
KATA PENGANTAR 

 

Salam sejahtera,  

Puji dan syukur ke kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa 

memberikan, rahmat serta karunia-Nya, sehingga dengan melalui  usaha dan doa, 

Skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis. Penyusunan Skripsi ini merupakan 

salah satu syarat untuk  menempuh ujian sidangsarjana Program Studi Bahasa 

Inggris S-1 Fakultas Bahasa Universitas Widyatama Bandung, dengan judul 

“STRUKTUR DAN MAKNA JUDUL FILM YANGDIRILIS PADA TAHUN 

2013: KAJIAN SINTAKTIS DAN SEMANTIS”.  

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terlaksana 

tanpa doa, bimbingan, bantuan, dan saran dari berbagai pihak yang telah 

mendukung. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin 

mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Bapak Bachrudin Musthafa, M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Bahasa 

Universitas Widyatama; 

2. H. Hendar, Drs., M.Pd, selaku Ketua Prodi Bahasa Inggris Universitas 

Widyatama; 

3. Ida Zuraida., S.S., M.Pd, selaku dosen wali juga selaku Sekertaris Prodi 

Bahasa Inggris Universitas Widyatama; 

4. Hero Gunawan, Drs., M.Pd selaku dosen pembimbing dalam penyusunan 

Skripsi ini, yang telah memberikan bimbingan serta ilmu yang bermanfaat 

bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 

5. Seluruh  Dosen civitas akademika di lingkungan Universitas Widyatama, 

khusunya dosen-dosen di Program Studi Bahasa Inggris atas ilmu dan 

bimbingannya selama penulis berada di lingkungan kampus, mulai dari 

semester satu hingga semester akhir. 

6. Seluruh Staff Program Studi Bahasa Inggris, dan para staff Universitas 

Widyatama lainnya yang telah membantu dalam hal pelayanan 

kemahasiswaan selama melakukan perkuliahan.  



7. Papa, Mama, dan Kakak tercinta yang tidak pernah berhenti memberi 

dorongan moral, materi, dan doa restu dengan segala ketulusan, 

kesabarannya, dan yang selalu siap direpotkan atas segala urusan 

perkuliahan. 

8. Vera, Fauzia, Jusita, dan Dea, sahabat-sahabat SMA terbaik yang telah 

memberikan dukungan dan semangat. 

9. Ayu, Bunga, Desy, Nury, Shafira, Vira, Sarah, Citra, Rahma, Pendra 

sahabat angkatan 2010 dari semester pertama perkuliahan hingga akhir, 

terima kasih telah mewarnai kehidupan saya di empat tahun terakhir ini  

juga dalam penyusunan Skripsi. Terima kasih telah menjadi penyemangat, 

serta telah banyak membantu.  

10. Yogi Regana yang menemani dan memberikan semangat serta doa. 

11. Keluarga Besar Sitompul-Suminta Pada, terimakasih untuk cinta yang tidak 

pernah berhenti yang diberikan oleh sesuatu yang bernama Keluarga. 

12. Teman-teman Program Studi bahasa Inggris angkatan 2006, 2007, 2008, 

2009, dan 2011 yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. 

13. Pihak-pihak yang berkontribusi baik langsung maupun tidak langsung, yang 

memberikan doa. Terimakasih untuk dukungan yang tak terhingga. 

Semoga bantuan serta bimbingan yang telah diberikan kepada penulis 

dapat menjadi pendorong untuk menggapai cita-cita penulis. Penulis menyadari 

masih banyak kekurangan dalam pengerjaan laporan tugas akhir ini, namun 

penulis berharap Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan. 

 

Bandung, Desember 2014 
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