
KATA PENGANTAR 

 Penulis mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Swt, karena atas berkat rahmat 

dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penulis ini dengan baik. Proposal penulis 

nerjudul “Kemampuan Membaca Puisi Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Sungai Lala 

Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau Tahun Ajaran 2018”. 

Skripsi  ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan bagi penulis untuk 

,menyelesaikan Studi pada Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Riau. 

Sejak persiapan hingga selesainya skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dari 

berbagai pihak, sepantasnyalah penulis mengucapkan terima kasih kepada : 

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

Universitas Islam Riau yang telah memberikan fasilitas, sarana dan prasarana 

yang nyaman selama penulis melaksanakan perkuliahan. 

2. Muhammad Muklis, M.Pd. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan 

Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Riau 

yang telah memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi ini. 

3. Dr. Sudirman Shomary, M.A Selaku Pembimbing Utama yang telah meluangkan 

Waktu dan sumbangan pemikiran dan memberikan bimbingan, arahan seta saran-

saran selama menyeselesaikan skripsi ini. 

4. Sri Rahayu, M.Pd. selaku pembing pendamping yang telah memberi saran, 

bimbingan dan pengarahan selama proses belajar hingga akhir skripsi ini. 

5. Bapak dan ibu dosen Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau. 



6. Kepada Ayahanda Bilmakruf dan Ibunda Salmiati, yang selalu senantiasa 

memberikan segala dukungan dan doa kepada penulis. 

7. Kepada kakanda Syaiful Anwar dan adik Syahrur Ramadhani yang telah 

memberikan dukungan yang besar kepada penulis untuk segera menyelesaikan 

skripsi ini. 

8. Kepada teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih 

telah memberikan motivasi bagi penulis dalam penulisan skripsi ini. 

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini masih banyak terdapat 

kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat 

membangun demi kesempurnaan proposal ini dapat bermanfaat bagi penelitian 

selanjutnya dan bermanfaat bagi perkembangan pengajaran bahasa Indonesia. 
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