
 

ii 

 

KATA PENGANTAR 

 
Dengan ucapan syukur yang berlimpah penulis panjatkan kepada Tuhan 

Yesus Kristus, karena kasihNya yang begitu besar penulis telah berhasil 

menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul ”Pemanfaatan Media Audio Visual 

Dalam Pembelajaran Seni Budaya SMK Jurusan Bisnis Manajemen Kelas XI Di 

Yayasan Perguruan Sinar Harapan Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang 

Tahun Pembelajaran 2013/2014”. 

Skripsi ini merupakan hasil pemikiran penulis secara ilmiah yang 

dibangun berdasarkan teori-teori penelitian di lapangan. Skripsi ini ditulis untuk 

memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di 

Universitas Negeri Medan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari 

kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang 

membangun demi kesempurnaan skripsi ini. 

Dalam proses penelitian skripsi, banyak pihak yang membantu penulis 

dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu dengan sepenuh hati penulis 

mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : 

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

Negeri Medan, beserta jajarannya. 

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

Universitas Negeri Medan, beserta staffnya. 

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

memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini. 

4. Bapak Panji Suroso, S.Pd, M.Si selaku Ketua Prodi Seni Musik yang juga 

telah banyak membantu dan memberikan  motivasi. 

5. Ibu Yusnizar Heniwaty, S.ST, M.Hum, selaku dosen pembimbing 

akademik, atas semua bimbingan dan arahan kepada penulis sejak mulai 

perkuliahan sampai akhirnya skripsi ini. 

6. Ibu Dra. Theodora Sinaga, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Skripsi I, 

yang telah penulis anggap seperti orangtua sendiri, yang banyak 

membantu dan memberikan masukan, arahan, bimbingan, doa, serta 

motivasi yang luar biasa kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi 

ini.  

7. Ibu Esra P.T. Siburian, M.Sn selaku Dosen Pembimbing Skripsi II, 

penulis yang telah banyak memberikan nasehat dan bimbingan selama 

perkuliahan. 

8. Seluruh Dosen Sendratasik selaku sumber ilmu bagi penulis dari semester 

awal hingga penghujung.  

9. Teristimewa skripsi ini penulis persembahkan untuk semua keluarga besar 

yang memberikan segala perhatian, kasih sayang, doa, didikan, nasehat, 

kesabaran, dan motivasi yang setiap saat diberikan kepada penulis dalam 

mendukung penyelesaian skripsi ini. 

10. Serta banyak pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu 

Semoga Tuhan memberikan berkat yang melimpah kepada seluruh pihak 

yang telah memberikan bantuan, baik moral maupun materi kepada penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi yang 
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sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi peneliti lain maupun pembaca 

dalam usaha peningkatan mutu pendidikan dan kebudayaan, khususnya di bidang 

seni musik sekolah di masa yang akan datang. 
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