
 
 

KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur  penulis ucapkan ke hadirat Allah subhanahu wa ta’ala, atas 

segala rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini yang 

berjudul “Sastra Ekologis dalam Novel Luka Perempuan Asap Karya Nafi’ah Al 

Ma’rab”. Selawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita 

nabi besar Muhammad Saw yang telah memperkenalkan kita kepada indahnya 

Islam. 

 Penulisan proposal ini tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak, berupa 

doa, motivasi dan bimbingan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada 

kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

membantu penulis dalam penulisan proposal ini, antara lain: 

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

Pendidikan Universitas Islam Riau yang telah memberikan izin penelitian 

dalam penyusunan proposal ini; 

2. Muhammad Mukhlis, S.Pd., M.Pd., selaku Ketua Program Studi 

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Islam Riau, yang telah meluangkan waktunya 

untuk memberi kesempatan dalam melaksanakan proposal ini; 

3. Noni Andriyani, S.S., M.Pd., selaku pembimbing utama yang telah 

memberikan arahan, nasihat, serta meluangkan waktu untuk membimbing 

penulis dalam menyelesaikan  proposal ini; 



 
 

4. Sri Rahayu, S.Pd., M.Pd., selaku pembimbing pendamping yang telah 

memberikan arahan, nasihat, serta meluangkan waktu untuk membimbing 

penulis dalam menyelesaikan  proposal ini; 

5. staf pengajar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam 

Riau, khususnya staf pengajar di lingkungan Program Studi Pendidikan 

Bahasa dan Sastra Indonesia yang telah memberikan ilmu dan bantuan 

kepada penulis selama penulis melakukan kegiatan perkuliahan; 

6. kedua orang tua, ayahanda Muliono dan ibunda Zainab Nasution yang 

selalu mengiringi langkah penulis dan tidak pernah lelah memberikan doa 

dan motivasi baik berupa moril maupun materil serta kakak Sri Handayani 

dan keluarga  yang selalu memberikan dukungan, doa dan motivasi kepada 

penulis; 

7. rekan-rekan seperjuangan mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa 

dan Sastra Indonesia atas dukungannya selama penulis mengerjakan 

proposal ini, terutama rekan-rekan kelas B angkatan 2014. 

 

Penulis telah berusaha menyelesaikan proposal ini dengan sebaik-baiknya. 

Namun, jika masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan, 

penulis bersedia menerima saran dan kritikan demi kesempurnaan proposal ini. 

 

Pekanbaru, 20 April 2018 

 

Penulis  


