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KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah Swt, atas kekuasaan-Nya

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Erotisme dan Nilai-

nilai dalam Novel Ratu Kecantikan Harga Sebuah Martabat Karya Langit Kresna

Hariadi”. Tidak lupa selawat beriring salam penulis sampaikan atas junjungan

alam Nabi besar Muhammad Saw yang telah membawa kita dari alam kegelapan

menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Menjadikan manusia beradap

dan memiliki ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Terwujudnya skripsi ini tidak

lepas dari bantuan beberapa pihak yang telah membimbing dan mendorong

penulis, baik tenaga maupun ide-ide pemikiran sehingga terselesainya skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat mendapat gelar

sarjana pada program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu

Pendidikan Universitas Islam Riau, Pekanbaru. Pada penyusunan skripsi ini

penulis sudah berusaha semaksimal mungkin mengikuti arahan pembimbing,

maka dari itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih

kepada :

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

(FKIP UIR) yang memberi izin kepada penulis untuk meneliti

2. Muhammad Mukhlis S.Pd., M.Pd. selaku ketua Program Studi Pendidikan

Bahasa Indonesia FKIP UIR, yang telah menyetujui judul proposal ini

3. Sri Rahayu, S.Pd., M.Pd. selaku Pembimbing utama yang telah

memberikan arahan, bimbingan dan pikiran untuk menyelesaikan skripsi

ini.
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4. Noni Andriyani S.S., M.Pd. selaku Pembimbing pendamping yang

membimbing dalam pembuatan skripsi sehingga menjadi sempurna.

5. seluruh Dosen Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia,

yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama

perkuliahan di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau

6. teristimewa saya ucapkan kepada keluarga tercinta yang selalu

mendukung, memberi semangat dan doa yang tiada henti sehingga penulis

bisa menyelesaikan skripsi ini.

7. teman-teman seperjuangan atas kebersamaan dan bantuan yang sangat

berarti bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis mendoakan segala amal kebaikan kedua orang tua, dosen

pembimbing,  teman-teman, dan semua pihak yang telah banyak membantu.

Semoga Allah Swt memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semunya.

Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis

terima dengan senang hati. Akhirnya, hanya kepada Allah Swt penulis serahkan

segalanya mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua.

Pekanbaru, Februari 2018

Penulis


