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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, 

karena berkat kasihNya kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penelitian ini dan menjadikannya kedalam bentuk Skripsi, walaupun banyak 

hambatan-hambatan yang ditemukan ketika proses penyelesaian Skripsi ini dari 

awal penelitian topik, pengumpulan data, sampai pada tahap penyelesaian.  

Namun demikian, penulis tetap berupaya semaksimal mungkin untuk 

dapat menyelesaikan penulisan ini dengan judul “Bentuk Penyajian Tatak 

Nandorbin Pada Masyarakat Pakpak di Kecamatan Salak Kabupaten Pakpak 

Bharat”. Terselesaikannya penulis ini adalah berkat dukungan, bantuan dari 

semua pihak yang membantu penulis baik dari awal penulisan sampai pada akhir 

penulisan ini. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :  

1. Prof.Dr.Ibnu Hajar, M.Si selaku Rektor Universitas Negeri Medan.  

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

3. Uyuni Widiastuti, M.Pd selaku Ketua Jurusan Sendratasik. 

4. Nurwani SST, M.Hum selaku Ketua Program Studi Pendidikan Tari. 

5. Dra. Tuti Rahayu, M.Si selaku Dosen Pembimbing I.  

6. Ibu Sitti Rahmah, S.Pd M.Si selaku Dosen Pembimbing II.  

7. Bapak/Ibu Dosen, staff pengajar khususnya Program Studi Pendidikan 

Tari yang telah banyak memberikan pengetahuan kepada penulis selama 

kuliah.  

8. Teristimewa penulis ucapkan terimakasih kepada Mommy dan abang 

penulis Frans yang telah memberikan kasih sayang, baik moral maupun 
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materil, terimakasih juga kepada adik penulis Suhendro dan Jodi atas doa 

yang tiada hentinya demi kesuksesan penulis. 

9. Sahabat penulisLauni Berutu dan Riris Sarina Tampubolon, yang selalu 

ada buat penulis, memberikan dukungan serta doa dalam menyelesaikan 

Skripsi ini. 

10. Penulis juga ucapkan terimakasih kepada Bapak Era Banurea, Ibu 

Rosdiana Berutu, Bapak R.Maibang, dan Ibu Nurmala Maibang selaku 

narasumber yang memberikan informasi kepada penulis dalam 

menyelesaikan Skripsi ini.  

Penulis mengucapkan terimakasih buat segala sesuatu yang sudah di 

berikan kepada penulis baik dukungan secara langsung maupun tidak 

langsung. Semoga Skripsi ini dapat berguna bagi kita semua. Sebagai 

pedoman dalam menambah wawasan untuk meningkatkan mutu 

pendidikan.  
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