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KATA PENGANTAR 

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah Swt. yang telah memberikan 

kesehatan serta kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi 

penelitian ini tepat pada waktunya. Penulisan skripsi bertujuan untuk memenuhi 

salah satu syarat menuju skripsi pendidikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Islam Riau. Judul skripsi penelitian ini adalah “Analisis 

Stilistika Dalam Buku Pantun-Pantun Melayu Kuno Karya Haji Ibrahim”.  

Penulisan skripsi ini, penulis banyak menemukan kesulitan dan hambatan 

yang penulis hadapi dalam menyelesaikan penelitian ini. Terutama karena 

keterbatasan kemampuan penulis, waktu dan pustaka acuan yang tersedia. Namun, 

berkat bantuan berbagai pihak penelitian ini akhirnya dapat diselesaikan. Dalam 

kesempatan ini pada tempatnyalah penulis mengucapkan terima kasih yang 

setulus-tulusnya kepada: 

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

(FKIP UIR) yang telah memberikan kemudahan kepada peneliti; 

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

Bahasa dan Sastra Indonesia yang juga berkontribusi dan mempermudah 

urusan penelitian; 

3. Hermaliza, M.Pd. selaku pembimbing utama yang telah memberikan 

masukan, kritikan dan pengarahan serta saran kepada penulis sehingga skripsi 

penelitian ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya; 
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4. Noni Andriyani, S.S., M.Pd. selaku pembimbing pendamping yang telah 

memberikan masukan dan pengarahan kepada penulis sehingga skripsi  

penelitian ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya; 

5. seluruh dosen Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 

Universitas Islam Riau yang telah memberikan dukungan kepada penulis; 

6. kedua orang tuaku; ayahanda Saidi dan ibunda Julianingsih yang kasih 

sayangnya selalu mengalir seperti mata air yang tiada henti dan tidak kenal 

kata lelah dalam berusaha menutupi semua kebutuhan penulis dalam berjuang 

meraih cita-cita penulis; 

7. sahabat-sahabat dan teman-temanku irma wira S.Pd,  dan irda ningsih S.Pd. 

yang telah memberikan semangat, menyumbangkan pikiran, tenaga, dan 

waktu demi tersusunnya skripsi ini. 

 

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih terdapat kelemahan atau 

kekurangan-kekurangannya. Oleh karena itu, penulis menerima kritikan dan saran 

dari pembaca untuk kesempurnaan penelitian ini. Harapan penulis semoga skripsi 

ini bisa bermanfaat bagi diri sendiri dan bermanfaat bagi pembaca. 
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