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karena berkat kasih-Nya yang besar yang senantiasa melindungi, memberikan 

berkat, kemurahan hati kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan Skripsi ini 

yang berjudul “Instrumen Musik Sangkakala di Gereja Bethel Indonesia Rayon IV 

Kota Medan Propinsi sumatera Utara”. Berkat kasihNya juga, penulis dapat 

menyelesaikan perkuliahan hingga pada tingkat akhir. 
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dapat menyelesaikan Skripsi ini. Disini penulis dengan segala kerendahan hati 
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sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi I.  
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penyelesaian Skripsi ini. 
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motivasi dan waktunya untuk mengolah data-data dalam penulisan tugas 

akhir ini. 

11. Teman–teman seperjuangan, yang sama–sama menyelesaikan Skripsi dengan 

penulis, terima kasih atas semangat dan dukungannya yang senantiasa selalu 
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12. Teman–Teman sepelayanan yang memberi penghiburan kalau sedang tidak 

bersemangat dalam mengerjakan Skripsi ini. 

 

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh 

pihak yang turut membantu, dan semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita 
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