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bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima 
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Universitas Islam Riau yang senantiasa memberikan motivasi kepada 

mahasiswa untuk tidak bosannya dalam menuntut ilmu pengetahuan. 
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memberikan arahan dan petunjuk dalam sistematika maupun ejaan 
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5. Kepada dosen-dosen FKIP Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas 

Islam Riau yang telah memberikan materi perkuliahan selama penulis 

belajar, sehingga bertambahnya ilmu dan wawasan penulis.  

6. Kepada Ayahanda Hasbul dan Ibunda Indrawati, serta adik yang telah 

mencurahkan kasih sayang, jerih payah untuk membiayai perkuliahan 

anaknya, dan memberi motivasi, dukungan dan restunya kepada 

penulis dalam mengejar impian dan cita-cita. 

7. Teman-teman seperjuangan yang telah memberikan dukungan dan 

semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini dengan 

baik. 

 

Semoga Allah membalas semua kebaikan yang telah diberikan dengan 

balasan yang lebih baik. Amin Ya Robbal Alamin. Akhirnya penulis menyadari 

akan keterbatasan kemampuan yang dimiliki. Untuk itu, kritik dan saran yang 

membangun senantiasa penulis harapkan dari berbagai pihak demi meningkatkan 

kualitas laporan ini. 

Wassalam. 

Pekanbaru,   Maret 2018  
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