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KATA PENGANTAR 

 Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah Swt. karena berkat 

rahmat dan hidayah-Nyalah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Skripsi ini berjudul “Nomina Bahasa Jawa di Desa Suligi Kecamatan Pendalian 

IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Suatu Kajian Sintaksis”. Shalawat dan salam 

penulis sampaikan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad saw. Yang 

telah membawa umat-Nya dari alam jahiliyah yang tidak bermoral ke alam yang 

bermoral seperti yang kita rasakan pada saat ini. 

 Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah berusaha sebaik mungkin 

menuangkan pengetahuan yang penulis miliki. Namun, penulis menyadari 

penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak, sehingga pada 

kessempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

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

Universitas Islam Riau yang telah memberikan izin untuk melakukan 

penelitian; 

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

Bahasa Indonesia fakultas keguruan dan ilmu pendidikan Universitas Islam 

Riau yang telah menyetujui judul skripsi yang penulis ajukan dan selaku 

pembimbing utama yang telah meluangkan waktu untuk mengoreksi dan 

membimbing serta memberikan arahan dalam penyelesaian skripsi ini; 

3.  Karsinem, S.Pd., M.Pd. selaku pembimbing pendamping yang telah 

meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam 

penyelesaian skripsi ini; 

4. dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, khususnya Dosen Program 

Studi Pendidikan Bahasa Indonesia yang telah memberikan ilmu kepada 

penulis selama beberapa tahun ini; 

5. orang tua penulis, yang telah memberikan motivasi kepada penulis dan selalu 

mendoakan penulis setiap waktu, dan 
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6. seluruh teman-teman yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk 

menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa seluruh pihak yang juga tidak dapat 

penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan masukan dan 

bantuan baik berupa moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat 

diselesaikan tepat pada waktunya. 

Mudah-mudahan  Allah Swt. memberikan yang terbaik untuk mereka atas 

kebaikannya selama ini. Kritik dan saran yang membangun dari semua pihak 

sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga hasil penelitian 

ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pendidikan pada umumnya. 

 

 

 

 

Pekanbaru, Oktober 2018       
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