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SANWACANA

Assalamualiakum Warrahmatullahhi Wabarrakatuh.

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wata’ala atas limpahan 

rahmat dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul

Campur Kode Bahasa Sunda ke dalam Bahasa Indonesia pada Tuturan Siswa Kelas 

VII SMP Negeri 1 Kelumbayan Barat, Tanggamus Tahun Pelajaran 2011/2012.

Salawat teriring salam semoga tetap tercurah kepada seorang penunjuk jalan yang 

lurus, yaitu Nabi Muhammad Shalallahu alaihi wa salam, semoga keluarga dan 

sahabat serta para pengikutnya mendapatkan syafaatnya kelak di hari pembalasan.

Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan pada 

Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, 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 kepada

1. Dr. Karomani, M.Si., selaku pembimbing I yang selama ini telah banyak 

membantu, membimbing, mengarahkan, dan memberikan saran kepada penulis 

dengan penuh kesabaran dalam penulisan skripsi ini;
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2. Dr. Siti Samhati, M.Pd., selaku pembimbing II yang telah banyak membantu, 

membimbing dengan cermat, penuh kesabaran, mengarahkan, dan memberi 

nasihat kepada penulis;

3. Dr. Wini Tarmini, M.Hum., selaku penguji utama yang telah memberikan nasihat, 

arahan, saran dan motivasi kepada penulis;

4. Dr. Nurlaksana Eko Rusminto, M.Pd., selaku Pembimbing Akademik yang 

senantiasa memberikan dukungan,  pengarahan, nasihat, bantuan dan saran-saran 

dari mulai pengajuan judul, penyusunan proposal hingga skripsi ini selesai 

dengan penuh kesabaran;

5. Drs. Kahfie Nazaruddin, M.Hum., selaku Ketua Program Studi Pendidikan 

Bahasa dan Sastra Indonesia yang telah membimbing penulis selama menempuh 

studi di Universitas Lampung;

6. Dr. Muhammad Fuad, M.Hum., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa dan 

Seni, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung;

7. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 

yang telah memberi penulis ilmu yang bermanfaat;

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

stafnya,

9. Kepala SMP Negeri 1 Kelumbayan Barat Tanggamus, terima kasih atas izin yang 

telah diberikan kepada penulis untuk melakukan penelitian;

10. Bapak dan Ibu guru SMP Negeri 1 Kelumbayan Barat Tanggamus yang telah 

memberikan banyak dukungan kepada penulis;
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11. Guru-guru SD, SMP, SMA penulis yang telah tulus ikhlas memberikan ilmu 

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

ilmu pengetahuan dari Bapak dan Ibu, penulis tidak akan sampai ke perguruan 

tinggi ini;

12. Ayahanda dan Ibunda tercinta, (Maryani dan Nurliyah), yang selalu memberikan

kasih sayang, motivasi dalam bentuk moral maupun material dan untaian doa 

yang tiada terputus untuk keberhasilan penulis;

13. Kakakku (Dedi Dian Syah) dan adikku (Wahyu Bagus Rian Syah) yang penulis 

sayangi dan selalu memberikan semangat, serta dorongan kepada penulis;

14. Keluarga besarku yang senantiasa menantikan kelulusanku dengan memberikan

dorongan, semangat, dan doa kepada penulis;

15. Rekan seperjuanganku “bikra in the genk” (Restu Eka Mariyana, Rona 

Romadhianti, S.Pd., dan Sugiyarti, S.Pd.) yang senatiasa saling memberi 

dukungan dan motivasi. Tanpa kalian penulis bukan apa-apa. Semoga 

persahabatan kita kekal dan terus saling melengkapi;

16. Rekan Kosan  (Nia, Elmi , Yie, Sri, dan Desye) yang senantiasa  memberikan

motivasi, dukungan dan saran. Semoga persaudaraan kita tetap terjalin selamanya;

17. Teman-teman Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 

2008. Terima kasih atas persahabatan, doa serta kebersamaan yang telah teman-

teman berikan;

18. Kakak tingkat angkatan 2006/2007, adik tingkat 2009/2010/2011 terima kasih 

atas dukungan, persahabatan serta kebersamaan yang telah kalian berikan.
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Semoga Allah Subhanahu wata’ala selalu memberikan balasan yang lebih besar untuk 

Bapak, Ibu dan rekan-rekan. Hanya ucapan terima kasih dan doa yang bisa penulis 

berikan. Kritik dan saran selalu terbuka untuk menjadi kesempurnaan di masa yang 

akan datang. Semoga skripsi yang sederhana ini bermanfaat untuk kemajuan 

pendidikan, khususnya Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Amin.

Wassalamualaikum Warrahmatullahhi Wabarrakatuh.

Bandar Lampung,  Februari 2013

Penulis,

Eneng Lintar Fandesta


