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KATA PENGANTAR 

 

 Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah Swt atas segala rahmat 

dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: 

“Analisis Citraan Dalam Novel  Surga Yang Tak Dirindukan Karya Asma Nadia”.  

Skripsi ini diajukan untuk ujian skripsi pada Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau. Penyelesaian 

skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, dan pada kesempatan ini penulis 

mengucapkan terima kasih kepada: 

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

Universitas Islam Riau yang selalu menciptakan semangat terutama pada 

mahasiswa yang sedang menyusun skripsi; 

2. Muhammad Muklis, M.Pd selaku Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa 

dan Sastra Indonesia pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu, memberikan dorongan, 

dan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini; 

3. Sri Rahayu, M.Pd sebagai dosen pembimbing utama yang telah membimbing 

penulis sejak dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini; 

4. Noni Andriani, SS, M.Pd sebagai dosen pembimbing pendamping yang telah 

banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk dapat membimbing, 

mengarahkan serta berdiskusi dengan penulis dari awal hingga selesainya 

skripsi ini; 
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5. seluruh dosen Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra yang telah banyak 

memberikan ilmu dan pemikiran selama perkuliahan sampai terwuudnya 

skripsi ini; 

6. karyawan-karyawati Tata Usaha Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis khususnya dalam 

administrasi; 

7. kedua orang tua Ayah Bunda tercinta Mulyanto dan Sulini yang selalu 

senantiasa memberikan kasih sayang, dorongan, semangat, doa dan 

memberikan dukungan moril maupun materil yang telah diberikan kepada 

penulis. 

8. teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas 

dukungannya diucapkan terima kasih. 

Penulis berharap bahwa dalam penulisan skripsi ini semoga bermanfaat 

bagi kita semua, untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang 

membangun demi sempurnanya skripsi ini. Atas bantuan yang diberikan para 

pihak, akhirnya penulis mengucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha 

Esa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin. 

 

Pekanbaru,  September 2018 

 

 

 

 

Penulis 

 

                           


