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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmannirrahim puji syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah 

Swt. karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi 

yang berjudul “Struktur Frasa Bahasa Jawa Dialek Desa Pangkalan Makmur Di 

Kecamatan Dayun Kabupaten Siak” dapat terselesaikan dengan baik. Selawat dan 

salam semoga tercurah kepada junjungan kita, nabi besar Muhammad Saw. 

keluarga, dan para pengikut-Nya sampai akhir zaman. Atas limpahan rahmat dan 

hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini dapat 

diselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dukungan dari beberapa pihak yang 

ikhlas bersedia meluangkan waktunya memberikan informasi. Untuk itu, pada 

kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

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

Universitas Islam Riau yang telah memberi izin kepada penulis untuk 

melakukan penelitian; 

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

Bahasa dan Sastra Indonesia yang selalu memberikan motivasi kepada penulis; 

3. Ermawati S, S.Pd., M.A. selaku pembimbing utama yang telah banyak 

meluangkan waktu untuk mengoreksi, membimbing, memberikan ilmu serta 

memberikan arahan dengan sabar kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi 

ini; 

4. Alber, S.Pd., M.Pd. selaku pembimbing pendamping yang telah banyak 

meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk dapat membimbing, 
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mengarahkan serta berdiskusi dengan penulis dari awal hingga selesainya 

skripsi ini; 

5. seluruh Dosen Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP 

UIR yang telah banyak memberikan ilmu dan pemikiran selama perkuliahan 

sampai skripsi ini dapat terselesaikan; 

6. Tata Usaha Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau 

yang telah membantu penulis khususnya dalam administrasi; 

7. kedua orang tua ayahhanda Jon Muhammad Amin S.Pd. dan ibunda Gustri 

Wahyuni, juga adik tercinta yang tetap setia dan selalu mendoakan dan 

memberikan dorongan sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini; 

8. rekan-rekan penulis kelas F angkatan 2014 terkhusus Jumatin Aprililiani, Mitra 

Uli, Dian Audina, Nelfi Junita, dan Ermliati yang selalu memberikan motivasi 

dan dorongan kepada penulis.  

Penulis telah berusaha secara maksimal dalam menyusun skripsi, namun 

apabila ada kesalahan penulis mohon maaf. Oleh karena itu, penulis 

mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun demi 

kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, hanya kepada Allah Swt. penulis serahkan 

segalanya semoga bermanfaat. 
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