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KATA PENGANTAR 

 

Puji Syukur Alhamdulillahirabilalamin penulis panjatkan kehadirat 

Allah Subhanahuwataala yang telah menganugerahkan dan melimpahkan semua 

karunia, hidayah, rahmat, serta nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini. Penulisan skripsi dengan judul “Ambiguitas pada Judul Artikel 

Beberapa Majalah Remaja Berbahasa Inggris:  Kajian Sintaktis dan Semantis” ini 

merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan jenjang pendidikan sarjana (S1) 

pada Jurusan Bahasa Inggris, Fakultas Bahasa di Universitas Widyatama. 

 Skripsi ini tidak akan terwujud bila tidak ada pihak-pihak yang 

meluangkan waktunya untuk bertukar pikiran dan memberi semangat dan ide-ide 

dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, atas segala pertolongan perhatian dan 

bimbingan yang diberikan, perkenankan penulis menyampaikan rasa hormat dan 

terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Prof. Dr. Partini Sardjono Pradotokusumo, Dra., selaku dekan Fakultas 

Bahasa Universitas Widyatama; 

2. Ibu Sasmi Farida Dra., Msc., selaku wakil dekan Fakultas Bahasa; 

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

Inggris; 

4. Bpk. Hero Gunawan, Drs., M.Pd., selaku dosen pembimbing;  

5. Ibu Dr. Eva Tuckyta Sari Sujatna, Dra., M.Hum, dan Ibu Sasmi Farida 

Dra., Msc.,  selaku dosen penguji; 
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6. Seluruh dosen pengajar dosen di jajaran Fakultas Bahasa (Inggris dan Jepang) 

yang  telah dengan ikhlas memberikan ilmu, mendidik dan membimbing 

penulis; 

7. Seluruh staf karyawan dan karyawati di Universitas Widyatama; 

8. Ibu, Bapak, kakak beserta seluruh keluarga besarku tercinta  yang tiada 

hentinya berdoa dan selalu memberikan dukungan baik moral maupun 

spiritual;  

9. Teman-teman seperjuangan di jurusan Bahasa Inggris angkatan 2005, Anita, 

Putri, Sandy, Japaka, Lina, Anggi, Ardel, Mita  dan semuanya yang tidak bisa 

penulis sebutkan satu persatu thanks all; 

10. Teman-teman Duta Kampus dan Marketing Team Universitas Widyatama; 

11. Seseorang yang selalu ada buat penulis, terimakasih atas dukungannya; 

12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih atas semua bantuan dan 

bimbingan yang diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas semua 

yang telah dilakukan. 

Skripsi ini benar – benar karya penulis, oleh sebab itu penulis bertanggung 

jawab atas penulisan skripsi ini. 

Maha Suci Allah atas segala rahmat-Nya. 

        Bandung,  Juni 2009 

  

         Penulis 




