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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

َٰٓي   َٰٓ آَٰٱلَِّذين  بِِرين َٰٓأ يُّه  َٰٓٱلصَّ  ع  َٰٓٱَّللَّ َٰٓم  ةََِٰٰٓۚٓإِنَّ ل و  ٱلصَّ ْبِرَٰٓو  نُو۟آَٰٱْست ِعينُو۟آَٰبِٱلصَّ ام  ء   

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, 

sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.” (QS. Al-Baqarah: 153) 

“Berangkatlah dengan penuh keyakinan, berjalan dengan penuh keikhlasan, dan 

bersabar dalam menghadapi cobaan. Yakin, ikhlas, dan istiqomah.” (Muhammad 

Zainuddin Abdul Madjid) 

Sebuah keberhasilan tidah hanya dapat dilihat dari seberapa besar hasilnya, 

tetapi lihatlah berdasarkan betapa besar usaha kerasnya untuk mencapai 

keberhasilan. Dalam setiap menempuh sebuah proses pasti mengalami fase jatuh, 

dengan penuh kesabaran menghadapi cobaan yang diberikan, maka pertolongan 

Alloh akan turun. Dan sebaik-baik manusia adalah dia yang mampu bangkit dari 

kejatuhannya. 

 

Skripsi ini penulis persembahkan kepada: 

1. Alloh SWT, atas izinnya dengan penuh keyakinan akhirnya skripsi ini dapat 

terselesaikan. Puji syukur kepada Alloh SWT yang tidak terhitung besarnya 

yang selalu memberikan kemudahan dalam setiap kesulitan hambanya. 

2. Nabi Muhammad SAW, sholawat dan salam selalu tercurahkan untuk beliau 

utusan bagi umat islam dan orang diseluruh dunia.  
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3. Bapak dan Ibu saya yaitu bapak Abdul Wachid dan ibu Sumiyati, orang yang 

selalu tiada henti memberikan dukungan moril maupun materil serta doa untuk 

kesuksesan saya, tidak ada satupun doa yang mujarab kecuali doa kedua orang 

tua. Hanya ucapan rasa terima kasih saja sangatlah tidaklah cukup untuk 

membalas semua kebaikan yang telah diberikan oleh orang tua, karena itu 

terimalah persembahan bakti dan cintaku untuk kalian bapak dan ibuku. 

4. Bapak dan Ibu dosen pembimbing, penguji, dan pengajar yang selama ini sudah 

tulus dan ikhlas dalam meluangkan waktu untuk menuntun dan mengarahkan 

dan memberikan pengajaran ilmu kepada saya. 

5. Adik saya Isnan Ardiansyah Putra dan Mohammad Tsalits Alfaruq yang 

senantiasa memberikan saya dukungan, senyuman, dan doanya untukku. 

6. Saudari saya Ayu Sulistiyani yang senantiasa memberikan semangat, motivasi, 

dukungan untuk terselesaikannya skripsi. 

7. Teman-teman PBSI tersayang yang telah dulu lulus, terima kasih untuk canda 

tawa, tangis, dan perjuangan yang pernah kita lewati bersama dulu, dan juga 

tidak lupa kenangan manis yang tidak mungkin terlupakan.  
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PRAKATA 

 

Assalamualaikum Wr. Wb.  

 Segala puji syukur kehadirat Alloh SWT atas segala nikmat dan karunia-

Nya, sehingga saat ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul 

Strukturalisme Genetik Dalam Novel Belajar Mencintai Karya Azhar Nurun Ala 

untuk memenuhi syarat menempuh Program Sarjana Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Sultan 

Agung. Sholawat beserta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad 

SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para umatnya. 

Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis menyadari bahwa mendapatkan 

banyak bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu, penulis mengucapkan rasa 

terima kasih yang sangat tulus kepada: 

1. Drs. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang. 

2. Dr. Turahmat, S.Pd., M.Pd., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

3. Leli Nisfi Setiana, S.Pd., M.Pd., selaku Ketua Program Studi Pendidikan 

Bahasa dan Sastra Indonesia. 

4. Dr. Evi Chamalah, S.Pd., M.Pd. Dosen Pembimbing I dan Leli Nisfi Setiana, 

S.Pd., M.Pd. Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dengan penuh rasa 

sabar  dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 

yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama 

menempuh pendidikan di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

6. Azhar Nurun Ala, S.Gz., selaku penulis novel Belajar Mencintai yang 

novelnya saya gunakan dalam penelitian skripsi. 

7. Bapak Abdul Wachid dan Ibu Sumiyati selaku orang tua tercinta yang selalu 

tiada hentinya mendoakan, memberikan kasih sayang, dukungan moril maupun 

materil dalam keberhasilan penulis dalam menyelesaikan studi di Universitas 

Islam Sultan Agung. 

8. Sahabat-Sahabatku PBSI angkatan 2013, yang selalu memberikan semangat, 

dorongan dan motivasi agar segera ceoat terselesaikannya skripsi.  

9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak 

memberikan kontribusi baik secara materi maupun non materi dalam 

penyusunan skripsi. 

Penulis menyadari bahwasanya  skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna, 

dengan demikian kritik dan saran yang sekiranya bersifat membangun dari berbagai 

pihak sangat penulis harapkan. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat 

menjadi bahan informasi yang bermanfaat bagi pembangunan ilmu pengetahuan di 

bidang Bahasa dan Sastra Indonesia. 

Wassalamualaikum Wr. Wb 

Semarang,  Oktober 2020 

 

Penulis 


