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Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul “Kesantunan

Berbahasa pada Tuturan Wacana Kelas dalam Kegiatan Belajar Mengajar di

Kelas VII B SMP IT Miftahul Ulum Ungaran”, ini benar-benar merupakan hasil

karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya ilmah lain. Segala bentuk

kutipan dalam skripsi ini dipertanggungjawabkan sesuai dengan kaidah penelitian

dengan mencantumkan sumber rujukan dalam daftar pustaka. Pernyataan ini saya

buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terbukti atau dibuktikan

bahwa skripsi ini bukan merupakan hasil karya saya sendiri, maka saya bersedia
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sanksi lainnya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Semarang, 12  Agustus 2016

Yang membuat pernyataan

Luk Luk Azmil Mustaqor

NIM 34101200053



v

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Boleh  jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kamu. Dan boleh

jadi kamu mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kamu. Allah Maha

mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui”

(Al-Baqarah:216)

“Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga ia mencintai

saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri.”

(HR. Bukhori dan Muslim)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Karya Sederhana ini untuk Ibu dan Bapak tercinta yang

senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dan dukungan, serta kakak dan adik-

adikku tersayang,  terima kasih atas semangat yang kalian berikan
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KATA PENGANTAR
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Indonesia Universitas Islam Sultan Agung.

4. Turahmat, M.Pd Pembimbing I yang telah ikhlas meluangkan waktu, tenaga,

dan pikiran untuk membimbing dalam penyusunan skripsi ini.

5. Oktarina Puspita W, M.Pd Pembimbing II yang telah ikhlas meluangkan

waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
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telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis dalam menempuh

pendidikan di Universitas Islam Sultan Agung.

7. Staf administrasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam

Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan layanan yang

diperlukan selama perkuliahan.

8. Staf UPT perpustakaan Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Semarang dan staf Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang telah

memberikan layanan kepustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi
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9. Bapak dan Ibu tercinta,  kakak, dan adik tersayang yang senantiasa berdoa dan

membantu baik material maupun spiritual pada penulis, yang senantiasa

penulis harap ridhonya.

10. Tsalisatul Aqida yang setiap hari memberikan semangat untuk segera

menyelesaikan skripsi ini.

11. Iba Rizki Istifa, Efa Alfistasari, Lilis Ruwanti, Nilnal Muna, Indah Puji Astuti

sahabat terbaik yang telah memberikan warna selama empat tahun ini.

12. Teman-teman PBSI angkatan 2012 terima kasih atas kebersamaan dan

bantuannya selama ini.

13. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah

ikut serta dalam melancarkan proses penulisan ini.

Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan

dari Allah SWT. Karya tulis ini tidak luput dari kekurangan. Oleh karena itu,

peneliti mengharapkan sumbangan kritik dan saran yang membangun. Akhir kata,

semoga karya tulis ini bermanfaat bagi pembaca.
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