
ii 
 

KATA PENGANTAR 

Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas 
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8.   Bapak/Ibu Program Studi  Pendidikan Tari Fakultas Bahasa      

dan Seni Universitas Negeri Medan 

9.Kepada suami yang terkasih yang selalu memberikan dukungan 

penuh kepada penulis dan memberikan semangat  

10. Kepada kedua orang Tua penulis yang tercinta yang selama ini 

memberikan dorongan untuk menyelesaikan perkuliahan penulis 

9. Untuk semua kerabat, ,terkhususnya kepada keluarga besar penulis. 

 Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian 

Skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan namanya satu-persatu. Semoga Semua 

bantuan dan dukungan Bapak/Ibu menjadi berkah dan pahala  serta dapat balasan 

dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dan semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita 
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