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SANWACANA 

 

Puji syukur penulis ke hadirat Allah SWT  atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan 

judul  “Pemanfaatan Media Rekaman Untuk Meningkatkan Kemampuan 

Berpidato Pada Siswa Kelas X-6 SMA Negeri Bandar Lampung”. Sholawat serta 

salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, 

beserta para sahabat, keluarga, dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. 

 

Penulis telah banyak menerima bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai 

pihak dalam menyelesaikan PTK ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan 

hati sebagai wujud rasa hormat dan penghargaan  atas segala bantuan, penulis 

mengucapkan  terima kasih kepada 

1. Drs.Hi. Edi Sutrisno, M.Pd. Selaku Wali Kota Bandar Lampung yang  telah 

memberi beasiswa belajar kepada  penulis di Jurusan Bahasa Indonesia FKIP 

Unila, 

2.  Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung yang telah memberi 

kesempatan penulis untuk belajar di FKIP Unila,  

3. Dr. Edi Suyanto, M.Pd. selaku pembimbing dalam menyelesaikan Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) ini dengan penuh ketegasan dan memberi  motivasi 

yang kuat,  juga selaku ketua program studi dan pembimbing akademik  yang 

telah memberikan bimbingan dan arahannya khususnya mahasiswa S1 dalam 
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jabatan yang dalam segala hal memiliki banyak kekurangan disebabkan usia 

yang sudah lanjut dalam menuntut ilmu, 

4. Dr. Nurlaksana Eko Rusminto, M.Pd. selaku pembimbing yang telah 

membantu memberikan pengarahan dan saran-saran dari mulai pembuatan 

laporan proposal sampai dengan penyelesaian skripsi ini dengan penuh kasih 

sayang dan  kesabaran, 

5. Dr. Hi. Muhammad Fuad, M.Hum. selaku pembahas dan penguji utama yang 

telah membantu pembimbingan selama perkuliahan, ilmu, kritik, dan sarannya 

kepada penulis dalam menyelesaikan kesempurnaan PTK ini, 

6. Drs. Imam Rejana, M.Si. selaku Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa dan 

Seni, 

7. Dr. Bujang Rahman, M.Si. selaku Dekan FKIP Universitas Lampung 

beserta Stafnya, 

8. Bapak dan ibu dosen Jurusan Pendidikan  Bahasa dan Seni  FKIP Unila 

yang telah membekali penulis dengan ilmu, bimbingan, arahan, dan 

motivasi selama mengikuti perkuliahan, 

9. Seluruh Staf Administrasi dan karyawan TU jurusan Pendidikan Bahasa 

dan Seni FKIP Unila yang telah membantu dan melayani dalam menyelesaikan 

segala administrasi yang penulis butuhkan, 

10. Keluarga besar SMA Negeri 6 Bandar Lampung terutama Kepala 

Sekolah, Drs.Hi. Ahyauddin, serta temam-teman guru dan staf tata 

usaha, siswa dan siswi, atas segala kerja sama dan kemudahan yang 

penulis dapatkan selama PPL (PPM) dan  PTK (Penelitian Tindakan 

Kelas) untuk menyelesaikan skripsi PTK ini, 
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11. Dra. Hj. Erlis Syarif dan Dra. Afni Darti selaku guru bahasa Indonesia 

yang telah membantu dan memotivasi penulis untuk terus berjuang agar 

dapat menyelesaikan studi dengan baik dan  tepat waktu, 

12. Daiyana, Sumiyanti, Wanisah serta teman-teman selaku mahasiswa 

pembahas dan moderator atas segala kritik dan sarannya. 

13. Ibunda tersayang, Afiah atas segala kasih sayang dan doa sekalipun dari 

jarak yang cukup jauh, 

14. Drs.Ibnu Hisyam, suamiku dan permata-permata hatiku, atas segala 

bantuan, doa dan dukungannya, 

15. saudara-saudaraku yang kucinta karena Allah, yang tergabung dalam 

Salimah, Korp Mubalighoh Lampung, dan BMOIWI, 

16. teman-teman seperjuangan mahasiswa guru dalam jabatan angkatan 

tahun 2009  atas kerja sama, motivasi, serta dukungannya kepada penulis 

untuk segera menyelesaikan studi. 

 

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan pengorbanan bapak, ibu, 

saudara, teman-teman, adik-adik, serta orang-orang yang tidak bisa penulis 

sebutkan satu per satu. Harapan penulis karya kecil ini bisa bermanfaat bagi kita 

semua, khususnya, dalam pengajaran  bahasa dan sastra Indonesia di sekolah 

 
                                                                             Bandar Lampung,    Juli 2010 
                                                 Penulis 
 
 
                                              Badiah 

 

 
 
 


