
 

 
 

KATA PENGANTAR 

Allhamdulillahirabbilalamin, puji syukur atas izin dan segala rahmat Allah 

Subhanahuwataala, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya pada 

penulis, sehingga skripsi ini dapat peneliti selesaikan. Skripsi dengan judul Novel 

Ayah Karya Andrea Hirata Tinjauan Struktural ini merupakan syarat untuk 

memeperoleh gelar Sarjana Humaniora pada program Strata Satu Jurusan Sastra 

Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Andalas. 

Penelitian dan penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan 

dukungan semua pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini peneliti 

mengucapkan terima kasih dengan segala hormat dan kerendahan hati, kepada: 

1. Pembimbing I, Bapak Dr. Ivan Adilla, M. Hum. yang membimbing dengan 

penuh kesabaran selama proses menyusun dan memberikan masukan dan 

saran atas skripsi ini. 

2. Pembimbing II, Ibu Reno Wulan Sari, S.S, M. Hum. yang telah memberikan 

arahan, bimbingan, semangat, dan saran-saran hingga peneliti dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

3. Bapak Dr. Gusdi Sastra, M.Hum. dan Dra. Sri Wahyuni, M. Ed. selaku 

ketua dan sekretaris Jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya. 

4.  Bapak dan Ibu dosen pengajar Jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu 

Budaya yang telah memberi ilmu yang sangat bermanfaat kepada peneliti. 

5. Bapak dan Ibu staf administrasi Jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu 

Budaya yang telah melancarkan proses akademik peneliti. 
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6. Mamaku tercinta (Nursyamsia), atas pengorbanan dan jerih payah yang 

selama ini Mama berikan, dengan tetesan keringat dan air mata. I Love You 

Ma. 

7. Papaku tercinta (Jamaris), atas dukungan dan semangat yang telah diberikan 

kepada penulis. 

8. Nenekku tersayang (Joridawati), ocehannya yang selalu kurindukan. Dan 

Kakekku (alm. Hanafi), walaupun kita tak pernah bertemu, aku yakin kakek 

akan memberikanku dukungan dan semangat. 

9. Abang-abangku Ade Adrio, Adek Adlinur, dan Wisnu Adrian, terimakasih 

atas semangat yang kalian berikan dan terima kasih sudah menjadikan aku 

adik yang manja ^ ^ 

10. Keluarga besarku, Om (Mamak) Jakarta, Om (Mamak) Ambon, Om 

(Mamak) Cilik, Mak Uwo, terima kasih atas semangat yang diberikan dan 

terimakasih juga selama ini telah membantuku dalam materi dan non-materi. 

Keluargaku adalah semangatku. 

11. Rolis Saputra, terima kasih selama ini selalu disampingku, memberikan 

semangat, dan terima kasih untuk kesabarannya dalam menghadapi 

tingkahku.  

12. Keluarga Rolis Saputra, terima kasih atas dukungan dan semangat yang 

diberikan kepadaku selama ini. 

13. Sahabat seperjuangan, makan sapiriang batigo, lalok sakasua batigo. Baju 

sapakaian batigo ^ ^.  Arifa dan Rita Gusmayeni. Terima kasih telah 

menjadikan aku sebagai sahabat. Sahabat terbaikku. 
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14. Sahabatku Rahma Wani, Melda Fransiska, dan Despira Ningsih, apapun 

yang terjadi, kalian tetap sahabatku.  

15. Kawan-kawan Sastra Indonesia angkatan 012, terima kasih atas 

persahabatan dan kekeluargaan yang indah ini.  

Semoga segala bimbingan dan dorongan serta amal kebaikan yang telah 

diberikan kepada peneliti mendapat balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu 

Wataala. Amin. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan 

yang disebabkan oleh kemampuan peneliti, untuk itu peneliti mengharapkan kritik 

dan saran yang bersifat membangun, sehingga dapat menyempurnakan skripsi ini. 

 

Padang, Oktober 2016 

 

Wisna Adriani 
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