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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 

 

 

 

MOTTO 

 

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padhal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi 

kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahuin, 

sedangkan kamu tidak mengetahui” 

(QS. Al-Baqarah: 216) 

 

 

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” 

(QS. Alam Nasyroh: 6) 

 

 

 

PERSEMBAHAN 

 

Tidak ada sesuatu yang sempurna dibandingkan doa kedua orang tua. 

Dengan mengucap syukur kepada Allah Swt. Shalawat serta salam untuk 

baginda nabi agung Muhammad Saw. Perkenankanlah saya untuk 

mempersembahkan hasil studi saya kepada: 

Bapak dan ibu yang selalu mencurahkan doa, kasih sayang, dan dukungan, 

serta adiku tersayang yang selalu memberi semangat. 

Dosen pembimbing yang telah dengan penuh kesabaran membimbing, 

memberikan ilmu, pengetahuan, masukan nasehat, serta dukungan dalam 

menyelesaikan karya ini. 
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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah Swt, yang maha pengasih lagi maha 

penyayang, atas segala rahmat, nikmat dan hidayah-Nya, sehingga dengan 

kemudahan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar. Skripsi yang 

berjudul “Kesantunan Berbahasa pada Tututran Santri dan Relevansinya 

Terhadap Pembelajaran di Pondok Pesantren Al-Fattah Semarang” ini disusun 

untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana pendidikan pada Program 

Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan, Universitas Islam Sultan Agung. 

Selama penyusunan skripsi, penulis menyelesaikan dengan lancar dan baik 

karena adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada 

kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada: 

1. Ir. H. Prabowo Setiyawan, M.T., Ph.D., Rektor Universitas Islam Sultan 

Agung, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk menyusun skripsi 

ini. 

2. Dr. Turahmat, M.Pd., Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Islam Sultan Agung. 
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4. Meilan Arsanti, M. Pd., dosen pembimbing I dan Oktarina Puspita Wardani, 

 

M. Pd., dosen pembimbing II yang telah memberikan ilmu, serta arahan dalam 

penyusunan skripsi ini. 
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5. Bapak/Ibu dosen yang selalu mendoakan akan keberhasilan penulis dalam 

menyelesaikan studi di Universitas Islam Sultan Agung. 
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Sultan Agung Semarang yang telah memberikan layanan yang diperlukan 

selama perkuliahan. 
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membantu baik material maupun spiritual pada penulis, yang senantiasa 
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Fattah Semarang yang senantiasa mencurahkan doa, memberikan ilmu, 

bimbingan, dan arahan dengan penuh kesabaran. 
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kebersamaan selama empat tahun di kampus Unissula tercinta. 

10. Teman-teman santri Pondok Pesantren Al-Fattah atas dukungan dan 

kebersamaan yang selalu terkenang. 

11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah 

banyak memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini. 

Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan 

dari Allah Swt. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangan Oleh 

karena itu, penulis mengharapakan kritik dan saran yang membangun. Harapan 

penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca, pendidik, dan peserta didik. 
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