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KATA PENGANTAR 

 

 Alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah Swt, yang telah 

memberikan rahmat dan kesehatan sehingga penulis dapat menyusun dan 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kemampuan Siswa Dalam Menulis Surat 

Dinas Kelas VIII Di SMP Negeri 34 Kota Pekanbaru” penulis susun untuk 

melengkapi  penyususnan skripsi bidang Studi Pendidikan Bahasa Indonesia pada 

Fakultas keguruan dan ilmu pendidikan Universitas Islam Riau.  

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis mengalami berbagai hambatan yang 

namun berkat bantuan dan dorongan berbagai pihak, baik secara langsung maupun 

tidak langsung akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis 

mengucapkan terima kasih kepada: 

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

Universitas Islam Riau (FKIP UIR) yang telah memberikan kesempatan 

untuk menyelesaikan skripsi ini. 

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

Bahasa Indonesia pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Islam Riau (FKIP UIR) yang telah meluangkan waktunya dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

3. Drs.Jamilin Tinambunan, M,Ed.  selaku pembimbing utama yang telah 

memberikan bimbingan kepada penulis berupa masukan,dan saran yang 

berhubungan dengan penelitian dan penulisan skripsi ini. 
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4.  Desi Sukenti, S.Pd., M.Ed selaku pembimbing pendamping yang telah 

begituu banyak meluangkan waktu, pikiran dalam membimbing dan 

mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

5. Dosen Program Studi  Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan 

Ilmu pendidikan Universitas Islam Riau (FKIP UIR) yang telah 

memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menjalani perkuliahan; 

6. Teristimewa untuk kedua orang tua, ayahanda Edimawan dan ibunda Satiah 

yang tercinta yang telah membesarkan dan memberikan kasih sayang, 

pendidikan, fasilitas, semangat motivasi dan doa yang tulus kepada penulis 

dalam menyelesaikan skripsi ini; 

Harapan penulis nantinya skripsi penelitian ini dapat berguna dan memberikan 

maafaat bagi penulis dan pembaca. Penulis juga mengharapkan adanya kritik dan 

saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi penelitian ini. Kepada 

pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam pembuatan skripsi penelitian ini, 

penulis berharap semoga Allah Swt membalas jasa dan kebaikan mereka dengan 

pahala yang berlipat ganda.  

 

 

Pekanbaru, Mei 2018 
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