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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrohim 

Assalamu‘alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh. 

 Segala puji serta syukur kepada Allah Swt, karena atas limpahan kasih 

sayang dan rahmat-Nya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta 

salam tidak lupa diberikan kepada manusia paling mulia di muka bumi ini, Nabi 

Muhammad saw, seorang revolusioner terbesar dalam sejarah dunia yang 

membawa umat islam dari zaman kegelapan menuju cahaya kemenangan. 

     Skripsi ini dibuat untuk diajukan dalam Sidang Sarjana Sastra Program 

Studi Bahasa Inggris  Universitas Widyatama, dengan judul : “METAFORA 

KONSEPTUAL “ARGUMENT IS WAR“ DALAM BERITA BISNIS PADA 

SURAT KABAR BERBAHASA INGGRIS: KAJIAN SEMANTIS”.  

  Tentu banyak orang yang berjasa dalam proses pembuatan skripsi ini. 

Terima kasih penulis ucapkan kepada: 

1. Bapak Dr. H. Mame S. Sutoko, Ir., D.E.A., selaku Rektor Universitas 

Widyatama. 

2. Bapak Bachrudin Musthafa, M. A., Ph. D., selaku Dekan Fakultas Bahasa 

Universitas Widyatama. 

3. Ibu Meita Lukitawati S., Dra. M. Hum. selaku Ketua Program Studi 

Bahasa Inggris  S-1 Universitas Widyatama. 
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4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen pengajar Fakultas Bahasa, staf akademik, 

dan staf perpustakaan Universitas Widyatama yang telah banyak 

memberikan bekal pendidikan dan ilmu pengetahuan yang sangat berharga 

dan berguna selama penulis mengikuti perkuliahan di Universitas 

Widyatama. 

5. Kedua Orang Tua; Bapak Azahar dan Ibu Nurbetti atas semua doa, kasih 

sayang, pengorbanan, dan semangat yang selalu diberikan. Semoga skripsi 

ini bisa menjadi bagian amal kebaikan bapak dan ibu di akhirat nanti. 

6. Sintia Utami, kakak yang selalu mendukung untuk kebaikan adik-adiknya, 

serta menjadi sahabat dalam suka dan duka. Semoga Allah Swt memberi 

keberkahan hidup untuk kakak. 

7. Ronny Azahar, Yudi Kurnia A., Ruli Ananda A. adik – adik yang sabar  

menghadapi manusia seperti kakaknya ini. 

8. Hj. Sasmi Farida, Dra., M. Sc., selaku dosen pembimbing penulis yang telah 

memotivasi, memberikan bimbingan, arahan kepada  penulis sehingga 

penulisan ini dapat diselesaikan dengan baik. 

9. Nenek – nenekku tercinta yang ada di Padang dan Kerinci, terima kasih 

atas segala do‟a dan dukungannya. 

10. Keluargaku di Padang, Kerinci, Jakarta, terima kasih atas segala do‟a, 

perhatian dan dukungannya. 

11. Mentor terbaik Teh Puput dan teman-teman akhwat, yang berkenan 

sebagai jalan penulis memperoleh pencerahan secara spiritual, emosional, 

intelektual.  

Semoga Allah Swt memberi keberkahan hidup untuk kita semua.  
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12. Karib kerabat semenjak semester 1 : Irma Kharisma, Widarisepti, Nova 

Vidya, Megaryani, Peffix, Mia, Juliana, Yeyen, Terima kasih atas do‟a, 

dukungan serta persahabatan yang selalu hangat dan dinamis selama ini. 

13. Sahabat – sahabat seperjuangan: Ari, Novi, Hevi, Vinta, Melly, Nur Aida, 

Kristiani, Andes, Giraldi, Rifka, Fathian, Fitrian, Ferry, kang Igo, Fannysa, 

Erina, Diof, Adi, Halim, Raja, Yudi. Terima kasih kerja sama dan 

keceriaannya yang berharga selama ini. 

14. Para kakak kelas dan adik kelas seluruh angkatan, terima kasih telah 

banyak berbagi pengetahuan kepada penulis yang masih pemula ini. 

15. Terima kasih teman-teman di HIPMI PT Universitas Widyatama, atas ilmu 

entrepreneur yang diberikan secara sukarela selama ini. 

16. Terima kasih pengajar dan staf di Ganesha Operation, yang turut 

mendoakan dan mendukung kesuksesan penulis di perkuliahan. 

17. Teman-teman TK Adhyaksa Jambi, SDN Sukamenak Indah 1 Bandung, 

SMPN 1 Margahayu Bandung, SMAN 1 Soreang Bandung. 

Semoga Allah Swt senantiasa memberkahi kehidupan semua pihak  

dan ratusan orang lainnya yang telah begitu banyak memberikan inspirasi 

baik secara langsung atau tak langsung namun belum penulis cantumkan 

namanya.  

Dengan penuh kesadaran diri, penulis menyadari bahwa hanya 

Allah-lah yang memiliki segala kesempurnaan, sehingga masih banyak 

lagi ilmu-Nya yang belum diketahui dan disampaikan dengan baik dalam 

penelitian ini. Oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran 
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membangun dari teman-teman dan pembaca sekalian untuk perbaikan 

kedepan yang lebih baik. 

Bandung, Juni 2013 

                                                                                  

Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


