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Puji syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan 

rahmat, dan hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw yang telah mencurahkan kasih sayang 

kepada umat-Nya. Skripsi ini berjudul “Hubungan Kompetensi Pedagogik Guru Bahasa 

Indonesia dengan Prestasi Belajar Bahasa Indonesia  Kelas VIII SMP Negeri 8 Kecamatan 

Kunto Darussalam Tahun Ajaran 2018/2019”. 

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan 

dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan 

ini penulis sampaikan ucapan 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 dan 

Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau yang 

telah menyetujui judul proposal yang penulis ajukan; 

3. Drs. Nazirun, M.Ed. Selaku pembimbing utama yang telah meluangkan waktu untuk 

mengoreksi dan membimbing serta memberikan arahan dalam penyelesaian skripsi ini; 

4. Asnawi,  S.Pd., M.Pd. Selaku pembimbing pendamping  yang telah meluangkan waktu 

untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini; 

5. Seluruh dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan khususnya Program Studi 

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, yang telah banyak memberikan pengetahuan 

yang bermanfaat kepada penulis; 

6. teristimewa untuk kedua orang tua tercinta yaitu Alm ayahanda Hadi dan Ibunda Lilis, dan 

buat adik perempuan tersayang (Lia Nur Aini) serta teman-teman seperjuangan yang telah 



memberikan bantuan baik materi maupun moril sehingga penulis mampu menyelesaikan 

skripsi ini. 

7. Semua pihak yang telah berjasa, penulis hanya dapat berdoa mudah-mudahan semua 

kebaikannya menjadi amal ibadah dan mendapat imbalan pahala yang melimpah dari 

Allah Swt. 

Skripsi ini penulis buat semaksimal mungkin bila ditemukan kekurangan dan 

kesalahan baik dalam bentuk penulisan maupun penyusunan skripsi ini, kritik dan saran 

bersifat membangun sangat penulis harapkan. Akhirnya kepada semua yang turut 

memberikan sumbangan dan gagasan penulis ucapkan terima kasih.  
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