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KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah swt, karena berkat rahmat dan

hidayahNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul:Metode

Active Learning Pada Pembelajaran Tari Mak Inang Pulau Kampai

Dalam Kurikulum 2013 Di Kelas VII G SMP Negeri 23 Pekanbaru

2017sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program

Studi Sendratasik Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam

Riau.

Penulisan skripsi ini dapat dilakukan berkat bantuan dan kerja sama yang

baik antara berbagai pihak, terutama para dosen, para informan, pihak keluarga

serta rekan-rekan seperjuangan. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terima kasih

kepada semua pihak yang telah membantu dalam Skripsi ini. Pada kesempatan ini

dengan penuh kerendahan hati yang tulus dan ikhlas, penulis ingin mengucapkan

terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

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

Pendidikan.

2. Dr. Sri Amnah, M.Si. selaku wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau yang telah

memberi motivasi kepada penulis.

3. Dr. Sudirman Shomary, M.A. selaku wakil Dekan Bidang Administrasi

Dan Keuangan  Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas
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Islam Riau memberi kemudahan terhadap penulis dalam proses

administrasi selama penulis mengikuti perkuliahan.

4. H. Muslim, S.Kar., M.Sn selaku Wakil Dekan Kemahasiswaan Fakultas

Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.

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

nasehat serta masukan yang berharga bagi penulis selama mengikuti

perkuliahan.

6. Hj. Yahyar Erawati, S.Kar., M.Sn, selaku pembimbing utama yang telah

membimbing, memberikan masukan dan arahan dalam menyelesaikan

skripsi ini.

7. Idawati, S.Pd M.A. selaku pembimping pendamping yang telah

membimbing dalam proses penyelesaian skripsi ini.

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang telah

memberi ilmu kepada penulis selama penulis mengikuti perkuliahan di

Universitas Islam Riau.

9. Julasmi, S.Pd, selaku guru seni budaya SMP Negeri 23 Pekanbaru, yang

telah bersedia memberikan jam mengajarnya kepada penulis untuk

meneliti

10. Hj. Efa Dewi S.Pd, selaku kepala sekolah yang telah mengizinkan penulis

untuk meneliti di SMP Negeri 23 Pekanbaru.

11. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis khususnya
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administrasi.

12. Teristimewa, yang tercinta Ayahanda Ismail Mahsah dan Ibunda Oni

Suismiyati yang tanpa lelah selalu mendo’akan setiap waktu,

memberikan kasih sayang, semangat, dorongan, dukungan secara moril

dan maateril kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini

dengan baik.

13. Yang terkasih abangku Kharisma Muhammad dan adik bungsuku Fadjar

Agus Wibawa yang telah member semangat, dukungan, nasehat serta doa

untuk kelancaran penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

14. Teruntuk sahabat yang sama-sama berjuang yang selalu memberikan

semangat kepada penulis.

Semoga Allah SWT memberikan imbalan pahala yang setimpal kepada

seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Tidak menutup kemungkinan, dalam proposal ini terdapat banyak kekurangan

dalam segi isi atau penulisan dan masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu

penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi

kesempurnaan penulisan skripsiini, demikian yang dapat penulis sampaikan atas

bantuan dan sumbangsinya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 29 oktober 2016

Penulis
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