
KATA PENGANTAR 

Syukur alhamdulillah, penulis ucapkan ke hadirat Allah Subhanahu 

Wata’ala. karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini yang berjudul “Analisis Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Buku 

Cerita Rakyat Riau Karya Hangkafrawi, Monda Gianes, Jefri Al Malay”, dan 

selawat dan salam untuk junjungan alam, ushwatun hasanah bagi pengikut nabi 

Muhammad Saw. 

Dalam menyusun skripsi ini tidak sedikit bantuan yang penulis terima dari 

berbagai pihak secara moril maupun material, baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Bagaimanapun bentuk hasilnya penelitian ini tidak terwujud seperti 

adanya tanpa bantuan dari berbagai pihak. dan karena itu pada kesempatan ini 

penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

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

Universitas Islam Riau yang telah memberi izin dan nasihat kepada 

penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini; 

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

Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Islam Riau;  

3. Dra. Hj. Saidat Dahlan selaku dosen pembimbing utama yang telah banyak 

memberi kontribusi dalam membimbing penulis sehingga bisa 

menyelesaikan skripsi ini; 



4. Ermawati. S, S.Pd., M.A. selaku dosen pembimbing pendamping yang 

telah membantu memberikan masukan dan saran dalam menyelesaikan 

skripsi ini; 

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. ayahanda Alimin dan ibunda Eli Susanti beserta keluarga besar yang 

senantiasa mendoakan keberhasilan penulis dalam mengikuti pendidikan 

memperoleh gelar sarjana;  

7. penulis juga mengucapkan terimakasih kepada teman-teman yang selalu 

memberi semangat, dukungan, dan motivasi kepada penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

Skripsi ini penulis buat semaksimal mungkin. Namun, jika masih terdapat 

kekurangan dalam penelitian ini, itu semua di luar sepengetahuan penulis. Oleh 

karena itu, penulis mengharapakan saran dan kritik dari semua pihak demi 

kesempurnaan tulisan ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi 

pembaca. 

 

Pekanbaru,      Juli 2018 

 

Penulis  


