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KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan

Proposal ini dengan judul: Peningkatan Kemampuan Menari Tarian Serampang

Dua Belas Pada Mata Pelajaran Seni Budaya Dengan Menggunakan Metode

Pembelajaran Inkuiri Siswa kelas XI di SMA Negeri 7 PEKANBARU Tahun

Ajaran 2017/2018.

Penulisan Proposal ini merupakan salah satu syarat untuk mengikuti ujian

seminar proposal pada Pendidikan Program Studi Sendratasik Fakultas Keguruan

dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Islam Riau (UIR) Pekanbaru.

Teriring dengan lantunan do’a dari berbagai pihak, penulis mengucapkan

terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tuaku tercinta yang

senantiasa memberi semangat ruhiyah dan jasadiyah sehingga dapat

menyelesaikan penulisan proposal ini, dalam penyelesaian proposal ini,

penulispun tidak lupa mengucapkan terimakasih setulus hati kepada:

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

Pendidikan UIR yang telah banyak membantu penulis dalam proses

studi selama di UIR.

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

Keguruan dan Ilmu Pendidikan UIR, yang telah banyak membantu

penulis dalam proses studi selama di UIR.
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3. Dr. Sudirman Shomary, M.A. Selaku wakil Dekan Bidang

Administrasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UIR, yang telah

banyak membantu penulis dalam proses studi selama di UIR.

4. H. Muslim, S.Kar, M.Sn. Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan

yang telah banyak membantu penulis dalam penulisan ini maupun

proses studi selama di UIR.

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

Sendratasik yang banyak memberikan ilmu dan semangat dalam

menyelesaikan kuliah di FKIP UIR

6. Dewi Susanti, S.Sn, M.Sn. Selaku Sekretaris Prodi Sendratasik dan

sekaligus pembimbing utama yang telah banyak memberikan ilmu

selama penulis dalam menyelasaikan studi di FKIP UIR.

7. Evadila, S.Sn., M.Sn. selaku pembimbing Pendamping yang telah

memberikan ilmu serta membimbing penulis dalam menyelesaikan

proposal maupun menempuh studi di FKIP UIR.

8. Teristimewa untuk kedua orang tuaku, papaku dan mamaku yang

selalu menyayangi, melindungi, sabar dan setia pada penulis selama ini

dan selalu memberi dukungan kepada penulis baik moril dan materi

selama penulisan menjalani studi dan penulisan proposal ini.

9. Seluruh keluarga besarku yang selalu mendo’akan penulis sehingga

penulis berhasil dalam menyelesaikan studi dan proposal ini.

10. Rekan-rekan Mahasiswa, teman Sejawat yang telah memberikan

semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan proposal ini.
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11. Spesial orang yang dekat dihati yang selalu memberi support dan

semangat serta mengerti dengan keadaanku, terimakasih atas

kebaikanmu.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu baik secara

langsung maupun tidak langsung yang telah membantu dalam menyelesaikan

penulisan Tugas Akhir ini. Penulis menyadari bahwa proposal ini masih banyak

kekurangan dan kelemahan, untuk itu penulis mengharapkan kritik serta saran

yang membangun dalam rangka kesempurnaan tulisan ini.

Pekanbaru, December 2017

Penulis


