
KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan 

karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini tepat 

waktu. Skripsi ini merupakan karya ilmiah yang harus diselesaikan sebagai syarat 

untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di Jurusan Pendidikan Seni Rupa, 

Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Medan. Disamping itu persyaratan 

akademis, adalah juga ungkapan tanggung jawab penulis sebagai seorang 

akademisi, melalui usaha penelitian ilmiah yang diharapkan bermanfaat bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan. 

Apa yang penulis lakukan mungkin masih belum mencapai hasil yang 

maksimal, untuk itu saran dan masukan yang konstruktif dari pembaca sangat 

diharapkan. Semoga Skripsi ini bisa memberi konstribusi terhadap khasanah 

pengetahuan, dan semoga penelitian ini membantu terhadap kegiatan penelitian-

penelitian relevan selanjutnya. 

Banyak dukungan dan bantuan yang penulis dapatkan dalam 

menyelesaikan Skripsi ini. Tanpa bantuan dan dukungan, kemudahan-kemudahan 

yang diperoleh, sulit kirannya penulis menyelesaikan tugas ini. Untuk itu, rasa 

hormat dan ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada : 

  

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

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

Seni Universitas Negeri Medan. 

 Dr. Wahyu Tri Admojo, M.Hum., selaku Ketua Jurusan Pendidikan 

Seni Rupa. 

 Drs. Dermawan Sembiring, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing 

Skripsi. 

 Drs. R. Triyanto, M.Sn., selaku Dosen Pembimbing Akademik 

sekaligus Penguji. 

 Drs. Mesra, M.Sn., selaku Sekretaris Jurusan Seni Rupa dan Dosen 

Penguji. 

 Drs. Onggal Sihite, M.Si., selaku Dosen Penguji. 

 Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Seni Rupa. 

 Kepala Sekolah dan Guru-guru SMP Negeri 4 Binjai yang telah 

memberikan  kemudahan dalam mengumpulkan data penelitian. 
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 Abah dan Ibu yang telah memberikan segenap kasih sayang, 

perhatian, dukungan seta doa kepada Penulis. 

 Bang Eko Setiawan dan Bang Arman yang selalu mendukung dan 

memotivasi Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 

 Aceriono laptop saya dan canono kamera serta mesin printer yang 

telah banyak membantu Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 

 Adik-adik tercinta yang selalu mendoakan saya agar dapat 

menyelesaikan tugas akhir ini. 

 Rekan-rekan seperjuangan Safrizal, Hareanto,  Akbar, Nova, Teguh, 

F5Km (Ayu, Leni, Khana, dan Doni), teman-teman kelas A, B, C 

Jurusan Seni Rupa stambuk 2010. Serta Kakak dan adik stambuk, dan 

semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 

 Semoga semua bantuan, dukungan, dan kemudahan-kemudahan yang Bapak 

dan Ibu berikan menjadi amalan dan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT, 

Amin. 

 

       Medan,      Maret 2015. 

 

      Muhammad Rudiono 

      NIM. 2101151012 
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