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Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan 

karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan 

judul“Makna Simbol Kotuak di Desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya 

Kabupaten Kuantan Singingi Propinsi Riau” 

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan bagi penulis 

untuk mengikuti ujian Skripsi pada Program Studi Sendratasik Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau. Penulisan ini tidak terlepas dari 

pihak-pihak dan individu yang telah memberikan dorongan, bimbingan dan 

bantuan serta masukan saran yang sangat berarti. Untuk itu penulis mengucapkan 

terimakasih kepada 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. 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. Sudirman Somary, M.A. Selaku Wakil Bidang Administrasi dan 

Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau 

yang telah memberikan pelayanan dalam bidang keuangan yang ada di 

FKIP Universitas Islam Riau. 



4. H. Muslim, S.Kar., MSn, Selaku Wakil Bidang Kemahasiswaan Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau yang telah 

membantu penulis dalam hal kemahasiswaan, serta telah banyak 

memberikan ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan di 

Sendratasik FKIP UIR. 

5. Dr. Nurmalinda, S.Kar.,M.Pd. SelakuKetua Prodi Sendratasik dan 

sekaligus Dosen Pembimbing utama yang telah banyak meluangkan 

waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan dan 

motivasi kepada penulis hingga selesainya Skripsi ini. 

6. Asri, S.Sn.,MSn Selaku Dosen Pembimbing pendamping yang memberi 

kan bimbingan dan masukan kepada penulis, Sehingga terlaksananya 

Skripsi ini. 

7. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis yang selalu turut serta 

memberi semangat kepada penulis serta Do’a, motivasi maupun bantuan 

moral dan materi sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini. 

8. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis dan tidak dapat 

disebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran dalam 

menyelesaikan Skripsi ini. 

Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua bantuan yang telah 

diberikan terhadap penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini. Oleh sebab itu segala 

kritik dan saran yang sangat penulis harapkan, Sehingga kelak Skripsi ini dapat 

menjadi sumbangan yang berharga. 
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