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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrohmanirrohim 

Puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah Swt. yang telah 

melimpahkan rahmat dan nikmat berupa nikmat insan, kesehatan dan kemudahan 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skiripsi penelitian ini dengan judul “Analisis 

Perwatakan Tokoh dalam Novel Bidadari Bermata Bening karya Habiburrahman El 

Shirazy”. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Rasulullah 

Saw. Sebagai pemimpin umat yang membawa kebenaran dan ilmu pengetahuan, 

semoga kita semua menjadi umatnya-Nya yang senantiasa taat dan patuh kepada 

perintah dan jauh dari larangan-Nya, aamiin 

Skiripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana 

pada Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sstra Indonesia Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau Pekanbaru. Dalam penyusunan skiripsi ini 

penulis telah memperoleh berbagai bimbingan, bantuan dan dukungan dari semua 

pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima 

kasih kepada: 

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

Universitas Islam Riau yang telah memberikan izin untuk kuliah di Universitas 

Islam Riau dan member izin untuk mengikuti ujian proposal; 
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2) Muhammad Mukhlis, M.Pd. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan 

Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang telah berjasa 

dalam penentuan judul dan penentuan pembimbing; 

3) Sri Rahayu, S.Pd.,M.Pd. selaku pembimbing utama yang telah membimbing dan 

mengarahkan serta memberikan ilmu pada penulis dengan penuh kesabaran; 

4) Noni Andriyani, S.S.,M.Pd. selaku Pembimbing Pendamping yang telah 

memberikan arahan dan petunjuk dalam sistematika maupun ejaan yang 

disempurnakan dalam penulisan proposal ini; 

5) seluruh Dosen dan karyawan/I Tata Usaha Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis dalam segala 

urusan untuk menyekesaikan proposal ini; 

6) teristimewa kedua orang tua penulis Mujiono dan Ibunda Samsinar yang tidak 

dapat penulis utarakan semua jasa, pengorbanan, dan kasih sayangnya, motivasi, 

semangat serta doa kepada penulis; 

7) semua pihak yang terlibat memberi bantuan dan dukungan baik moral maupun 

spiritual selama penulis menyelesaikan proposal ini yang tidak bisa penulis 

utarakan satu-satu. 
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Penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya konstruktif dari 

pembaca. Semoga skiripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan dan penulis berdoa semoga Allah Swt. senantiasa memberikan rahmat 

dan karunia-Nya kepada semua pihak. Aamiin Ya Robbal Aalamin. 

 

Pekanbaru, April 2018 
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