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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penyusunan skripsi yang bejudul “ANTONIMI DALAM TEKS LAGU 

MADONNA ALBUM DISCOGRAPHY: KAJIAN ANALISIS WACANA” dengan 

baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Baginda Nabi 

Muhammad SAW. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam 

memperoleh gelar Sarjana di Program Studi Bahasa Inggris S1, Universitas 

Widyatama. 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak masukan, bantuan 

serta dukungan dalam segala bentuk dan dari berbagai pihak, baik terlibat secara 

langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan 

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak Dr. Hero Gunawan, Drs., M. Pd., selaku Dekan Fakultas Bahasa 

Universitas Widyatama dan Dosen Wali; 

2. Ibu Sasmi Farida Dra., M. Sc., selaku dosen pembimbing yang telah 

bersedia meluangkan waktu, tenaga juga pikiran untuk memberikan arahan 

serta masukan kepada penulis; 

3. Bapak H. Hendar, Drs., M. Pd., selaku Ketua Program Studi Bahasa 

Inggris; 

4. Kedua orang tua yang penulis cintai (Gugun dan Lisnawati) yang tidak 

pernah berhenti memberikan doa dan dukungan kepada penulis; 
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5. Adik (Ferdika Azzahra) yang selalu mendukung dan menyemangati 

penulis; 

6. Seluruh dosen dan staf Fakultas Bahasa Universitas Widyatama; 

7. Rekan-rekan Program Studi Bahasa Inggris yang senantiasa memberikan 

bantuan dan masukan, Halim, Yudhi, Adi, Lugra, Raja, Shelya, Gina serta 

teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu-persatu oleh penulis; 

8. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

 
 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan dalam 

penulisan skripsi ini, sehingga tidak dapat dikatakan sempurna mengingat 

keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki. Terlepas dari segala kekurangan 

yang penulis miliki, penulis telah berusaha sebaik mungkin dalam penulisan 

skripsi ini. 

Akhir kata, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-

Nya kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan memberikan 

semangat kepada penulis, serta membalas seluruh kebaikan yang penulis terima. 

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya. 

 

 

Bandung, 4 November 2016 

 

 

   Ferdita Ayulia Suhendar 


