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 Dengan segala kerendahan hati dan ucapan syukur penulis persembahkan 

kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat dan karunia-Nya 

kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

 Skripsi ini berjudul “Musik Sebagai Media dalam Pembelajaran Listening 

Bahasa Inggris di Accelerated English Centre Medan”, yang bertujuan sebagai 

salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di Jurusan 

Sendratasik Program Studi Pendidikan Seni Musik Fakultas Bahasa dan Seni 

Universitas Negeri Medan. 

 Skripsi ini merupakan hasil pemikiran penulis secara ilmiah yang 

dibangun berdasarkan teori-teori penelitian di lapangan. Penulis juga 

mengharapkan kritik dan juga saran dari para pembaca yang bersifat membangun 

demi kesempurnaan skripsi ini. 

 Dalam penyelesaian tugas akhir ini, penulis juga mengalami berbagai 

kesulitan. Namun berkat doa dan juga bantuan dari berbagai pihak, akhirnya 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Disini penulis dengan segala kerendahan 

hati mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 

 

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

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

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

banyak memberikan  motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi 

ini. 

5. Ibu Dra. Theodora Sinaga, M.Pd selaku Dosen Pembimbing I yang telah 

banyak memberikan bimbingan, arahan, waktu dan motivasi yang sangat 

berharga bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini. 

6. Bapak Mukhlis Hasbullah, M.Sn selaku Dosen Pembimbing II yang juga 

telah memberikan arahan, motivasi, waktu dan pengertian yang sangat 

luarbiasa kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini. 

7. Kepada Ibu Pita H.D Silitonga, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Akademik 

yang banyak memberi perhatian, bimbingan dan masukan yang sangat 

berarti bagi penulis sejak awal perkuliahan. 

8. Seluruh Dosen Sendratasik yang sudah mengajarkan berbagai ilmu yang 

sangat diperlukan oleh penulis dari semester awal hingga akhir. Terimakasih 

sudah menjadi pengajar yang sangat inspiratif. 

9. Kedua orangtuaku tersayang, Drs. Robert Pehulisa Sembiring dan Dra. 

Ernawati Ginting. Terimakasih untuk segalanya yang telah kalian berikan, 

kasih saying, perhatian, doa, pengorbanan, motivasi dan segala hal luar biasa 

yang tiada henti kepada penulis.  

10. Kedua adik-adikku yang terkasih, Pretty Betseba Sembiring dan Daud 

Kehaganta Sembiring. Terimakasih untuk segala perhatian, motivasi, 

candaan dan kebersamaan yang sangat berarti bagi penulis terutama dalam 



 
 

penyelesaian skripsi ini. Love you sist, bro. It’s a perfect joyful to have you 

both, guys. 

11. Seluruh keluarga besar penulis yang mendukung sepenuhnya dalam 

penyelesaian skripsi ini. 

12. Bapak Irwan Wiseful Berutu dan seluruh guru (Ms. Emy, Ms. Elisabeth, 

Ms.Aknes, Ms. Kartini, Ms. Yohana dan yang lain) serta staff Accelerated 

English Centre Medan yang berperan penting dalam penyelesaian skripsi 

ini. Terimakasih sudah menjadi sahabat yang sangat baik dan inspiratif bagi 

penulis. 

13. Teman-teman terbaikku Yenni, Rika, Marni, Tina, Risma, Handoko dan 

Yohana. Terimakasih untuk hal luarbiasa yang kita lewati bersama selama 

perkuliahan sampai akhir kita menyelesaikan skripsi. Perjuangan kita akan 

selalu menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi penulis. Rocky 

Reyapruma, terimakasih untuk motivasi dan dukungan kepada penulis. Kak 

Santri Simbolon yang tak henti mendukung penulis, thank you sista. Kak 

Clara, terimakasih untuk semua motivasi dan arahannya. Kak Hanna Pagit, 

thanks for your motivation and raise our rock and roll. 

14. Juga teman-teman seperjuangan dalam menyelesaikan skripsi ini dan 

seluruh teman-teman stambuk 2009, terimakasih untuk kebersamaan kita. 

Always remember ya! Cepat menyusul kawan-kawan! 

15. Bartholomeus Sitepu. Thank you, buddy. Thank you for that big motivations 

during my this last task. Thanks for every single time we’re together. It 

means so much for me to finish  my this last task. You’re my bestfriend 

forever. 

16. To Abdi Puranata Tarigan. Im really grateful for our time together, I’m 

really grateful to have you during I did my this last task, you always 

motivate me and help me and care me and make it fun and make it easy to 

finish my last task. Thank you dear. It means so much for me. 

 

Semoga Tuhan memberikan berkat yang melimpah kepada seluruh pihak 

yang telah memberikan bantuan, baik moral maupun materil kepada penulis 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi yang sederhana ini dapat 

berguna dan bermanfaat bagi peneliti lain maupun pembaca dalam usaha 

peningkatan mutu pendidikan, khususnya di bidang seni musik sekolah di masa 

yang akan datang. 
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