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KATA PENGANTAR 

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

karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu. Skripsi 

ini merupakan karya ilmiah yang harus diselesaikan sebagai syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas 

Negeri Medan (UNIMED). 

Apa yang penulis lakukan mungkin belum mencapai hasil yang maksimal, 

untuk itu saran dan masukan yang membangun dari pembaca sangat diharapkan. 

Semoga skripsi ini bisa menambah khasanah pengetahuan, dan semoga penelitian 

ini membantu terhadap kegiatan penelitian yang relevan selanjutnya. 

Banyak sudah dukungan bantuan yang penulis dapatkan dalam 

menyelesaikan skripsi ini terutama dari kedua orangtua, orang terdekat, serta 

bantuan, dukungan, dan kemudahan-kemudahan yang diperoleh melalui berbagai 

pihak. Untuk itu, rasa hormat dan ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada: 

 Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd., Rektor Universitas Negeri Medan, 

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

Universitas Negeri Medan, 

 Drs. Mesra, M.Sn., Ketua Jurusan Seni Rupa, Drs. Gamal Kartono, 

M.Sn., Sekretaris Jurusan Seni Rupa, 

 Dr. Wahyu Tri Atmojo, M. Hum., Pembimbing Skripsi, Dra. Chairani, 

M.Pd., Pembimbing Akademik, dan seluruh Dosen Jurusan Seni Rupa, 

 Drs. Nurdin., Drs. Haris Manurung., Drs. Misgiya, M.Hum., Guru dan  

Dosen Penilai, 

 Kepala Sekolah, fungsionaris, dan Guru SMK Negeri 1 Berastagi, 

 Keluarga penulis, ayah: Asmu Hardi. S, ibu: Narti, adik: Leo 

Syahputra dan Istri, keponakan: Assifa Arthalova, dan Alby Tirmidzi, 

adik: Sapta Kaledro, dan Tantika, wak Lanang, dan wak Wedok, yang 

selalu memberi dorongan agar penulis belajar keras untuk 

menyelesaikan studi di FBS Unimed, 
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 Meri Agustina, yang telah banyak memberikan dukungan, kasih 

sayang, perhatian, yang selama ini menuntun penulis untuk giat serta 

bersabar dalam menghadapi segala kesulitan, juga tidak putus-putus 

memberikan semangat,  

 Teman-teman seperjuangan, Susanto, Safri Ali, Khaidir Ramadhan, 

Arif Syuhada, serta banyak pihak yang tidak dapat disebutkan satu 

persatu. 

Semoga semua bantuan, dukungan, dan kemudahan yang telah diberikan, 

menjadi amalan dan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT., aamiin. 

 

      Medan,        Februari 2017 

      Penulis, 

 

 

 

      Leko Muhaya 


