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 KATA PENGANTAR 

Puji syukur kehadiran  Allah SWT Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat 

dan atas segalalimpahan rahmat, taufik, sertahidayah-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul“ BENTUK LAGU Bagalebuik KARYA M.YASIR 

YATIM DI KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU”  ini sesuai dengan waktu yang telah 

direncanakan. 

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi 

Muhammad Saw, keluarga dan sahabat nya yang selalu membantu perjuangan 

beliau dalam menegakkan Islam dimuka bumi ini 

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mengikuti ujian akhir pada 

Program Studi Sendratasik Fakultas Keguruan dan ilmu pendidikan. Yang telah 

memberikan dorongan, bimbingan dan bantuan sertamasukan saran yang berarti. 

Untukitupenulismengucapkanterimakasihkepada yang terhormat : 

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

Pendidikan Universitas Islam Riau, yang telah memberikan motivasi 

secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis. 

2. Dr. Hj. Sri Amnah, M. Si Selaku Wakil Bidang Akademik Fakultas 

keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau yang telah 

memberikan pelayanan terutama untuk hal-hal yang berhubungan dengan 

birokrasi yang ada di FKIP Universitas Islam Riau. 

3. Dr. SudirmanShomary, MA Selaku Wakil Bidang Administrasi Umum 

Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan Universitas Islam Riau  
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4. H.Muslim.,  S.Kar,. M. Sn Selaku Wakil Dekan Bidang kemahasiswaan 

Fakultas keguruan dan Ilmu pendidikan Universitas Islam Riau yang telah 

membantu penulis dalam hal kemahasiswaan. 

5. Dr. Nurmalinda, S. Kar.,M. Pd.,  Selaku Ketua Program Studi Sendratasik 

serta Dosen pembimbing utama yang telah banyak meluangkan waktu, 

tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan Dan motivasi 

kepada penulis hingga selesai Skripsi . 

6. LailaFitriah, S. Sn. M. A Selaku Dosen pembimbing pendamping yang 

memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis, sehingga 

Terlaksananya Skripsi ini. 

7. Dewi Susanti, S. Sn. M. Sn Sebagai Sekretaris Program Studi Sendratasik 

pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau yang 

telah membantu menyesaikan persyaratan untuk mengikuti ujian skripsi. 

8. Ayah handa Rizzal Effendi SPd tersayang berserta Ibunda Wahidah SPd 

tercinta, sebagai motivasi terbesar di hidup penulis, sumber kekuatan yang 

selalu memberikan dorongan baik moral maupun materil, tempat asaldoa-

doa yang mustajad, yang berjuang demi keberhasilan penulis, pendidik 

yang tidak mengharapkan pamrih dan balasan, penasihat yang selalu sabar 

dan tidak pernah bosan dalam menyampaikan nasihat-nasihat kebenaran 

dan hikmah dalam kehidupan 

9. Untuk Kakak Dan Sahabat Saya terbaik selamat mulyadi, Wahyuni effendi 

Amk, Risko Mulya Putrra, Alex harma Andi Wijaya, M,Hanafi, Minarti, 

Mella Asfiana, Reggina Ramadhani, yang selalu memberikan dukungan 
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yang besar dan berarti bagi penulis.  Secara segaja atau tidak diseganja 

maupun yang disadari atau yang tidak  di sadari penyemangat dalam 

menyesaikan skripsi ini.  

Demikianlah ucapan terima kasih ini penulis sampaikan. Dan kepada semua 

pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang dapat 

penulis sebutkan namanya yang diberikan mendapat balasan dari Allah S.W.T. 

penulis juga menyadari sepenuh nya bahwa di dalam penulis skripsi ini masih 

banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Untuk itu penulis mengharapkan 

kritik dan saran yang bersifat membangun skripsi ini agar dapat bermanfaat 

bagikita semua. Amin. 

Pekanbaru, Desember   2017 
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