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KATA PENGANTAR 

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala berkat 

dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Metafora 

Konseptual dalam Komik Les Aventures de Tintin” dengan tepat waktu. 

Selama proses penyusunan skripsi penulis menjumpai banyak kendala. Namun, 

dengan doa dan usaha serta tidak lepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak, 

akhirnya penulis dapat menuntaskan skripsi ini dengan baik. Untuk itu, penulis 

mengucapkan terima kasih kepada: 

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

memberikan banyak masukan, bimbingan serta wawasan dengan penuh 

kesabaran dan perhatian selama proses penulisan skripsi; 

2. Ibu Eni Maharsi, M.A. selaku dosen penguji, terima kasih atas waktu dan 

kesediannya untuk memberikan kritik dan saran yang bermanfaat bagi 

kesempurnaan skripsi ini; 

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

yang telah banyak membantu dalam proses validasi objek kajian dalam 

skripsi ini; 

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

bermanfaat yang telah diajarkan, khususnya Madame Lusia Neti Harwati, 

M.Ed. selaku dosen pembimbing akademik; 

5. Keluarga Sastraatmadja dan Keluarga Lubis, terutama ayah dan ibu yang 

selalu memberkan doa, cinta dan kasih sayang tak terhingga; 
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6. Gita Felicia dan Ika Suhartini selaku moderator dan notulen yang senantiasa 

mendampingi penulis hingga larut malam di ruang skripsi; 

7. Sahabat Lucky Stone (Watumujur) yaitu Inas Ngesti Pribadi, Tantri Dwi 

Adriani, Dewynta Monica Bangun, Hafida Ilhami dan Grace Irene Septina 

Putri yang telah penulis anggap sebagai rumah kedua di Malang. Terima 

kasih juga kepada Nadhila Wanda, Rahmatika Firda dan Atikah Alamis yang 

selalu mendoakan penulis; 

8. Nadhila Hakim, sahabat yang selalu setia memotivasi penulis meskipun 

kuliah beda provinsi; 

9. Brawijaya Bogor Community, keluarga seperantauan yang selalu 

memberikan semangat dan bantuan serta telah mengajarkan penulis arti 

penting “pulang ke rumah”. Terutama Riana Rahmawati teman seperbogoran 

yang sering membantu penulis selama di Malang; 

10. Mes Amis Français 2014, bersama mereka penulis telah menjalani masa-masa 

kuliah yang cukup menyenangkan. Khususnya Yolanda Desi Chavira Putri 

yang selalu sabar menjawab setiap pertanyaan penulis. 

Harapan penulis ialah semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk 

kedepannya. Selain itu, penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang 

sifatnya membangun demi menyempurnakan skripsi ini. Kepada seluruh 

pihak baik yang penulis telah sebutkan maupun tidak, semoga Allah SWT 

membalas seluruh kebaikan selama ini. 
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