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KATA PENGANTAR 

 Segala puji bagi Allah swt. yang senantiasa memberikan rahmat dan 

hidayah-Nya berupa kemudahan dan kelapangan sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penelitian dan pengembangan ini dengan sebaik-baiknya.  

 Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini tidak terlepas dari bantuan, 

dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan 

ini penulis menyampaikan terima kasih kepada kepada ayah dan ibu serta saudara-

saudara penulis yang telah mendukung, mendo’akan, dan memotivasi penulis 

selama menempuh masa pendidikan.  

 Selanjutnya, terima kasih juga penulis sampaikan kepada pembimbing 

skripsi penulis, Bapak Dr. Maizar Karim, M.Hum, Bapak Drs. Imam Suwardi 

Wibowo, M.Pd, dan Ibu Liza Septa Wilyanti, M.Pd yang telah membimbing dan 

membantu penulis, sehingga terciptalah satu karya berupa skripsi sebagai salah 

satu syarat bagi penulis untuk meraih gelar sarjana.  

 Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Hary Soedarto 

Harjono, M.Pd selaku penguji 1, Ibu Dra. Hj. Irma Suryani, M.Pd selaku penguji 

2, dan Bapak Drs. Agus Setyonegoro, M.Pd selaku penguji 3 yang telah 

memberikan penilaian terhadap skripsi penulis dan membantu penulis untuk 

meraih gelar sarjana.  

 Terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. rer. nat. H. Asrial, 

M.Si. selaku Dekan FKIP Universitas Jambi, Ibu Dra. Armiwati, M.Hum selaku 

Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, dan Bapak, Drs. Albertus Sinaga, 

M.Pd. selaku Ketua Prodi Bahasa Indonesia atas kesediannya membantu demi 

kelancaran pendidikan penulis.  
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 Selain itu, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada pembimbing 

akademik, Bapak Prof. Drs. H. Yundi Fitrah, M.Hum. Ph.D atas bimbingan, 

dukungan, dan dorongan semangat untuk penulis, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan masa pendidikan di Universitas Jambi.  

 Akhirnya, terima kasih juga penulis sampaikan untuk dosen-dosen 

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang telah mendidik penulis menjadi 

manusia yang lebih  berilmu dan berakhlak.  

Tiada manusia yang lepas dari salah dan lupa. Tentu tiada karya yang 

sempurna selain ciptaan Allah swt. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik 

dan saran demi kesempurnaan skripsi yang telah dihasilkan. Harapan penulis, 

semoga skripsi ini dapat berguna dan dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi para 

pembaca. 
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