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PERSEMBAHAN

Yang Utama Dari Segalanya
Puji syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah
memberikan kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku
dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya
skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu
terlimpahkan keharibaan Rasullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan
kusayangi:
Ibunda dan Ayahanda Tercinta
Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga
kupersembahkan karya kecil ini kepada Ibu dan Ayah yang telah memberikan
kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang
tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan
kata cinta dalam kata persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk
membuat Ibu dan Ayah bahagia karna kusadar, selama ini belum bisa berbuat
yang lebih. Untuk Ibu dan Ayah yang selalu membuatku termotivasi dan selalu
menyirami kasih sayang, selalu mendoakanku, selalu menasehatiku menjadi
lebih baik. Terima kasih Ibu..Terimah kasih Ayah atas semua yang telah
engkau berikan semoga diberi kesehatan dan panjang umur agar dapat
menemani langkah kecilku bersama adik-adikku tercinta Iput dan Salsa
menuju kesuksesan.

Adik “Ian Bachtiar Affifudin” (Iput) dan “Pramesti Nabila Putri” (Salsa)
Untuk adik-adikku, tiada yang paling mengharukan saat kumpul bersama
kalian, walaupun sering bertengkar tapi hal itu selalu menjadi warna yang tak
akan bisa tergantikan, hanya karya kecil ini yang dapat aku persembahkan.
Tuntutlah ilmu setinggi mungkin, dan harumkan nama baik keluarga, maaf
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belum bisa menjadi panutan seutuhnya, tapi aku akan selalu menjadi yang
terbaik untuk kalian semua.

Lovely “Mohammad Rofiq”
Tanda cinta kasihku, aku persembahkan karya kecil ini buatmu. Terima kasih
atas kasih sayang, perhatian, dan kesabaranmu yang telah menunggu serta
memberikanku semangat dan inspirasi dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini,
semoga engkau pilihan yang terbaik buatku dan masa depanku. Masa lalu ku
adalah milik ku, masa lalu mu adalah milik kamu, tapi masa depan adalah
milik kita -Baharuddin Jusuf Habibi- . Jadilah sesorang yang hebat, pintar,
jujur, pekerja keras,setia dan bertanggung jawab. Amin…Love you Forever!

Teman-teman Sastra Indonesia 2010
Terima kasih banyak untuk bantuan dan kerja samanya selama ini,
serta semua pihak yg sudah membantu selama penyelesaian Tugas Akhir ini.
Buat Amel (Mbak Mely), Mita (Mitul), Nita (Ndut), Sali, Fizta, Lia, Fafa, Afis,
Iela, terima kasih selama ini atas tumpangan (Kost), traktiran, jalan bareng,
karaoke, canda tawa, yang bisa membuat ku senang dan semangat. Terima
kasih atas bantuan kalian semua,
ingat Rek, kost warna hijau langganan kita pentol “Mas No” dan nasi “Bang
Rhoma.
Semoga keakraban di kita selalu terjaga. U’re Best Friends! Miss and Love
Forever!

Dosen Pengajar Sastra Indonesia
Buat Ibu Dwi Handayani serta Bapak atau Ibu dosen sastra Indonesia 2010,
terima kasih banyak atas ilmu yang telah diberikan, didikan dan pengalaman
yg sangat berarti yang telah kalian berikan kepada kami.
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