
 

 

 

 

 

 

SANWACANA 

 

 

 

Assalamualaikum Warrahmatullahhi Wabarrakatuh.  

 

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah Subhana wa taala atas limpahan 

rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan 

judul ”Tindak Tutur Meminta pada Siswa TK Dwi Tunggal Bandar Lampung 

Tahun Pelajaran 2012/2013 dan Implikasinya terhadap Pembelajaran di TK. 

Salawat teriring salam semoga tetap tercurah kepada seorang penujuk jalan yang 

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

sahabat dan 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 dan Daerah Jurusan 

Pendidikan Bahasa dan Seni Universitas Lampung. Dalam penulisan skripsi ini 

penulis banyak menerima bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. 

Pada kesempatan ini, penulis menghaturkan terima kasih semoga amal kebaikan 

yang telah diberikan pendapatkan pahala dari Allah Subhana wa taala. Pada 

kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada. 

1. Dr. Nurlaksana Eko Rusminto, M.Pd. selaku pembimbing I yang selama ini 

telah banyak membantu, membimbing, mengarahkan, dan memberikan saran 

kepada penulis dengan penuh kesabaran dalam penulisan skripsi ini. 



2. Dr. Mulyanto Widodo, 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. Sumarti, S.Pd., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik penulis selama 

menempuh studi di Universitas Lampung. Senantiasa memberikan 

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

5. Drs. Kahfie Nazzarudin, M.Hum., selaku Ketua Program Studi Bahasa dan 

Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 

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 dan Daerah yang telah memberi penulis ilmu yang bermanfaat. 

8. Yuniar Adri Ari,  Kepala Sekolah TK Dwi Tunggal Bandar Lampung, 

terima kasih atas izin yang telah diberikan kepada penulis untuk melakukan 

penelitian. 

9. Bapak dan Ibu guru TK Dwi Tunggal Bandar Lampung yang telah 

memberikan banyak dukungan kepada penulis. 

10. 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. 



11. Ayahanda dan Ibunda tercinta, (Drs. Marsidi & Leliwati), yang selalu 

memberikan kasih sayang, motivasi dalam bentuk moral maupun material 

dan untaian doa yang tiada terputus untuk keberhasilan penulis. 

12. Ciciku ( Siska Tamayanti, S.Pd, dan Kakak Iparku Khudori yang selalu 

memberikan motivasi untuk penulis. 

13. Adikku (Muhammad Dicky Zulkarnain) yang penulis sayangi dan selalu 

memberikan semangat, dan dorongan kepada penulis. 

14. Untuk calon pendamping hidupku ( Ahmad Zakki Zulkarnain) yang selalu 

senantiasa memberikan dukungan, motivasi, semangat serta doanya yang 

tiada pernah terputus untuk keberhasilan penulis. 

15. Kepada Sahabatku ( Valentia Pratiwi & Yulia Patumaya) terimakasih sudah 

menjadi sahabat terbaik untukku, selalu menemaniku saat susah dan senang 

Dibangku kuliah selama 3,5 tahun ini. 

16. Teman-teman Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan 

Daerah angkatan 2009, terimakasih atas persahabatan, doa serta 

kebersamaan yang telah teman-teman berikan. 

17. Teman-teman PPL SMP 17.2 Merbau Mataram (Soni Satrian Syah, Reni 

Setiawati, Iskadina Eka Putri, Susi Susanti, Rico Kurniawan, Melania 

Fandika, Muhammad Riyanto, Ria Herpiana, Miftahul Mahmudah, dan 

Tiffany Alessandra). Terima kasih atas kekompakan, kebersamaan, dan 

motivasi kalian. 

18. Almamater tercinta Universitas Lampung. 

 

Semoga Allah Subhanahu wataala selalu memberikan balasan yang lebih besar 

untuk Bapak, Ibu dan rekan-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,  November 2012 

Penulis, 

 

 

Sariyah Astuti 


