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SANWACANA 

 

Syukur Alhamdulillah hanyalah tertuju kepada Allah swt.. Berkat rahmat dan 

hidayah-Nya saya dapat menyusun skripsi ini. 

 

Skripsi dengan judul ”Nilai-Nilai Pendidikan Karakter dalam Novel Haji Ngeteng 

Karya Eko Kusumawijaya dan Kelayakannya Sebagai Bahan Ajar Mata Pelajaran 

Bahasa Indonesia di SMA” disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh 

gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Lampung. 

 

Dalam menyusun skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai 

pihak. Sehubungan dengan itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-

pihak berikut. 

1. Drs. Kahfie Nazaruddin, M. Hum. selaku pembimbing I dan ketua Program 

Studi Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Lampung, yang telah 

banyak membimbing, mengarahkan, dan memberi saran kepada penulis 

dengan penuh kesabaran selama proses pengerjaan skripsi ini. 

2. Dr. Muhammad Fuad, M. Hum. selaku pembimbing II sekaligus selaku Ketua 

Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, yang juga telah banyak membimbing, 

mengarahkan, dan memberi saran kepada penulis dengan penuh kesabaran 

selama proses pengerjaan skripsi ini. 

3. Dr. Munaris, M.Pd. selaku penguji yang telah memberikan saran dan kritik 

yang membangun.  

4. Eka Sofia Agustina, S. Pd., M. Pd. selaku dosen pembimbing akademik. 
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5. Seluruh dosen Program Studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia yang 

telah mendidik dan memberikan berbagai ilmu pengetahuan dengan penuh 

ketulusan. 

6. Seluruh rekan-rekan Bahasa dan Sastra Indonesia 2008, semua kakak tingkat 

dan adik tingkat yang telah banyak membantu. Terima kasih banyak atas 

kerjasama, kebersamaannya, dan dukungannya selama ini. 

7. Teman-teman PPL dan KKN Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung 

Barat, terima kasih atas segala suka duka selama tiga bulan bersama. 

8. Almamater tercinta Universitas Lampung; 

9. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu per satu; 

10. Lebih dari itu semua, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 

kedua orang tua ku, Ibunda Siti Aliyah dan Ayahanda Ikhsan, adik-adikku 

tersayang, Rohma Nur Irmala, A.Md.Kep., M. Septian Rachmandika, Fajri 

Habib Firdausy untuk ketulusan cinta dan kasih sayang. 

 

Semoga segala bantuan, bimbingan, motivasi, dan kasih sayang yang telah 

diberikan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah swt.. Akhir kata, penulis 

berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, khususnya dalam upaya 

meningkatkan mutu pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Amin. 
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