
 

 

 

 

 

 

SANWACANA 

 

 

 
 

 

Assalamualaikum Warrahmatullahhi Wabarrakatuh.  

 

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah swt. atas limpahan rahmat dan hidayah-

Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul ”Citra Perem-

puan dalam Roman Gadis Pantai Karya Pramoedya Ananta Toer dan Kelayakan-

nya Sebagai Bahan Ajar Sastra di Sekolah Menengah Atas (SMA)”.  

 

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

pihak. Pada kesempatan ini, penulis menghaturkan terima kasih semoga amal kebaik-

an yang telah diberikan mendapatkan pahala dari Allah Subhanallah wa taala. 

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada 

1. Dr. Muhammad Fuad, M.Hum., selaku pembimbing I dan Ketua Jurusan 

Pendidikan Bahasa dan Seni, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 

Universitas Lampung yang selama ini telah banyak membantu, membimbing, 

mengarahkan, dan memberikan saran kepada penulis dengan penuh kesabar-

an dalam penulisan skripsi ini. 

2. Dr. Karomani, M.Si., selaku pembimbing II yang telah banyak membantu, 

membimbing dengan cermat, penuh kesabaran, mengarahkan, dan memberi 

nasihat kepada penulis. 



3. Dr. Edy Suyanto, M.Pd., selaku pembahas yang telah memberikan nasihat, 

arahan, saran dan motivasi kepada penulis. 

4. Dr. Wini Tarmini, M.Hum., selaku Pembimbing Akademik yang senantiasa 

memberikan dukungan, memberikan pengarahan, nasehat, bantuan dan saran-

saran dari mulai pengajuan judul, penyusunan proposal hingga skripsi ini se-

lesai dengan penuh kesabaran. 

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

Bahasa dan Sastra Indonesia yang telah membimbing penulis selama menem-

puh studi di Universitas Lampung. 

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

yang telah memberi penulis ilmu yang bermanfaat. 

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

stafnya. 

8. Ayahanda dan Ibunda tercinta, (Mulyana Kusumah dan Eka Saptaningsih), 

yang selalu memberikan kasih sayang, motivasi dalam bentuk moral maupun 

material dan untaian doa yang tiada terputus untuk keberhasilan penulis. 

9. Pendamping hidupku Brigpol. Dika Bramesswara yang senantiasa memberi-

kan dukungan moril maupun materi, semangat serta doanya yang tiada per-

nah terputus untuk keberhasilan penulis. 

10. Putri kecilku (Zievanny Kirania Balqiz) yang selalu memberikan pelukan ha-

ngat dan senyuman terindah untuk penulis. 

11. Keluarga besarku, papah Bambang Suhendi, S.Pd. dan mamah Sri Makmuria  

yang senantiasa menantikan kelulusanku dengan memberikan dorongan, sema-

ngat, dan doa kepada penulis. 



12. Teman-teman Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ang-

katan 2008 2008 (Ria, Erwin, Eni, Gilang, Wulan, Suci, Dita, Dea, Viana, 

Evia, Melisa, Rida, Niken, Rona, Sugiarti, Ni Ketut, Ais, Reka, dan Tika) 

atas persahabatan, doa serta kebersamaan yang telah teman-teman berikan.  

13. Kakak tingkat angkatan 2006/2007, adik tingkat 2009/2010 atas dukungan, 

persahabatan serta kebersamaan yang telah kalian berikan. 

14. Seluruh teman-temanku tersayang, khususnya angkatan 2008 yang kubang-

gakan. 

Semoga Allah swt. selalu memberikan balasan yang lebih besar untuk bapak, ibu 

dan rekan semua. 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 ini bermanfaat untuk kemajuan pendidikan, khususnya 

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Amin. 

 

Wassalamualaikum Warrahmatullahhi Wabarrakatuh. 

 

                                                                            Bandar Lampung,  Februari 2013 

    Penulis, 

 

    Deka Ayu Pratiwi 


