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akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Disini penulis dengan segala 

kerendahan hati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:  

1. Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar Damanik, M.Si. selaku Rektor Universitas 

Negeri Medan. 

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

3. Ibu Dra. Tuti Rahayu, M.Si. selaku Ketua Jurusan Sendratasik juga 

sebagai Dosen Pembimbing Skripsi I yang selalu sabar dan rendah hati 

dalam membimbing penulis serta memberi arahan sehingga penulis dapat 
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dukungan kepada penulis. 

8. Kedua orang tua yang tercinta Pelda R. Pasaribu dan M. Sormin, S.Pd. 

terima kasih atas doa, kesabaran, kestiaan, perhatian, dukungan dan 

pengorbanan baik moral maupun materi sehingga penulis dapat 
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10. Marlinda Krisandari Setiyawati Br. Regar yang memberikan dukungan 

dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Tuhan 
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