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KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Subhanawataala, atas berkat dan rahmat dan

hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Proposal ini yang berjudul “ Persepsi

Siswa Kelas VIII Terhadap Pemberian Motivasi Belajar oleh Guru dalam

Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMPS YPPI Perawang Kecamatan Tualang

Kabupaten Siak Kota Pekanbaru Tahun Ajaran 2018” ini dapat diselesaikan dengan

baik. Penulisan menyadari sepenuhnya bahwa penulisan proposal ini berkat bantuan

moral, materi, dorongan, bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada

kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

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

Universitas Islam Riau yang telah member izin kepada penulis untuk

melakukan penelitian.

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

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang telah membantu penulis

dalam menyelesaikan administrasi dan persyaratan-persyaratan untuk

pembuatan skripsi dalam mata kuliah Seminar Pendidikan Bidang Studi

Pendidikan Bahasa Indonesia.

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

telah memberikan arahan, petunjuk, dorongan, serta semangat dalam

menyelesaikan proposal ini;
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4. Asnawi, S.Pd.,M.Pd. selaku dosen pembimbing pendamping yang telah

memberikan arahan, petunjuk, dorongan, serta semangat dalam

menyelesaikan proposal ini;

5. Seluruh dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam

Riau Jurusan Bahasa dan seni.

6. Rusman Simanjuntak dan Resli Siregar, selaku orang tua penulis yang

banyak memberikan dukungan, semangat, bantuan moral dan materil yang

tidak ternilai harganya.

7. Helda Leri, Ira Astuti, Mahdalina, dan Dewi Wahyuni, selaku saudara

kandung penulis yang selalu memberi nasehat dan memotivasi penulis

bahwa sekali kita bertekad untuk melangkah, naka janganlah jalan

ditempat lagi.

8. Riski Anggia Fahri, Gestri, Murni, Debi, Antok, Deni, Firman, Budi, Nia,

Aspandi, Liza, Nelfi Junita, Ermaliati, Wike Suci Yanti, Dian Audina

Syahril, Aprilili Ani, Multi Fuziah Nigsih, Winda Lestari, Lola, Rita, Ana

selaku sahabat penulis yang tak pernah lelah memberikan nasehat dan

motivasi bagi penulis dalam menjalani hidup ini.

9. Rekan-rekan seperjuangan satu jurusan yang sama-sama menuntut ilmu di

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau

Pekanbaru.

Semoga Allah  Subhanawataala, memberikan balasan yang berlipat ganda

kepada semuanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Oleh

karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun
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demi kesempurnaan proposal ini. Tanpa kritik, saan, bacaan dari pembaca, proposal

yang penulis buat ini tidak berarti apa-apa.

Pekanbaru, 2018

Penulis


