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HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama : Siti Muslihah 

Nim : 34101600266 

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: 

“Interjeksi Dalam Naskah Drama Sumur Tanpa Dasar Karya Arifin C. Noer” ini 

adalah merupakan hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan tindakan 

plagiasi atau duplikasi dari karya ilmiah orang lain kecuali bagian – bagian 

tertentu yang saya ambil untuk dijadikan sebagai acuan. Apabila dikemudian hari 

saya terbukti melakukan plagiasi dan duplikasi, saya bersedia menerima sanksi 

sesuai dengan hukum yang berlaku.  

Semarang, Juli 2020 

Yang membuat pernyataan 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO 

Akan ada saatnya sesuatu itu sangat melelahkan, tetapi jangan menyerah. 

Bertahanlah sedikit lagi dan itu akan segera berakhir (Zhang Yixing) 

PERSEMBAHAN 

Skripsi ini saya persembahkan untuk : 

1. Kedua orang tua saya yang telah memberikan bantuan maupun dukungan 

baik secara moril maupun dana sehingga studi saya dapat selesai. 

2. Kedua kakak kandung saya, terima kasih atas dukungannya. 
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PRAKATA 

Tiada kata indah selain puji dan syukur ke hadirat tuhan Allah Yang Maha 

Esa yang telah menentukan segala sesuatu dalam genggaman tangan-Nya. 

Alhamdulillah atas rahmat-Nya skripsi yang berjudul “Interjeksi Dalam Naskah 

Drama Sumur Tanpa Dasar Karya Arifin C. Noer” dapat terselesaikan. Skripsi ini 

disusun guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana. Penulisan 

skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. 

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih secara tulus kepada : 

1. Kaprodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Unissula ibu Leli Nisfi 

Setiana, M.Pd. 

2. Ibu Dr. Evi Chamalah, M.Pd selaku dosen pembimbing I yang telah 

memberikan bimbingan dan saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

3. Bapak Dr. Turahmat, M.Pd selaku dosen pembimbing II yang senantiasa 

memberikan bimbingan serta ilmunya yang membantu penyusunan skripsi 

ini. 

4. Bapak Sapan dan ibu Kusmini tercinta yang selalu memberikan dukungan 

dan dorongan dalam segala hal termasuk penyusunan skripsi. Serta kedua 

kakakku yang telah menjadi pendukung dan saudara yang baik. Kalian 

malaikat terhebat dalam hidupku. 

5. Para dosen PBSI Unissula yang terhormat yang telah memberikan ilmunya 

selama menempuh kegiatan belajar di prodi 

6. Teman – teman PBSI angkatan 2016 yang telah menjadi teman dan keluarga 

selama belajar di prodi tercinta 
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7. Riza Tafrikhatul Mabruroh, Arum Paramita, Amelia Fachrunnisa, Novia 

Dwi Ericka dan Ari Shodiqin ucapan terima kasih yang istimewa untuk 

kalian semua. 

8. Teman – teman sambat bareng yang menjadi tempat kegundahan dan 

keresahan dalam segala hal termasuk skripsi. 

9. EXO dan NCTyang selalu menjadi penguat suasana hati, selalu menghibur 

dan menjadi penyemangat yang luar biasa selama proses penyusunan 

skripsi.  

10. SM Entertainment yang telah menyuguhkan musik yang selalu menjadi 

teman dalam proses penyusunan skripsi. 

11. Serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini 

yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih banyak atas 

dukungan kalian. 

Dalam penyusunan skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan jauh dari kata 

sempurna. Sehingga penulis mengucapkan permintaan maaf dan mengharapkan 

saran serta masukan yang membangun apabila terdapat kekeliruan dalam 

penulisan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua terlebih 

mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Terima kasih 

       Semarang, Juli 2020 

Penulis 
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