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KATA PENGANTAR  

 Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan ke hadirat Allah 

Subhanahuwata’ala, berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan 

penyusunan proposal ini. Proposal ini sebagai pedoman untuk menulis proposal di 

Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan Ilmu 

Pendidikan Universitas Islam Riau yang berjudul “Penggunaan Deiksis Pada 

Tajuk Rencana  Surat Kabar Harian Riau Pos ”. Selawat beserta salam penulis 

sampaikan kepada Nabi Besar Muhammad Shallahu’alaihi WaSallam. Beliau lah 

yang menjadi panutan bagi umat islam dari zaman jahiliyah sampai pada zaman 

yang ber ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.  

 Penulisan proposal ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta 

dorongan dari berbagai pihak lain. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis 

mengucapkan terimakasih kepada : 

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

Universitas Islam Riau yang telah mengeluarkan surat keterangan (SK) 

pembimbing utama dan pendamping bagi penulis sehingga dapat 

meneyelesaikan skripsi dengan baik; 

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

Bahasa dan Sastra Indonesia pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Islam Riau yang telah memberikan motivasi kepada penulis; 

3. Dra. Hj. Saidat Dahlan selaku Dosen Pembimbing utama yang telah bersedia 

meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk memberikan arahan dan bimbingan 

kepada penulis dalam penulisan proposal; 
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4. Desi Sukenti, S.Pd., M. Ed selaku Dosen Pembimbing pendamping yang 

banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis, serta memotivasi 

dengan penuh kesabaran; 

5. seluruh Dosen Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau yang telah 

mendidik penulis dari awal perkuliahan hingga penyelesaian perkuliahan ini; 

6. teristimewa buat kedua orang tua, Ayahanda Sahlan dan Ibunda Yusnawati, 

yang tidak pernah mengenal lelah dan selalu mengiringi langkah penulis 

dengan doa-doanya dan selalu memberikan dorongan semangat, nasehat, kasih 

sayaang dan bantuan baik moril maupun materil sehingga penulis dapat 

menyelesaikan proposal ini;  

7. rekan-rekan seperjuangan, terutama kelas F angkatan 2014 yang telah 

memberi semangat dan motivasi kepada penulis. 

Penulis sudah berusaha semaksimal mungkin demi kesempurnaan 

proposal ini. Namun, apabila masih terdapat kesalahan-kesalahan ataupun 

kekurangan tanpa sepengetahuan penulis maka penulis mengharapkan kritik dan 

saran. Demi, kesempurnaan proposal  ini. 

 

Pekanbaru, Juli 2018 
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