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KATA PENGANTAR 

 

”Manusia yang tidak takut gagal dan pantang menyerah adalah manusia 

yang dekat akan kesuksesan”. Alhamdulillahirobbil’alamin, puji syukur penulis 

ucapkan kepada Allah SWT, yang telah dan selalu memberikan rahmat dan 

petunjuk-Nya. Atas izin-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi 

yang berjudul “ Analisis Sintaktis dan Semantis Modalitas dalam Novel Master 

Of Game Karya Sydney Sheldon dan Padanannya ” sebagai salah satu syarat untuk 

menempuh Ujian Akhir Sarjana pada Fakultas Bahasa Universitas Widyatama. 

Skripsi ini tidak akan pernah ada tanpa bantuan, arahan, dan dorongan dari 

berbagai pihak, oleh karena itu sebagai wujud rasa syukur kepada Allah SWT 

penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Ibu Prof. Dr. Partini Sardjono, Pradotokusomo, Dra., selaku Dekan 

Fakultas Bahasa Universitas Widyatama Bandung 

2. Ibu Hj. Sasmi Farida, Dra. M.Sc., selaku Pembantu Dekan Fakultas 

Bahasa Universitas Widyatama Bandung. 

3. Bapak Hero Gunawan, Drs, M.Pd., selaku Ka. Prodi jurusan Bahasa 

Inggris Universitas Widyatama. 

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

telah bersedia memberikan arahan, pemikiran, dan bimbingan, 

meluangkan waktu untuk berdiskusi kepada penulis sampai selesainya 

laporan Skripsi ini.  

5. Ibu Maria Yosephin W. L., Dra. M.Pd., terima kasih atas segala 

kemudahan yang telah diberikan kepada penulis.  

6. Seluruh dosen Universitas Widyatama khususnya Fakultas Bahasa jurusan 

Bahasa Inggris yang telah memberikan bekal pengetahuan kepada penulis. 

7. Ayahanda dan Alm. Ibunda tercinta, kasih sayang, perhatian, cinta yang 

tulus, jasa tanpa balas budi, dan semuanya yang diberikan kepada penulis 

takkan ada ujung dan batasnya, kenangan dan nasehatmu akan selalu 

kubawa sampai akhir hayatku. 
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8. Seluruh keluarga tercinta, mulai dari Adikku tercinta Novi, kakak-kakaku 

Yadi, Elil, Budi dan keponakan-keponakanku Gilang, Galih, Alif, Bunga 

dan sigit terimakasih atas hiburan dan kejengkelannya 

9. Teman-teman seperjuangan dan sependeritaan serta sahabat sejati, Fitri, 

Kojek, Moel, Zakarov, Dian Bule, Arman, Osa sareng keluargana, Gimble, 

Kiming, anak-anak Dochlank FC beserta anak-anak Kijang Pesona FC, 

mudah-mudahan kebersamaan kita bisa dikenang dikemudian hari. 

10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu oleh 

penulis. Terima kasih atas bantuan do’anya. 

Penulis menyadari Skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini tentu 

sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis. Oleh 

karena itu dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran untuk 

memperbaikinya. Semoga ini dapat berguna dikemudian hari baik bagi pembaca 

maupun untuk penelitian serupa. 

Semoga amal baik semua pihak yang telah membantu dibalas dengan 

pahala yang berlipat ganda oleh Allah SWT, Amin yarobbal’alamin. 
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