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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunia serta rahmat-

Nya yang tak terhingga dalam kehidupan penulis, salah satunya dalam proses 

pembelajaran selama studi perkuliahan hingga penyelesaian skripsi yang berjudul, 

“Sinestesia Pada Lirik Lagu Céline Dion dalam Album S’il Suffisait d’Aimer.” 

Segala proses dalam penelitian skripsi ini tentu tidak lepas dari dukungan 

dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan 

terima kasih kepada : 

1. Madame Ika Nurhayani, Ph.D. selaku dosen pembimbing yang telah 

mendukung penulis dalam menuntaskan skripsi ini. 

2. Ibu Eni Maharsi, M.A. yang telah memberikan dukungan dan masukan yang 

bermanfaat bagi kesempurnaan skripsi ini. 

3. Madame Rosana Hariyanti, M.A., dan Madame Intan Dewi Savitri, M.Hum, 

yang telah membantu kelancaran proses penelitian ini. 

4. Seluruh dosen Bahasa dan Sastra Prancis FIB UB untuk semua ilmu yang 

telah diberikan. 

5. Orang tua penulis, Alm. Bapak H. Abdullah Malik dan Almh. Ibu Hj. 

Aminaturrizqiyah yang telah mendidik dan mendukung penulis untuk 

menuntut ilmu setinggi langit, menjadi orang yang tidak pernah menyerah 

dalam belajar dan selalu mengingatkan untuk melibatkan Allah SWT dalam 

setiap detik aktivitas yang penulis kerjakan. Terima kasih juga kepada kakak 

penulis Halimah Susa’diyah yang mendorong penulis untuk bekerja keras 
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dalam menuntut ilmu, memberikan semangat dalam menuntaskan 

pendidikan, adik penulis Muhammad Muzakka Abdullah dan keponakan 

penulis Muhammad Malik Ibrahim yang selalu menghibur penulis dikala 

segala hal terasa berat, serta Bunda Nunuk yang selalu mendoakan penulis. 

6. Nadine Namira Lubis yang telah memberikan masukan dalam menemukan 

judul skripsi bagi penulis. Gita Felicia, Riana Rahmawati dan Yolanda Desi 

Chavira Putri yang telah memberikan dukungan kepada penulis melalui 

nasihatnya yang luar biasa. Teman-teman Bahasa dan Sastra Prancis 2014 

yang bersama mereka penulis telah menjalani masa kuliah dengan bahagia. 

7. Rizki Dwi Lestari, Laras Dwi Arofatin, Meylla Cintia, Firyal Zuraida Ellya, 

dan Adellia Sallwa Baqarizki yang telah menemani dan berbagi suka duka 

bersama penulis. 

8. Sahabat-sahabat tercinta penulis, Chikita Ayang Marshela, Eka Nur’aini, 

Dwi Mega Aprilia atas segala dukungan dan semangatnya yang tak pernah 

henti selalu diberikan kepada penulis, meskipun jauh. 

9. Semua pihak yang telah mendukung penulis baik secara langsung maupun 

tidak langsung. 

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya dan membalas 

seluruh kebaikan selama ini. 

       Malang, 09 Maret 2018 

 


