Studi 

Matematika, Bapak Drs. H. Banjarnahor, M.Si, selaku Dosen Pembimbing

Skripsi yang dengan penuh kesabaran memberikan nasehat dan bimbingan, 

kepada Ibu Dra. Nerli Khairani, S.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang 

telah membimbing penulis dalam perkuliahan. Serta Ibu Faiz Ahyaningsih, S.Si, 

M.Si, Bapak Mulyono, S.Si, M.Si dan Ibu Dra. Nerli Khairani, M.Si, selaku dosen 

penguji yang telah memberikan saran dan masukan demi selesainya skripsi ini.

Teristimewa kepada orang tua yang sangat saya kasihi Ayahanda Marolo 

Naibaho, dan Ibunda Sabenna Sinaga, yang telah memberikan dukungan, doa dan 

kasih sayang serta dukungan materi yang tak terhitung nilainya kepada penulis. 

Terimakasih juga kepada Kakak, Abang, dan Adikku yang tercinta, Meris, Alpon, 

Jesse, Josden dan Evelinda Naibaho.

Juga sahabat-sahabatku NonDik07 selalu mendukung selama di 

perkuliahan,  Anastasia Sembiring, Yuli Fitriani, Bungaran Harry, Gencan, Farida 

dan teman semuanya. Teman satu kos di gg juhar (terkhusus Lina dan kak Chika) 

dan teman kos saat di pancing 107 yang sangat menghibur. Juga kepada teman 
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SMA, Tiwa Sigalingging dan Pebriana Lumban Gaol yang menjadi teman curhat. 

Juga teman Restive Girl (Endang, Ana, Melsi dan Tina). Teristimewa juga buat 

Mesti Meriana Munthe (sahabat) yang selalu sabar, serta memberikan dukungan 

doa dan ikut membantu penulis selama penyusunan skripsi ini berlangsung. Tidak 

lupa penulis juga menyampaikan terimakasih kepada Ms. Siswati Ginting dan Ms. 

Uci atas kerjasama waktunya.

Penulis menyadari bahwa banyak kekurangan baik dari segi tata bahasa 

maupun isi, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun 

demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuju keberhasilan. Dan ilmu 

yang didapat penulis dapat diamalkan untuk kepentingan mulia dan berguna bagi 

orang lain. Akhirnya atas semua bantuan, bimbingan dan doa dari semua pihak, 

penulis mengucapkan terima kasih.

Medan,    April 2014
Penulis

Dahlia N
NIM : 072244510043
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