
 
 

KATA PENGANTAR 

 

 Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa sebagai 

pemilik kehidupan dan sebagai pemberi karunia dan rahmat, sehingga atas 

kehendak-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

 Penulisan skripsi dengan judul “Kata That Dalam Morning Daily The 

Jakarta Post: Satu Kajian Sintaktis Dan Semantis ini merupakan salah satu 

syarat untuk menyelesaikan jenjang pendidikan sarjana (S1) pada Program Studi 

Bahasa Inggris, Fakultas Bahasa di Universitas Widyatama. 

 Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna 

karena keterbatasan ilmu dan pengalaman yang dimiliki oleh penulis. Dengan 

segenap usaha dan kemauan yang ada, penulis berusaha menyelesaikan skripsi ini 

dengan sebaik-baiknya dan dengan harapan agar dapat bermanfaat bagi semua 

pihak. 

 Skripsi ini tidak akan terwujud apabila tidak ada pihak-pihak yang telah 

rela meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan penulis, juga memberi 

semangat dan dukungan pada penulis dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, 

atas segala pertolongan, perhatian, dukungan dan bimbingan yang telah diberikan, 

perkenankanlah penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih 

sebesar-besarnya kepada: 

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

Bahasa Universitas Widyatama; 

2. Ibu Sasmi Farida, Dra., M.Sc. selaku Pembantu Dekan Fakultas 

Bahasa yang juga Dosen Pembimbing; 



 
 

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

Bahasa Inggris; 

4. Bapak Hero Gunawan, Drs., M.Pd., Ibu Sasmi Farida, Dra., M.Sc dan 

Ibu Ypsi Surya Sumantri, Dra., M.Hum. selaku dosen penguji; 

5. Seluruh dosen yang telah rela mendidik dan membimbing penulis, juga 

seluruh staff karyawan dan karyawati Tata Usaha Fakultas Bahasa; 

6. Mamih, yang selalu menyemangati dan mendukung penulis baik secara 

moral dan spiritual penulis dari awal hingga akhir; 

7. Birnadus Briandika Mahendra, S.T. yang dengan setia mendampingi 

dan mendukung penulis melalui kasih sayang dan cinta kasih;  

8. Teman-teman Fakultas Bahasa Universitas Widyatama terutama 

sesama angkatan 2005; 

9. Sahabatku GIENEZ yang selalu menyemangati penulis; 

10.  Serta semua pihak yang tidak dapat penulis uraikan satu per satu 

 Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas 

semua bimbingan, dukungan, perhatian, semangan dan doa yang telah diberikan 

kepada penulis. Tidak ada yang dapat penulis lakukan untuk membalas semua 

kebaikan itu, semoga Tuhan yang Maha Esa yang membalas semua yang telah 

dilakukan. 

Bandung, 11 Juni 2009 
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