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KATA PENGANTAR 

 Puji dan syukur penulis ucapkan sebanyak-banyaknya kepada kehadirat 

Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat kebaikan kepada penulis, 

sehingga dapat melaksanakan penulisan skripsi ini dengan baik dengan judul “ 

Bentuk Penyajian Pertunjukkan Wayang Orang di Kecamatan Batang Kuis 

Kabupaten Deli Serdang”. Atas berkat dan rahmatNya juga, penulis dapat 

menyelesaikan perkuliahan hingga pada tingkat akhir. 

 Tujuan dari skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh 

gelar Sarjana Pendidikan di jurusan Sendratasik Program Studi Tari Fakultas 

Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan. Sebagai manusia yang memiliki 

keterbatasan pengetahuan, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari 

sempurna baik. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca  

yang bersifat membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang. 

 Dalam penyelesaian tugas akhir ini, penulis juga mengalami berbagai 

kesulitan. Namun berkat Doa dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini. Disini penulis dengan segala kerendahan hati 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 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. 
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 4. Nurwani, S.S.T .M.Hum M.Sn selaku Ketua Program Studi Pendidikan 

Tari sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi II yang selalu sabar dalam 

membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

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

dengan sabar dalam membimbing penulis serta memberikan arahan, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

6. Bapak / Ibu Dosen Seni Tari Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri 

Medan yang telah memberikan ilmunya selama proses pembelajaran 

berlangsung dan selama perkuliahan. 

    7. Teristimewa buat kedua orang tua penulis yang tercinta dan tiada duanya, 

Muhammad Amin Nasution dan Yatik serta kakak dan adik, terima kasih 

atas doa, dukungan dan pengorbanan baik moral maupun materi sehingga 

penulis dapat menyelesaikan perkuliahan hingga sampai kepada skripsi. 

  8. Terima kasih juga buat yang penulis sayangi yaitu kakanda Mulkan 

Batubara yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi dan 

memberikan semangat, doa, saran hingga skripsi ini selesai. 

  9. terima kasih penulis ucapkan kepada Endra Mulyadi dan Widodo yang 

telah membantu penulis untuk penelitian dan membantu dalam 

menyelesaikan skripsi hingga selesai. 

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak 

yang turut membantu, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. 

      Medan,   Januari 2015 

      Nita Zuraidah Nasution 


