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PERNYATAAN 

 

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Pembelajaran Teknik 

Vokal Pada Paduan Suara SMPN 34 Bandung” ini beserta seluruh isinya 

adalah benar-benar karya saya sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan atau 

pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku 

dalam masyarakat keilmuan Atas pernyataan ini saya siap menanggung 

resiko/sanksi apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran etika 

keilmuan atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan ridha-Nya peneliti dapat 

menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Pembelajaran Teknik Vokal 

Pada paduan Suara SMPN 34 bandung”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu 

syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Departemen Pendidikan Seni Musik, 

Universitas Pendidikan Indonesia. 

Dalam penulisan skripsi ini,  peneliti tidak terlepas dari berbagai hambatan dan 

kesulitan. Namun berkat Semangat serta dorongan dan bimbingan dari berbagai 

pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.  

ini dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti sendiri serta para pembaca pada 

umumnya sebagai sumber dan referensi dalam menentukan pembelajaran teknik 

vokal paduan suara khusunya pada jenjang usia remaja dan juga semoga dapat 

menjadi gambaran dan bahan kajian agar dapat dikembangkan dalam penelitian-

penelitian yang selanjutnya. 
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