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PERNYATAAN
Saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ Ibing Ngegel Jubleg di Lingkung
Seni Pancawarna Desa Mekar Sewu Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut” ini
sepenuhnya karya saya sendiri. Tidak ada bagian di dalamnya yang merupakan
plagiat dari karya orang lain dan saya tidak melakukan penjiplakan dengan cara-cara
yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.
Atas peryataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya
apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam
karya saya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap kaslian karya saya ini.

Bandung, 19 september 2015

Iis Rahmini Juni Anita
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Assalamu’alaikum Wr. Wb
Puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala
rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat
sebagai salam dan tanda penghormatan kepada baginda Rasulullah SAW dan para
sahabatnya. Hanya kepada-Mu Ya Allah aku bersyukur atas segala nikmat dan
karunia yang engkau berikan, serta dengan mengucap “Allhamdullilah hirobbil
alamin”.
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Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memeroleh gelar
Sarjana Pendidikan di Departemen Pendidikan Seni Tari di Fakultas Pendidikan Seni
dan Desain Universitas Pendidikan Indonesia.

Penulis menyadari adanya

keterbatasan dalam proses penulisan skripsi ini karena kemampuan dan pengalaman
penulis yang masih sangat terbatas. Kiranya segala koreksi maupun saran yang
sifatnya membangun akan banyak membantu dalam penyempurnaan skripsi ini.
Penulis dengan segala keurangannya, tidak akan mampu menyelesaikan tugas
akhir ini tanpa arahan dan bimbingan dari semua pihak, khususnya dosen
pembimbing yang senantiasa memberikan masukan-masukan yang sangat berharga
sehingga mempermudah dalam penyusunan skripsi ini. Semoga amal ibadah kita
semua mendapat balasan yang berlipat dari Allah SWT. Akhirnya semoga karya tulis
ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis, dan umumnya bagi para pembaca.
Mudah- mudahan Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan dilancarkan segala
urusan dunia dan akhirar, Amin Ya Robbal Allamin.

Bandung, 19 September 2015
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