
 

SANWACANA 

 

Assalamualaikum warohmatullahiwabarokatu 

Alhamdulillahirobbil’alamin, puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat teriring salam tetap 

tercurah kepada teladan umat manusia, yaitu Nabi Muhammad SAW. 

Skripsi dengan judul Karakterisasi dalam Novel “Ayahku (Bukan) Pembohong” Karya Tere-

Liye dan Kelayakannya Sebagai Bahan Ajar Sastra di SMA ini disusun sebagai salah satu 

syarat untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan pada Program Studi Pendidikan Bahasa 

dan Sastra Indonesia dan Daerah, Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung. 

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak menerima bantuan, bimbingan, dan dukungan 

dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-

tulusnya kepada: 

1. Dr. Munaris, M.Pd., sebagai pembimbing I, yang selama ini telah banyak membantu, 

membimbing, mengarahkan, dan memberikan saran kepada penulis dengan penuh 

kesabaran selama proses penyelesaian skripsi ini. 

2. Drs. Ali Mustofa, M.Pd., sebagai pembimbing II, yang telah banyak membantu, 

membimbing, serta kritik dan saran yang sangat berarti selama proses penyelesaian 

skripsi ini. 



3. Prof. Dr. H. Karomani, M.Si., sebagai dosen penguji dan dosen pembimbing akademik, 

yang telah membimbing dan memberikan saran dan kritik yang sangat berarti bagi 

penulis. 

4. Dr. Siti Samhati, M.Pd., sebagai dosen pembimbing akademik, yang telah membimbing 

dan memberikan saran dan kritik yang berarti bagi penulis. 

5. Drs. Kahfie Nazaruddin, M.Hum., sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan 

Sastra Indonesia dan Daerah, Universitas Lampung. 

6. Dr. Mulyanto Widodo, M.Pd., sebagai Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung. 

7. Dr. Bujang Rahman, M.Si., sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Lampung. 

8. Seluruh dosen Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, yang 

telah mendidik dan memberikan berbagai bekal ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi 

penulis. 

9. Guru-guru TK, SD, SMP, dan SMA, yang telah tulus ikhlas memberikan berbagai ilmu 

pengetahuan serta nasihat-nasihat yang sangat berguna bagi penulis. Tanpa bekal 

berbagai ilmu pengetahuan dari bapak dan ibu, penulis tidak akan sampai ke perguruan 

tinggi ini. 

10. Bapak dan Mamak tercinta, yang telah mendidikku dengan penuh cinta, kasih sayang, 

berdoa dengan ketulusan hati, dan berjuang demi keberhasilanku. 

11. Adikku tersayang, M. Algifari Ramadhan yang telah memberikan dukungan dan doa 

tiada henti. 

12. Seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan dan doa. 

13. Sahabatku Kakap’s (Evi, Lisda, Murnay, Ncep, Tika, dan Ika) terima kasih untuk 

persahabatan dan persaudaraan yang telah kita jalani, doa dan dukungan yang tanpa henti 



diucapkan, dan terima kasih telah mewarnai hidupku dengan berbagai warna tinta yang 

tak pernah akan terhapus. Teman-teman Batrasia 2011 terima kasih untuk dukungan dan 

doa selama ini. 

14. Kakak tingkat 2009-2010 dan adik tingkat 2012-2014 terima kasih untuk dukungan, doa, 

dan kebersamaan yang telah kalian berikan. 

15. Teman-teman seperjuangan KKN-PPL di Pekon Talang Rejo dan SMK Erlangga 

(Ferdian, Sondang, Irfan, Mulyadi, Ayu, Susi, Septri, dan Dewi) terima kasih untuk 

persaudaraan yang telah terjalin. 

16. Keluarga baru di Pekon Talang Rejo yang telah memberikan banyak pelajaran hidup dan 

pendewasaan diri. Bapak/Ibu guru, staf, dan seluruh murid SMK Erlangga terima kasih 

atas pengalaman dan pembelajaran yang telah diberikan. 

17. Untukmu yang akan melukis kisah perjuangan bersama saya di masa depan. 

18. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu per satu yang telah membantu dan 

mendukung penyelesaian skripsi ini. 

Semoga segala bantuan, bimbingan, motivasi, dan persahabatan yang telah diberikan 

mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat 

bagi pembaca, khususnya dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran Bahasa dan Sastra 

Indonesia. Aamiin. 

Wassalamualaikum warohmatullahiwabarokatu 

 

       Bandar Lampung, November 2015 

        

 

       Yesie Lia Dirwanti 


