
KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur tidak henti-hentinya penulis panjatkan akan kehadirat Tuhan 

Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga atas 

kehendakNya lah, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Penulisan skripsi dengan judul “Pergeseran Struktur dan Makna Terjemahan 

Harry Potter and The Goblet of Fire: Kajian Sintaksis dan Semantis” ini merupakan 

syarat untuk menyelesaikan jenjang pendidikan sarjana (S-1) yang diajukan dalam 

sidang skripsi pada Program Studi Bahasa Inggris, Fakultas Bahasa Universitas 

Widyatama.  

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam pengerjaan skripsi 

ini dikarenakan keterbatasan penulis dalam pengetahuan. Maka dari itu, penulis 

sangat berterimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam 

menyempurnakan skripsi ini. Dengan kata lain penulis ingin mengucapkan terima 

kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Allah SWT yang selalu membantu penulis dengan berkat rahmat dan umur 

panjang kepada penulis. 

2. Dekan Fakultas Bahasa ibu Dr.Eva Tuckyta Sari Sujatna, S.S., M.Hum. beserta 

jajarannya. 

3. Ketua Prodi Bahasa Inggris  bapak Hero Gunawan, Drs., M.Pd. beserta 

jajarannya. 



4. Dosen Pembimbing bapak Hendar, Drs., M.Pd atas kesediaan dan waktu luangnya 

dalam membimbing saya. 

5. Ibu Sasmi Farida, M.Sc selaku dosen wali yang selalu memberikan motivasi dan 

dukungan tiada henti kepada penulis. 

6. Bapak Alvii T Bungaran, M.A dan Ibu Meita Lukitawati, yang telah membantu 

penulis dalam menyumbangkan ide dan pendapat dalam menyelesaikan skripsi 

ini. 

7. Ibunda dan Ayahanda tercinta yang selalu memberikan dukungan dan motivasi 

terbaiknya dalam membantu penulis; 

8. Untuk Heni, Devita, Desi dan Dina sahabat yang selalu memberikan semangat 

dan saran terbaiknya bagi saya. 

9. Untuk Teh Lia atas dukungan dan semangat yang tiada henti. 

10. Teman-teman seperjuangan Grace, Mira, Teh Devi, Teh Zia, Teh Ayu dan Fahmi. 

11. Mas Heri Alizon NET yang telah membantu saya dalam hal perbaikan Laptop 

yang rusak. 

12. Untuk ELF dan Super Junior yang telah memberi saya semangat dan dukungan 

terbaiknya. 

 

 



Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih untuk semua bantuan, doa dan 

perhatian yang diberikan kepada penulis. Semoga hasil penelitian ini bisa bermanfaat, 

khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca. 

 

                                                                                                     Bandung,Januari 2012 

 

                            Siti Suharyanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


