
 

KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur alhamdullilahhirobbil’allamin ke hadirat Allah SWT yang atas 

rahmat, hidayah, dan karunia-Nya dari awal hingga kini saya dapat menyelesaikan 

skripsi yang berjudul “Preposisi at Pada Novel Message From Nam Karya 

Danielle Steel dan Padanannya (Kajian Sintaktis dan Semantis)” ini tepat pada 

waktunya. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan jenjang 

pendidikan Sarjana (S1) pada jurusan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa Universitas 

Widyatama Bandung. 

 Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak bantuan dan 

bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan ucapan 

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Ibu Prof. Dr. Partini Sardjono Pradotokusumo Dra., selaku Dekan 

Fakultas Bahasa Universitas Widyatama; 

2. Ibu Sasmi Farida, Dra, MSc., selaku Wakil Dekan Fakultas Bahasa 

Universitas Widyatama; 

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

Inggris Universitas Widyatama sekaligus pembimbing dalam penyelesaian 

skripsi ini; 

4. Ibu Maria Yosephin WL., Dra., M.Pd., selaku dosen wali; 

5. Seluruh dosen Prodi Bahasa Inggris Universitas Widyatama Bandung 

yang telah memberikan ilmu, mendidik dan membimbing penulis; 

6. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Bahasa Universitas Widyatama; 

7. Ibu Fitrah Rumaisa S.T., selaku Ka. Biro Marketing sekaligus Pembina  

Duta Kampus beserta jajarannya; 

8. My beloved parents, papa (alm.) dan mama (almh.) are always in my 

heart; 



 

9. My beloved sisters and brothers that make me strong, sari, mas nala, teh 

rani and a rio; 

10. My beloved Tonton Kertapati, may you never ever has to fight a war like 

Steel’s story; 

11. My best friend, finisha, telitelly, rizky ameilya, venny eka, ardel, nita, 

mita, anit, putri dikky, dwi, billy-costa, vivie, imel, komdew, mona, visky, 

japaka, munthe, afan, dandy, yadi, iqbal, eko, selvy, rimme, nindya, gitta, 

jeani, furry, sara, uwiet, rani, novi,, anam bachtiar, dikodik, wisnu, abdul 

riza, ginandjar, vivafahmi, eggi, Teman-teman Duta Kampus dan PMB 

Universitas Widyatama, Pemerintahan Mahasiswa Pasal 34 UTAMA, 

SAC Bahasa Inggris angkatan 2003-2008, Mojang-Jajaka 2006 Dinas 

Pariwisata Kota Bandung, PANTAI 2005 Universitas Widyatama, 

Reading Light-Ardan staff library-Potluck, proud of your all performance, 

spirit and soul for me. 

12. Semua sahabat dan pihak yang telah membantu memberikan pikiran dan 

ide yang tidak dapat disebutkan namanya satu-persatu.  

 

Akhir kata, penulis mengharapkan kritik dan saran demi penyempurnaan 

skripsi ini, semoga hasil dari penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak serta segala 

bantuan yang diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT.  

 

      Bandung, 02 Oktober 2009 

       Penulis, 

 

                      Anggi Purwanti  

 


