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 Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa 

menganugerahkan nikmat, taufiq, dan hidayahNYA sehinga penulis dapat 

menyelesaikan penelitian ini dengan menjadikannya dalam bentuk Skripsi. 

 Namun demikian, penulis tetap berupaya semaksimal mungkin untuk 

dapat menyeleaikan penulisan ini dengan judul “Nilai-Nilai Pendidikan dalam 

Tor-Tor Naposo Nauli Bulung”. Terselesaikannya penulisan ini adalah berkat 

dukungan dan bantuan semua pihak yang membantu penulis baik dari awal 

penulisan sampai pada akhir penulisan ini. Untuk itu penulis mengucapkan 

terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd, Rektor Universitas Negeri Medan. 
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Negeri Medan. 
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Sendratasik Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan. 

5. Yusnizar Heniwaty, S.S.T, M.Hum, Ph.D, Dosen Pembimbing I yang 

senantiasa begitu banyak memberikan arahan, nasehat, dan motivasi 

kepada penulis selama penulis menyelesaikan Skripsi. 

6. Martozet, M.A, Dosen Pembimbing II yang senantiasa banyak 

memberikan motivasi dalam memimbing menulis. 

7. Dra. Dilinar Adlin, M.Pd, Dosen penguji  

8. Iskandar Muda, M.Sn, Dosen penguji  

9. Staff pengajar Khususnya Program Studi Pendidikan Tari Jurusan 

Sendratasik Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan yang 

telah banyak memberikan pengetahuan kepada penulis selama proses 

perkuliahan. 
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10. Orang tua tercinta Ayahanda Dasril M, S.Pd serta Ibunda Dra.Siti 

Nuriawati yang telah memberikan kasih saying, motivasi, serta dukungan 

baik secara moral maupun materil, dan doa-doa yang selalu dipanjatkan.  

11. Kakak penulis tercinta Ika Zulviana, S.Pd yang telah memberikan 

semangat dan motivasi. 

12. Adik-adik penulis M.fikri Arief Syahputra dan Naila Nur Khairana yang 

telah memberikan dukungan. 

13. Muhammad Abror Harahap, SE yang senantiasa telah membantu penulis 

dalam persiapan pemberkasan. 

14. Sahabat-sahabat penulis dan kepada teman-teman seperjuangan stambuk 

2013 yang telah memberikan motivasi, bantuan moral kepada penulis 

dalam menyelesaikan tulisan ini. 

Terima kasih atas kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan. Penulis 

hanya dapat berdoa semoga semua kebaikan yang telah kalian berikan akan 

dibalas oleh Allah dengan yang lebih baik. Dan semoga amal yang telah kita 

lakukan dijadikan amal yang tiada putus pahalanya, dan bermanfaat untuk kita 

semua di dunia maupun di akhirat. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini 

dapat berguna, khusus nya bagi penulis sendiri dan bagi para pembaca umumnya. 
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