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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas 

segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

yang berjudul Auxiliary Verb Will Pada Novel Harry Potter and The Deathly 

Hallows Karya J. K. Rowling: Kajian Sintaktis dan Semantis. 

Penulis menyelesaikan skripsi ini untuk menempuh gelar Sarjana Sastra 

dan bertanggung jawab penuh atas skripsi ini sebagaimana telah penulis 

ungkapkan pada surat pernyataan. 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan, 

petunjuk, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini 

penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan mengucapkan terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada: 

1. Ibu Dr. Eva Tuckyta Sari Sujatna, M. Hum., selaku Dekan Fakultas 

Bahasa Universitas Widyatama; 

2. Ibu Uning Kuraesin, Dra., M.Pd., selaku Wakil Dekan Fakultas Bahasa 

Universitas Widyatama; 

3. Bapak Hero Gunawan, Drs., M.Pd., selaku Ketua Prodi Bahasa Inggris 

Universitas Widyatama dan sebagai Dosen Wali yang telah banyak membantu 

Amy dalam segala jenis masalah perkuliahan; 

4. Ibu Dr. Ypsi Surya Soemantri, M. Hum., selaku Dosen Pembimbing yang 

telah membantu dan membimbing Amy sehingga Amy dapat menyelesaikan 

skripsi ini dengan baik dan tepat waktu;   
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5. Seluruh Dosen jurusan bahasa Inggris, terima kasih banyak atas ilmu dan 

bimbingannya selama ini; 

6. Keluargaku  tercinta dan tersayang: Bapa atas semangat, doa, dan 

usahanya untuk membantu Amy menyelesaikan skripsi; Ibu atas doa, semangat, 

dan kasih sayangnya yang memacu Amy untuk menyelesaikan skripsi; Aa, Adam, 

dan Ade yang telah memberikan semangat, doa, dan kekompakkannya untuk 

membantu Amy menyelesaikan skripsi serta menghibur dikala stress, I love you 

all! Kalian adalah semangat dan penyejuk dalam hidup Amy, bersyukur 

Alhamdulillah memiliki keluarga seperti kalian; 

7. Keluarga besar yang telah banyak mensupport dan mendoakan Amy 

terima kasih banyak atas segalanya; 

8. Sahabat terdekat dan tersayang yang udah Amy anggap saudara dan 

keluarga sendiri: Anti dan Fajar. Terima kasih banyak atas doa, semangat, kasih 

sayang, dan accompany-nya selama masa-masa sulit Amy dalam menyelesaikan 

skripsi dan hal lain terutama untuk Anti-ku tersayang yang telah banyak 

menemani Amy di segala kondisi. Can’ t thank you both enough; 

9. Teman-teman SD, SMP, dan SMA khususnya Uli, Au, Yune, Ijar, Madim, 

Vikri, Ervie dan yang lainnya yang telah memberikan support dan doanya; 

10. Teman-teman seperjuangan saat menyelesaikan skripsi: Teh Dina, Nunk, 

dan Avi. Terima kasih atas kerjasamanya dalam mensupport, mengerjakan, dan 

melalui kenangan-kenangan lucu saat sidang skripsi bersama, sukses selalu untuk 

kita!; 
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11. Teman-teman kuliah seangkatan tersayang: Tina, Ruth, Gege, Viya, 

Nyong, Teh Mimi, Teh Ayu, Siti, Heni, Ndeph, Desi, Dina, Lukman, Fei, dll yang 

telah sama-sama menempuh kuliah dan saling membantu juga menyemangati, 

makasih banyak. Tidak akan dilupakan semua kenangan bareng kalian selama 

kuliah di bahasa Inggris 2007, sukses untuk kita semua!; 

12. Teman-teman Duta Widyatama 2009 dan staff PR Marketing Universitas 

Widyatama; 

13. Teman-teman mengaji, atas doa dan semangatnya Amy sangat 

mensyukurinya; 

14. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan doanya yang tulus 

kepada Amy yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih banyak untuk 

semuanya. 

Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan 

juga siapa saja yang membaca dan membutuhkan. 

 

Bandung, September 2011 

 

Penulis 


