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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji syukur tak henti-hentinya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT selaku 

pemilik kehidupan yang ditangan-Nya kesenangan dan penderitaan berada. Untuk 

pemilik kehendak yang kasih dan kemurahan-Nya selalu hadir dalam kehidupan 

orang-orang yang taat kepada-Nya yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, 

sehingga atas kehendak-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Penulisan skripsi dengan judul “Penggunaan Gaya Bahasa Eufemisme pada 

Beberapa Novel Karya Dan Brown (Satu Kajian Semantis)” ini merupakan salah satu 

syarat untuk menyelesaikan jenjang pendidikan sarjana (S1) pada Jurusan Bahasa 

Inggris, Fakultas Bahasa di Universitas Widyatama. 

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan pengetahuan dan 

pengalaman yang dimiliki sehingga skripsi ini masih jauh dari sempurna. Walaupun 

demikian, dengan usaha dan segala kemampuan yang ada, penulis mencoba menulis 

skripsi ini dengan sebaik-baiknya, dengan harapan semoga dapat berguna bagi pihak-

pihak yang memerlukannya. 

Skripsi ini tidak akan terwujud bila tidak ada pihak-pihak yang rela 

meluangkan waktunya untuk bertukar pikiran, dan memberi semangat serta ide-ide 

dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, atas segala pertolongan, perhatian, dan 

bimbingan yang diberikan, perkenankan penulis menyampaikan rasa hormat dan 

ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 
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1. Ibu Prof. Dr. Partini Sardjono, Pradotokusumo Dra., selaku dekan Fakultas 

Bahasa Universitas Widyatama; 

2. Ibu Sasmi Farida,Dra,Msc, selaku Wakil Dekan Fakultas Bahasa; 

3. Ibu Maria Y.W.L.,Dra., selaku Ketua Jurusan Bahasa Inggris; 

4. Bpk Dr.Heriyanto selaku Dosen Pembimbing; 

5. Ibu Prof. Dr. Partini Sardjono, Pradotokusumo Dra dan Ibu Sasmi Farida,Dra,Msc 

selaku dosen penguji; 

6. Seluruh dosen yang telah dengan ikhlas memberikan ilmu, mendidik dan 

membimbing penulis; 

7. Seluruh staff karyawan dan karyawati Tata Usaha Fakultas Bahasa; 

8. Mamah, papah tercinta, yang tiada hentinya berdo’a dan selalu memberi 

dukungan baik moral maupun spiritual; 

9. Kakak dan adik terkasih, serta ponakanku yang lucu yang selalu ada dihati; 

10. Kekasih tercinta Indra Cahya Wirawan yang selalu setia mendampingi penulis 

dalam suka maupun duka, dan selalu memberikan dukungannya; 

11. Semua sahabat yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, 

khususnya Rani, Revi, Jihan, Wulan dan Mutia yang selalu memberi warna dalam 

setiap saat yang terlewati; 

12. Teman-teman di kosan Pojok Air, Bunda (Reni Ayi Haryani), Kak Adi, Rani, 

Ryan, Revi; 

13. Teman –teman Togamas yang selalu memberi dukungan pada penulis; 

14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. 
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Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih untuk semua bantuan, do’a dan 

perhatian yang diberikan kepada penulis. Tak akan ada yang bisa penulis lakukan 

untuk membalas semua itu, biarlah Allah yang adalah sumber kebajikan dan 

kemurahan membalas semua yang telah dilakuakan. 

 

 

 

Maha Suci Allah atas segala rahmat-Nya. 

 

 

 

 

 

 

 

Bandung, 16 Agustus 2007 
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