
KATA PENGANTAR 

 

 Alhamdulillahirobbil’alamiin penulis panjatkan syukur kepada Alloh SWT 

yang telah memberikan anugerah kepada penulis sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penulisan skripsi ini sebaik mungkin. 

 Skripsi ini diajukan untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat 

dalam menempuh ujian Sarjana Sastra Program Studi Bahasa Inggris Fakultas 

Bahasa Universitas Widyatama Bandung. Namun demikian, penulis menyadari 

bahwa skripsi yang disusun ini belumlah sempurna, karena penulis masih banyak 

kekurangan, kelemahan, pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis 

masih terbatas. Penulis berharap agar para pembaca bisa memberikan saran dan 

kritik terhadap skripsi ini. 

 Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga dan 

penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu dan Bapak penulis Hj. Ani 

Hanisah dan H. Utang Rahmat atas seluruh doa yang dipanjatkan bagi penulis, 

dukungan penuh atas aktivitas dan seluruh keputusan yang penulis lakukan, serta 

nasehat, kasih sayang dan dorongan semangat tanpa henti yang diberikan di 

sepanjang hidup penulis. Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih 

kepada kakak laki-laki dan perempuan penulis, Hendriana dan Fitri Iriyanti, juga 

terima kasih kepada anak semata wayangku yang tercinta, M. Jamil Rafi Al-

Ubaidah, atas seluruh motivasi dan keceriaan yang diberikan di berbagai 

kesempatan hidup penulis. 

 Dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis ingin 

mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis 

hingga terselesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa 

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Bapak Hero Gunawan Drs., M.Pd., selaku Dosen Pembimbing, yang telah 

bersedia meluangkan waktu, memberikan bimbingan, pengarahan dan 



saran kepada penulis tanpa mengenal lelah sampai dengan 

terselesaikannya skripsi ini. 

2. Ibu Uning Kuraesin, Dra., M.Pd, selaku Pjs. Dekan Fakultas Bahasa 

Universitas Widyatama. 

3. Ibu Meita Lukitawati Sujatna, S.S., M.Hum., selaku Ketua Prodi Bahasa 

Inggris Universitas Widyatama. 

4. Bapak Alvii T. Bungaran Siregar, MA yang telah sabar dalam memberikan 

nasihat selama menjadi dosen wali. 

5. Ibu Puspita Sari, S.S., M.Hum selaku dosen penguji yang telah 

memberikan masukan kepada penulis. 

6. Seluruh Dosen pengajar  Universitas Widyatama Bandung yang telah 

memberikan bekal ilmu pengetahuan selama menempuh pendidikan di 

Universitas Widyatama. 

7. Seluruh Staf administrasi dan juga seluruh karyawan perpustakaan 

Universitas Widyatama yang telah memberikan bantuan kepada penulis. 

8. Teman dekat yang selalu senantiasa memberikan perhatian, kasih sayang, 

dan dukungan yang luar biasa kepada penulis. 

9. Teman-teman dan sahabat : Herfina Roshaline, Leny puspitasari, Selly, 

Kalam,  Isak, Rati, Sherly, Rifa, yang selalu memberikan masukan yang 

baik kepada penulis 

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta 

membalas segala kebaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulis 

dalam penyusunan skripsi ini dan juga pihak-pihak lain, yang tidak bisa penulis 

sebutkan satu persatu yang turut membantu selama perkuliahan. Akhir kata 

penulis mengucapkan terima kasih dan berharap semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.  

 

Penulis,    Juni 2012 

 

  Ferani Yushan 


