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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-

Nya yang senantiasa melindungi, menyertai dalam setiap langkah sehingga 

terselesainya penulisan Skripsi ini yang berjudul  “Penerapan Efek Blur 

Fotografi Dalam Penciptaan Lukisan Buah”. Shalawat berangkaikan salam 

atas junjungan kita Nabi besar  Muhammad SAW, semoga kita semua mendapat 

syafaatnya di akhir kelak. Skripsi ini diajukan untuk melengkapi salah satu syarat 

menyelesaikan perkuliahan pada program S-1 di Jurusan Seni Rupa Fakultas 

Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan.  

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa 

bantuan yang sangat besar dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

 Prof. Dr. Ibnu Hajar Damanik, M.Si selaku Rektor Universitas Negeri Medan. 

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

Universitas Negeri Medan. 

 Dr. Wahyu Tri Atmojo, M.Hum  selaku Ketua Jurusan Pendidikan Seni Rupa 

Universitas Negeri Medan. 

 Drs. Mesra, M.Sn selaku Sekretaris Jurusan Seni Rupa Universitas Negeri 

Medan. 

 Drs. Mangatas, M.Sn selaku Dosen Pembimbing Skripsi. 

 Dr. Agus Priyatno. M,Sn, Drs. Heru Maryono. M,Sn sebagai Dosen Penguji 

dan Drs. Nelson Tarigan. M,Si Selaku Dosen Penguji serta Dosen 

Pembimbing Akademik. 

 Seluruh Bapak/Ibu dosen dan staf jurusan Seni Rupa serta adminitrasi dan 

perlengkapan di lingkungan FBS Universitas Negeri Medan. 

 Kedua orang tua penulis. Bapak Suratno dan mamak Sartinah selaku kedua 

orang yang paling berjasa di dunia ini, yang membesarkanku hingga dewasa, 

yang selalu memberikan pelajaran untuk menjadi manusia yang berguna bagi 

banyak orang serta selalu memberikan do’a dan dukungan dukunganya. 



 

iii 
 

 Abangku Suherman, bang Dedi, yang selalu memberikan dukungan serta 

saran, serta adiku Detri yang ternyata telah lebih dahulu di wisuda ketimbang 

abangnya. 

 Teman- teman seperjuangan stambuk 2010 kelas A, B dan C dan anak 5cm+ 

Arif, Mutia, Ika, Risya dan Yaser serta yang lain yang tak dapat disebutkan 

satu persatu. Terima kasih atas hari- hari gila bersama kalian. 

 Teman- teman PPLT UNIMED 2012/2013 dan guru- guru di SMP Gotong 

Royong Kuala, Langkat. 

 Teman- teman kost yang selalu sama berjuang dalam hidup mandiri dan 

semoga masa- masa itu menjadi kenangan yang tak terlupakan, serta  tidak 

lupa kepada Iman (cadek) yang selau antusias belajar, bertukar fikiran dalam 

berkeseni rupaan. 

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas 

dukungan serta bantuan tersebut dan semoga kita semua selalu dalam keadaan 

sehat wal afiat. Amin.. 

 

 

 Medan,   Februari 2015 
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