KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb
Dengan segala kerendahan hati dan rasa puji syukur yang tak terhingga.
Peneliti menyampaikan segala puji bagi ALLAH SWT yang memiliki segenap
Asmaul Husna dan pemelihara alam semesta. Shalawat dan salam semoga tetap
tercurah kepada nabi besar pembawa risalah dari suri tauladan yaitu Nabi
Muhammad SAW. Peneliti menyadari bahwa karena taufik hidayah dan inayah
Nyalah penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul MEKANISME
PERTAHANAN DIRI TOKOH HARDIN DALAM NOVEL AFTER EVER
HAPPY KARYA ANNA TODD dengan tepat waktu. Peneliti banyak sekali
mendapatkan bimbingan, saran, kritik, petunjuk dan motivasi dari berbagai pihak.
Maka dalam kesempatan kali ini perkenankan Peneliti mengucapkan rasa terima
kasih kepada orang-orang yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan
seminar usulan penelitian ini, terutama Peneliti mengucapkan terimakasih yang
sebesar-besarnya untuk kedua orang tua Ayahanda Endang Didi Supardi dan
Ibunda Iin Indrawati yang selalu memberikan doa, dukungan dan semangat untuk
keberhasilan bagi Peneliti.
Peneliti sadari sepenuhnya bahwa dalam melakukan penyusunan skripsi ini
banyak memperoleh dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu
pada kesempatan kali ini Peneliti mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak
yang telah membantu proses penyusunan skripsi ini, secara khusus Peneliti
sampaikan terima kasih kepada Yth :
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1. Prof. Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto, M.T. selaku Rektor Universitas
Komputer Indonesia .
2. Assoc. Prof. Dr. Sony Mulyawan Setiawan , M.Pd. selaku Dekan Fakultas
Sastra Universitas Komputer Indonesia.
3. Dr. Retno Purwani Sari, S.S., M. Hum selaku Ketua Program Studi Sastra
Inggris Universitas Komputer Indonesia Bandung yang telah memberikan
persetujuan terhadap semua dokumen persyaratan penulisan skripsi.
4. Muhammad Rayhan Bustam, S.S, M.Hum selaku Dosen Wali yang telah
memberikan ilmu serta telah membimbing dari awal kuliah di prodi Sastra
Inggris
5. Dr. Nungki Heriyati, S.S.,M.A selaku dosen pembimbing dalam penyusunan
skripsi yang telah banyak membantu segala hal baik pengetahuan memberikan
pengarahan, pandangan sebelum dan sesudah melakukan penelitian di dalam
Program Studi Sastra Inggris Fakultas Sastra Universitas Komputer Indonesia
Bandung.
6. Bapak/Ibu Dosen di Prodi Sastra Inggris, khususnya kepada Diba Artsiyanti E.
Putri,S.S.,M.Si., Dr. Nia Kurniasih M.Hum. Asih Prihandini,S.S,M.Hum,. Dr.
Juanda. Tatan Tawami, S.S.,M.Hum, yang telah memberikan ilmu dan
pengetahuannya kepada Peneliti selama perkuliahan berlangsung.
7. Bunda Iin, Bibi Iin, Ayah Didi, Teteh Gita, Ega, Dede Djenar terimakasih yang
sebesar-besarnya atas doa, dukungan dan semangat untuk keberhasilan bagi
Peneliti.
8. Ayo Sunaryo, yang selalu mendukung saya kapan pun. Seseorang yang paling
pengertian, mengajarkan banyak hal selama pembuatan skripsi. Terima kasih
atas segala waktu yang telah diberikan.
9. Teman-teman sastra inggris angkatan 2016, (kecuali satu orang yang tidak bisa
disebutkan namanya), teman seperjuangan yang telah mendengarkan banyak
cerita, menceritakan banyak cerita, membantu dalam beberapa hal dan
memberikan doa untuk keberhasilan Peneliti.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak
dapat Peneliti ucapkan satu persatu.

Bandung, 24 Agustus 2020

Suhailah Nurahma Indah
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