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KATA PENGANTAR 

Bismillahirohmanirohim, 

 Segala puji bagi Allah SWT dengan segala pertolongan dan kekuatan-Nya 

telah memberikan anugerah kepada penulis dalam menghadapi hambatan 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

Skripsi yang berjudul “Pronomina Impersonal It Sebagai Subjek 

Impersonal Dalam Novel Harry Potter Karya J. K. Rowling: Kajian Sintaktis dan 

Semantis” ini diajukan untuk menempuh ujian sarjana pada program studi bahasa 

Inggris, Fakultas Bahasa, Universitas Widyatama Bandung. 

Pada Kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih dan 

penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan 

dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada, 

1. Dr. Eva Tuckyta Sari Sujatna, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Bahasa 

Universitas Widyatama; 

2. Uning Kuraesin, M.Pd., selaku Pembantu Dekan Fakultas Bahasa 

Universitas Widyatama; 

3. Hero Gunawan, Drs., M.Pd., selaku Ketua Program Studi Bahasa 

Inggris Fakultas Bahasa Universitas Widyatama; 

4. Dr. Ypsi Soeria Soemantri, M.Hum., selaku Dosen pembimbing; 

5. Ayahanda, Ibunda, Kakak, dan Adik penulis yang telah memberikan 

doa dan dukungan moril maupun materil yang sangat besar kepada 

penulis;  
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6. Lukman Nurjaman dan Isa Alvia Zubaidi yang telah memberikan 

waktu, dukungan, doa, tenaga, dan informasi dalam proses penyusunan 

skripsi 

7. Addina, Siti, Stefanus, Ayu, Heni, Devita dan Grace yang telah 

membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi; 

8. Sahabat-sahabat penulis di English Club dan Fakultas Bahasa 

Universitas Widyatama yang telah memberikan doa dan dukungan 

kepada penulis; 

9. Seluruh dosen, karyawan dan karyawati Fakultas Bahasa Universitas 

Widyatama; 

10. Semua pihak lain yang juga turut membantu yang tidak dapat 

disebutkan satu persatu. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum dapat dikatakan sempurna. Hal 

ini disebabkan masih terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh 

karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sehingga 

ada perbaikan yang positif terhadap skripsi ini.  

 Akhir kata, semoga segala bantuan dan perhatian yang telah diberikan 

semua pihak kepada penulis mendapat balasan yang berkali-kali lipat dari Allah 

SWT dan penulis berharap skripsi ini dapat memberikan sumbangan ilmu dan 

manfaat bagi para insan pendidikan. 

Bandung, Januari 2012 
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