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KATA PENGANTAR 

 Puji syukur ke hadirat Allah Subhanallah wa ta’ala yang telah memberikan 

rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan 

judul “Pemerolehan Bahasa Anak Usia Empat Tahun (Kasus Natasya Kristiani)”. 

Selawat serta salam semoga selalu dicurahkan kepada Baginda Rasulullah 

shallahu’alaihi wassalam sebagai contoh teladan yang membawa kebenaran dan 

pengetahuan bagi seluruh umat. 

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini banyak pihak-pihak yang 

memberikan bimbingan, bantuan, dan motivasi. Oleh karena itu, pada kesempatan 

ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada: 

1) Drs. Alzaber, M.Si. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Islam Riau yang telah memberikan izin untuk menuntut ilmu 

kuliah di Universitas Islam Riau; 

2) Muhammad Mukhlis, S.Pd., M.Pd. selaku Ketua Program Studi Pendidikan 

Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang 

telah berjasa dalam penentuan judul dan penentuan pembimbing, dan juga 

selaku pembimbing pendamping yang telah memberikan arahan dan petunjuk 

dalam sistematika maupun ejaan yang disempurnakan dalam menyusun dan 

menyelesaikan skripsi ini; 

3) Ermawati.S, S.Pd., M.A. selaku pembimbing utama yang telah membimbing 

dan mengarahkan serta memberikan ilmu pada penulis dengan penuh 

kesabaran dalam menyusun skripsi ini; 
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4) seluruh Dosen dan karyawan/i Tata Usaha Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan khususnya Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia 

Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada 

penulis; 

5) kedua orang tua penulis, ayahanda Mahmud Purba dan Ibunda Rohani yang 

telah memberikan semua jasa, kasih sayang, motivasi, dukungan serta doa 

kepada penulis; 

6) abang Joni Sandi Purba, bang Rafi’i Saputra Purba dan kak Ance Purnama, 

A.Md serta adik Sri Fatimah yang telah memberikan doa dan semangat serta 

saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini; 

7) teman-teman seperjuangan yang telah memberikan motivasi dan semangat 

dalam menyelesaikan skripsi ini; 

8) semua pihak yang terlibat memberi bantuan dan dukungan baik moral 

maupun spiritual selama penulis menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa 

penulis utarakan satu-satu. 

Demikian yang dapat penulis sampaikan. Penulis menyadari bahwa 

penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis menerima 

kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. 

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. 
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