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KATA PENGANTAR 

     Dengan mengucap segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang 

memberikan rahmat dan karunia-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini dengan judul “Penggunaan Frasa Pada Tagline Majalah Terbitan 

Amerika Serikat: Kajian Sintaktis dan Semantis”. Tujuan dari penyusunan skripsi 

ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat ujian kelulusan Program Sarjana 

Strata-1 pada Program Studi Bahasa Inggris, Fakultas Bahasa, Universitas 

Widyatama. 

     Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan 

dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima 

kasih kepada Bapak Dr. Hero Gunawan, Drs., M.Pd., selaku dosen pembimbing 

yang telah berkenan meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya, serta atas 

segala bantuan, dukungan, dan bimbingannya terhadap penulis dalam menyusun 

skripsi ini. 

     Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat: 

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

Widyatama, sekaligus sebagai dosen pembimbing; 

2. Puspita Sari, S.S., M.Hum, selaku Wakil Dekan Fakultas Bahasa; 

3. H. Hendar, Drs., M.Pd., Selaku Ketua Program Studi Bahasa Inggris 

Universitas Widyatama; 

4. Seluruh Dosen Fakultas Bahasa Inggris Universitas Widyatama yang telah 

memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan kepada penulis selama 

menjalani pendidikan di Fakultas Bahasa Inggris Universitas Widyatama; 
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5. Semua pihak yang banyak memberi bantuan dan dukungan selama penyusunan 

skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 

Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Teristimewa kepada kedua orang tua yang penulis banggakan, yang tiada 

hentinya memberikan doa, motivasi, dan pengorbanannya baik dari segi moril 

maupun materi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

2. Kakak-kakak dan adik-adik penulis yang selalu memberi bantuan, dukungan 

dan doa untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

3. Sahabat-sahabat penulis, Nurul, Audia, Ana, Syarafina, Dira, Andree, dan 

Gilang, serta juga teman-teman seperjuangan, Fathimah, Gugum, Nurullah, 

Amar, dan Faisal atas bantuan, dukungan, dan kebersamaannya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. 

4. Staf-staf terdekat penulis di Universitas Widyatama yaitu Anggi dan Ayu dan 

juga staf-staf Utama TV yang selalu membantu dan memberikan dorongan 

dalam penulisan skripsi ini. 

     Akhir kata dengan penuh kerendahan hati penulis menyadari atas kekurangan 

dalam penulisan skripsi ini, namun demikian penulis berharap semoga penulisan 

ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca. 
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