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Hak cipta dilindungi undang-undang 

Tesis ini tidak boleh diperbanyak seluruhnya atau sebagian dengan dicetak ulang, 

difotokopi, atau cara lain tanpa izin dari penulis  
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DAN PEMANFAATANNYA SEBAGAI BUKU PENGAYAAN SASTRA DI SMA” 

ini beserta seluruh isinya benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan 

penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan 

yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung 

risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya 

pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim dari pihak lain 

terhadap keaslian karya saya ini. 
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ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Salawat dan salam semoga tercurahkan 

kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw, keluarganya, sahabatnya, dan para 
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Magister Pendidikan Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Tesis ini membahas 
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Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 
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“Ingatlah kepada-Ku, niscaya Aku akan ingat kepadamu” (QS Al-Baqarah:152) 

 

 

 

 

 

 

Persembahan: 

Untuk suami saya Faatih Rijalul Haq, Ibu, Bapak, 

Ummi, keluarga, dan calon anak-anak saya kelak. 
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