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SURAT PERNYATAAN KEASLIAN  

 

 Yang bertanda tangan di bawah ini.  

 Nama    : Lailatus Shifa 

 NIM    : 34101600252 

Program Studi  : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 

 

 Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul “Degradasi 

Moral dalam Novel Lelaki Harimau Karya Eka Kurniawan” ini benar merupakan 

hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya ilmiah lain. Segala 

bentuk kutipan dalam skripsi ini dipertanggungjawabkan sesuai dengan kaidah 

penelitian dengan mencantumkan sumber rujukan dalam daftar pustaka. 

Pernyataan ini saya buat sebenar – benarnya dan apabila dikemudian hari terbukti 

atau dibuktikan bahwa skripsi ini bukan merupakan karya saya sendiri, maka saya 

bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar  yang telah saya 

peroleh serta sanksi lainnya sesuai dengan hukuman yang berlaku.  

 

Semarang,   September  2020 

Yang bertanda tangan  

 

        Lailatus Shifa 

                                34101600252 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO 

1. Masa depanmu tergantung pada impianmu sendiri 

2. Terkadang kita butuh masalah untuk tahu, bahwa kita memiliki kekuatan. 

3. Tugas kita hanyalah menjalani, dan bertahan dalam keadaan  

4. Perihal bagaimana nanti takdir berucap, biarlah itu jadi urusan nanti.   

 

PERSEMBAHAN  

1. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah –Nya 

sehingga dapat terselesaikanya skripsi ini dengan baik dan lancar. 

2. Skripsi ini saya persembahkan kepada  mamake bapake, mbah rayi dan mbah 

roko tercinta, yang selalu mendoakanku, yang selalu memberikan motivasi 

dan  menasehatiku. 

3. Kepada bapak Dr.Turahmat, M.Pd dan Evi Chamalah, M.Pd selaku dosen 

pembimbing. 

4. Seluruh Dosen pengajar di Fakultas Ilmu Pendidikan Bahasa Dan Sastra 

Indonesia, terima kasih untuk semua ilmu, didikan dan pengalaman yang 

telah diberikan kepada kami.  

5. Untuk adik-adiku tersayang hamam,kiki,fifi. Terima kasih atas doa dan 

bantuan dari kalian.  

6. Keluarga besar yang selalu mendoakan. 
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7. Untuk teman –teman menantu idaman : Sania,Indah, Aini . Atas semua canda 

tawa, tangis dan bahagia  

8. Terima kasih kepada teman-teman program pendidikan bahasa dan sastra 

Indonesia angkatan 2016 atas kebersamaan selama ini. 
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KATA PENGANTAR 

 

Allhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan 

hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul 

Degradasi dalam Novel Lelaki Harimau Karya Eka Kurniawan . Penulis dapat 

menyelesaikan dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam tetap tercurahkan 

kepada Muhammad SAW yang kita tunggu –tunggu syafaatnya di dunia dan 

diakhirat. 

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana 

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Yang merupakan kewajiban bagi 

mahasiswa untuk menyelesaikan adapun bantuan dan dungkungan dari berbagai 

pihak sehingga dapat terselesaikan. oleh karena itu, ucapakan terima kasih 

sampaikan kepada : 

1. Ir. H.  Prabowo Setiyawan, M.T., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang; 

2. Dr. Turahmat, M.Pd. Dekan Fakultas Keguruan dan ilmu Pendidikan 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang; 

3. Leli Nisfi Setiana, M.Pd. Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia; 

4. Dr. Turahmat, M.Pd. Pembimbing I yang telah memberikan ilmu, 

memberikan motivasi dan penuh kesabaran untuk membimbing dalam 

penyusunan skripsi; 
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5. Evi Chamalah, M.Pd. Pembimbing II yang telah sabar memberikan ilmu, 

meluangkan waktu  dan arahan –arahan dalam penyusunan skripsi; 

6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia; 

7. Kedua orang tua saya, yang selalu mendoakan dan selalu memberikan 

dukungan; 

8. Adek saya M.Hamam Ghozali, M. Rizky Jailani dan Wafinatun Nayirah. 

Selalu menghibur dengan kelucuan – kelucuan, memberi semangat kepada 

penulis; 

9. Segenap keluarga besar mbah Sugiman yang selalu mendoakan dengan tulus; 

10. Seluruh teman-teman PBSI 2016 yang memberikan dukungan. 

Dengan hormat dan terima kasih untuk semua pihak atas segala dukungan 

dan doanya semoga Allah SWT, membalas segala kebaikan yang telah mereka 

berikan untuk penulis. Penulis tentunya menyadari dalam penyusunan laporan ini 

masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Untuk itu saran dan kritik yang 

membangun sangat penulis harapkan. 

 Terima kasih untuk semua pihak atas segala dukungan yang telah 

membantu dan semoga Allah SWT melimpahkan karunianya di setiap amal yang 

kita terima dan berikan. Penulis berharap semoga skripsi ini memberikan manfaat 

bagi penulis dan pembaca amin. 

      Semarang,   September  2020 

         Peneliti  
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