
KATA PENGANTAR 

 

Dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil ‘alamiin, segala puji dan syukur penulis 

panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat limpahan rahmat dan karuniNya penulis dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “KALIMAT IMPERATIF BAHASA INGGRIS 

DALAM NOVEL THE DEVIL WEARS PRADA KARYA LAUREN WEISBERGER 

(SATU KAJIAN SINTAKSIS DAN SEMANTIS)”  ini dengan sebaik-baiknya. 

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu satu syarat dalam menempuh ujian sidang 

Sarjana pada program studi Bahasa Inggris Fakultas Bahasa Universitas Widytama. 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. 

Hal ini mengingat keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis,  karena itu 

penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak yang telah membaca 

skripsi ini. 

Selama penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan dan bantuan dari 

berbagai pihak yang telah membantu membimbing dan mengarahkan penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa juga penulis ucapkan terimakasih kepada: 

1. Prof. Dr. Partini Sardjono Pradotokusumo, selaku Dekan Fakultas  Bahasa Universitas 

Widyatama Bandung. 

2. Ibu Maria Yosephin W.L, Dra., M.Pd, selaku Ketua Jurusan Bahasa Inggris Fakultas 

Bahasa Universitas Widyatama Bandung. 

3. Ibu Ypsi Soeria Soemantri, Dra., M.Hum,  selaku dosen pembimbing dalam penyusunan 

skripsi ini yang telah banyak memberikan dorongan, saran, perhatian, waktu dan tenaganya 

kepada penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. 



4. Para Dosen serta Staf Tata Usaha Fakultas  Bahasa Universitas Widyatama yang  telah 

memberikan banyak bantuan selama penulis melaksanakan studi. 

Terima kasih juga untuk orang tua, adik serta keluarga penulis dan teman terdekat penulis 

Dadan yang selalu memberikan semangat, dukungan, baik secara moril maupun materil, serta 

do’a yang tulus dan kasih sayang yang tiada henti. serta teman-teman kampus terimakasih atas 

kebersamaan, persahabatan dan perjuangannya selama dikampus. 

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi rekan-

rekan mahasiswa yang akan / sedang menyusun skripsi  tentang kalimat kajian sintaksis dan 

semantis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu 

terselesaikannya skripsi ini dengan pahala yang berlipat ganda. 
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