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rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat
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Pendidikan Seni Musik.
4. Ibu Dra. Theodora Sinaga M.Pd., selaku dosen pembimbing skripsi 1
yang telah banyak memberikan masukan, arahan dan selalu sabar
membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan
baik.
5. Ibu Uyuni Widiastuty M.Pd., selaku dosen pembimbing skripsi 2 yang
telah banyak memberikan masukan dan arahan dalam penyelesaian
skripsi ini.
6. Bapak Lamhot B. Sihombing,S.Pd, M.Pd., selaku dosen pembimbing
Akademik dan Bapak Ibu Dosen Program Studi Seni Musik.
7. Bapak kepala sekolah dan Guru SMA Katolik Budi Murni 3 Medan
yang telah banyak memberikan kemudahan dalam mengumpulkan data
penelitian.
8. Teristimewa kepada ayahanda T.Sitanggang dan Ibunda M.Sinurat
yang selama ini telah meberikan dukungan baik moril dan materil
kepada penulis sehingga akademik penulis bisa berjalan dengan baik.
9. Saudara- saudaraku, ito Jalamar Sitanggang yang telah banyak
memberikan dukungan baik moril dan materil kepada penulis, adekadekku Rejeki Sitanggang, Redina Sitanggang, Martipan Sitanggang,
dan Irvane Sitanggang.
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10. Terkhusus buat adekku Defriyanti Ziraluo yang selama ini telah
banyak memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis
11. Rekan- rekan di UK-KMK St.Martinus Universitas Negeri Medan
12. Teman-teman di Gelora Choir
13. Teman-teman stambuk 2009 Jurusan Sendratasik
14. Teman seperjuangan saya Rosenta Girsang, Maria F.Sibarani, dan
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Tuhan yang Maha Kuasa.
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