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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillahi Rabbil ‘alamiin, segala puji dan syukur penulis panjatkan 

kehadirat Allah SWT, karena hanya atas izin, kehendak dan kasih sayang-Nya penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Skripsi dengan judul “Unsur Warna Dalam Idiom Bahasa Inggris Dalam 

Delapan Buah Short Stories (Satu Kajian Morfologi dan Semantis)” ini disusun guna 

memenuhi satu syarat dalam menempuh Ujian Sarjana pada Jurusan 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. 
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3. Ibu Ypsi Soeria Soemantri, Dra., M.Hum,  selaku dosen pembimbing dalam 

penyusunan skripsi ini yang telah banyak memberikan dorongan, saran, 

perhatian, waktu dan tenaga 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 seseorang spesial dalam hidup penulis, Indira Miranti 

Agustina, yang selalu memberikan dukungan, semangat, perhatian, kasih sayang dan 

bantuan selama penulis menyelesaikan skripsi ini, keluarga yang memberikan 

dukungan materil, dan teman-teman terimakasih atas kebersamaan, persahabatan dan 

perjuangannya selama di kampus. 

Penulis mohon maaf atas bila ada kekurangan dalam penulisan skripsi ini. 

Semuanya penyusun serahkan hanya kepada Allah SWT, semoga kita senantiasa 

mendapat rahmat, ampunan, dan  petunjuk-Nya, serta semoga segala bentuk bantuan 

yang diberikan kepada penyusun mendapat balasan yang setimpal dari-Nya dan 

dijadikan sebagai Amal ibadah oleh-Nya. Amien.. 

 

 

 

 

 

 

 


