
KATA PENGANTAR 

Assalammualaikum, Wr. Wb.  

 Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah Swt yang telah memberikan 

rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang 

berjudul “Manajemen Sanggar Tari Lestari di Desa Muntai Barat Kecamatan 

Bantan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau”. Shalawat beriring salam kita 

hanturkan kepada nabi besar Muhammad Saw dengan mengucapkan 

“Allahhumma Solli’ala Syaidina Muhammad Wa’alaalii Syaidina Muhammad”. 

Semoga arwahnya dan para sahabatnya mendapat lindungan Allah Swt. Amiin. 

Keberhasilan penulis menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, 

bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini 

penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada: 

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

Pendidikan Universitas Islam Riau yang telah memberikan kemudahan 

untuk penulis dalam melaksanakan pembuatan skripsi. 

2. Dr. Sri Amnah S.Pd., M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau yang telah 

mempermudah penulis dalam hal akademik perkuliahan. 

3. Dr. Sudirman Shommary, MA., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau yang telah 

mempermudah penulis dalam hal administrasi dalam perkuliahan. 



4. Dr. Nurmalinda, S.Kar., M.Pd., selaku ketua program studi Sendratasik 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau yang telah 

memberikan kemudahan untuk penulis dalam melaksanakan pembuatan 

skripsi. 

5. H. Muslim, S.Kar., M.Sn., selaku dosen pembimbing utama yang telah 

memberikan bimbingan dan petunjuk sehingga skripsi ini bisa selesai 

dengan sempurna. 

6. Evadila, S.Sn., M.Sn., selaku dosen pembimbing pendamping yang telah 

menyumbangkan tenaga, dan pikiran serta meluangkan waktu untuk 

penulis sehingga skripsi ini selesai. 

7. Serta bapak/ibu dosen program studi pendidikan Sendratasik yang telah 

banyak memberi ilmu dan pemikiran selama proses perkuliahan sampai 

terwujudnya skripsi ini. 

8. Terima kasih kepada Sukaini selaku ketua Sanggar Tari Lestari yang telah 

memberikan waktu dan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan 

observasi sebagai bahan skripsi dan juga kepada seluruh anggota Sanggar 

Tari Lestari yang sudah bersedia mempermudah penulis dalam mencari 

data yang di perlukan dalam skripsi ini. 

9. Teristimewa salam hormat, beribu terima kasih untuk keluarga besar yang 

paling utama yaitu kedua orang tua yang tercinta Ayahanda Mujiono dan 

Ibunda Sumarni. Serta kakak kandung Ivo Mayasari dan adik kandung 

Nanang Nahendra yang telah memberikan dukungan, serta kasih sayang 



yang tiada terhingga kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi  ini.  

10. Teristimewa buat teman-teman seperjuangan Sendratasik angkatan 2014 

kelas C, serta teman-teman PPL SMP-SMK YABRI Terpadu Pekanbaru 

yang telah memberi motivasi dan dorongan pada setiap kegagalan hingga 

keberhasilan dalam proses penyusunan skripsi. 

11. Terspesial buat sahabatku tercinta Nurshita Rahmasafitri yang telah sama-

sama berjuang dari awal kuliah hingga sekarang, yang selalu bersama 

dalam berbagai kegiatan baik di kampus maupun diluar, dan yang telah 

sama-sama berproses dalam menuju kehidupan yang lebih baik. 

Terimakasih karena selalu menguatkan satu sama lain sehingga skripsi ini 

bisa terselesaikan dengan baik dan lancar. 

 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak 

kesalahan dan kekurangan baik dari segi teknis maupun konsep penyusunan. Oleh 

karena itu, penulis menerima kritik dan saran bersifat membangun demi 

kesempurnaan skripsi ini. 

 

Pekanbaru,   Maret 2018 

 

Nurul Santi Andiani 

 


