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KATA PENGANTAR 

Puji dan rasa syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena 

berkat rahmat, hidayah, dan inayah-Nya-lah skripsi dengan judul "Ambiguitas 

Leksikal Pada Lirik-lirik Lagu Dalam Album The Marshall Mathers LP 2 

Karya Eminem; Kajian Semantik" dapat terselesaikan dengan baik dan tepat 

waktu. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar 

Sarjana Sastra pada Program Studi Bahasa Inggris Universitas Widyatama. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, 

untuk itu penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan 

yang tidak disengaja dalam penulisan skripsi ini.  

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas 

bantuan yang selama ini telah diberikan selama masa penyusunan tugas akhir ini. 

Secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Bapak Bachrudin Mustafa, M.A., Ph.D, selaku dekan Fakultas Bahasa 

Universitas Widyatama. 

2. Ibu Puspita Sari, S.S., M.Hum, selaku wakil dekan Fakultas Bahasa Universitas 

Widyatama. 

3.  Bapak H. Hendar, Drs,, M,Pd., selaku Ketua Program Studi Fakultas Bahasa 

Inggris UniversitasWidyatama dan Pembimbing penulis selama masa 

pengerjaan Tugas Akhir. 

4. Seluruh Dosen Fakultas Bahasa Inggris Universitas Widyatama yang telah 

memberikan ilmu dan bimbingan selama penulis mengikuti pendidikan di 

Program Studi Bahasa Inggris Universitas Widyatama. 
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 5. Kedua Orang Tua dan adik tercinta yang selalu setia memberikan semangat 

dan doa selama penulis menjalani pendidikan dan mengerjakan tugas akhir.  

6. Liana Inayah, dan Arland, dua orang tercinta yang selalu setia mendampingi 

dalam suka dan duka, dan selalu memberi dukungan selama masa penulisan 

skripsi. 

7. Jayawijaya Nababan alias Joe Million alias Muklis, Faisal Tandjung alias 

Ableh alias Tukang Kaos, Maulana Malik alias Sapi Lisensi, Putri Liana, dan 

teman-teman seperjuangan lainnya yang telah memberikan doa dan semangat 

kepada penulis selama masa pengerjaan tugas akhir. 

8. Ucapan terima kasih juga diucapkan kepada teteh Ayu Chandra yang baik hati 

dan tidak sombong, yang selalu memberikan pertolongan di saat-saat genting, 

dan selalu ada untuk memberi saran dan masukan kepada penulis. 

 

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna, baik 

dari segi materi atau penyajiannya. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang 

membangun untuk membantu menyempurnakan tugas akhir ini. Penulis berharap 

agar tugas akhir ini dapat menjadi inspirasi bagi para pembaca. 
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