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KATA PENGANTAR

Dengan  mengucapkan  puji  syukur  kehadirat Allah SWT,  karena

senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya serta kesehatan sehingga  penulis

dapat  menyelesaikan Skripsi ini  yang  berjudul “Bentuk Penyajian Tari

Sarah Hadralmaut pada Masyarakat Melayu di Desa Nagur Kabupaten

Serdang Bedagai”.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang sudah ditetapkan untuk

memperoleh gelar Serjana Pendidikan di Jurusan Sendratasik, Program Studi

Pendidikan Tari, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas  Negeri  Medan.  Dalam

penyusunan Skripsi ini,  penulis  mengalami  kesulitan  dan  penulis  menyadari

dalam penelitian ini masih jauhdari kesempurnaan, baik dari segi penulisan, tata

bahasa dan penyampaian ide penulis. Untuk itu penulissangat mengharapkan

kritik dan saran dari pembaca yang membangun demi kesempurnaan Skripsiini.

Dalam penyelesaian tugas akhir ini, penulis mengalami berbagai kendala

namun berkat doa, bantuan dan semangat dari berbagai pihak, akhirnya penulis

dapat menyelesaikan Skripsi ini. Maka dalam kesempatan ini pulapenulis

menyampaikan ucapan terima kasih yang  sebesar-besarnya  kepada:

1. Prof. Dr Syawal Gultom, M.Pd, Rektor Universitas Negeri Medan.

2. Dr. Isda Pramuniati, M.Hum, Dekan Fakultas Bahasa dan Seni

3. Uyuni Widiastuti, M.Pd, Ketua Jurusan Sendratasik

4. Sitti Rahmah, S.Pd, M.Si, Ketua Prodi Pendidikan Tari

5. Yusnizar Heniwaty, S.S.T., M.Hum, Dosen Pembimbing I

6. Martozet, S.Sn., M.A, Dosen Pembimbing II

7. Drs Inggit Prastiawan, M.Sn, Pembimbing Akademik

8. Nurwani, S.S.T., M,Hum, Narasumber

9. Dra. Dilinar Adlin, M.Pd Dra. Rr. Rhd Nugrahaningsih M.Si dan Irwansyah,

M.Sn Dosen Pendidikan Tari yang selama ini memberikan ilmu, perhatian

dan kasih sayang baik selama  pembelajaran maupun perkuliahan.

10. Terkhusus dan teristimewa yang paling penulis sayangi dan cintai Alm

Ayahanda P. Susilo dan Ibunda Sumiati, terimakasih ayah dan ibu berkat
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doa, dukungan, perhatian, jerih payah dan pengorbanan ayah dan ibu

sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan dapat membanggakan Ayah

dan Ibu.

11. Terimakasih pada Narasumber penulis Bpk Saibun telah meluangkan waktu,

pikiran serta ikut serta dalam menuangkan ide, sehingga Skripsi ini dapat

diselesaikan.

12. Terimakasih buat keluarga besar penulis, Kakak, Abang dan Adik tersayang

sudah berkorban dari segi materi, perhatian, doa, motivasi dan juga sampai

saat ini masih mendukung segala hal positif yang penulis lakukan, sehingga

penulis dapat menyelesaikan studi ini.

13. Sahabat sekaligus teman seperjuangan penulis M.arifin syahputra, M.fitra,

M.khadafi, elsa lestari, putri khairani, khazari pradana, ayan, kak Eyi,

meliza hijjrati, dan Nazila yang telah banyak menghabiskan waktu, tenaga,

kenangan, kisah dan peristiwa persahabatan yang menjadi keluarga.

Terimakasih buat doa dukungan dan motivasinya.

14. Buat tim IMT GT terimakasih sudah membantu dan memberi semangat

serta motivasi.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak

yang turut membantu dan semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan,         September 2015
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