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KATA PENGANTAR 

 

 Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang mana atas 

karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul “Analisis 

Majas Personifikasi dalam novel The Wonderful of OZ and Glinda of Oz karya L. 

Frank Baum: Kajian Semantik”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat dalam 

menempuh Sidang Ujian Sarjana pada Program Studi Bahasa Inggris S1 

Universitas Widyatama. 

Dalam pembuatan skripsi ini, penulis tidak lepas dari hambatan, namun 

berkat dorongan dari berbagai pihak maka skripsi ini dapat diselesaikan. Niat dan 

kerja keras yang selalu penulis lakukan perlahan membuahkan hasil yang dapat 

penulis raih dengan perasaan bahagia dan bersyukur. Selama proses penulisan 

skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena 

itu pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang 

tak terhingga kepada:  

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

Widyatama. 

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

Widyatama, yang sekaligus juga sebagai dosen pembimbing yang telah 

membimibing saya juga membagi ilmunya selama masa studi maupun 

penelitian skripsi ini. 

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

Bahasa Universitas Widyatama. 
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4. Hj. Sasmi Farida, Dra., M.Sc., Selaku dosen wali yang telah memberi 

perhatian, nasihat, dan pengarahan selama masa studi. 

5. Orang tua, adik dan seluruh keluarga besar penulis yang tidak pernah 

lelah selalu mendoakan dan memberikan dukungan serta dorongan pada 

penulis dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. 

6. Seluruh teman-teman Program Studi Bahasa Inggris Universitas 

Widyatama terutama kepada Gugum lesmana Sanjaya, Fathimah Nuruz 

Zakiah, Faisal, dan teman-teman yang lain yang selalu memberikan 

dukungan dan bantuan selama masa studi maupun penelitian skripsi. 

7. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, namun 

telah banyak memberikan berbagai bantuan dan dorongan yang 

berharga, semoga Allah Yang Maha Kuasa membalas setiap bentuk 

kebaikannya dengan balasan yang jauh lebih baik. 

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan, tentunya 

masih banyak kekurangan dan kelemahannya, baik dari segi kajian isinya 

maupun sktruktur kalimatnya. Oleh karena itu untuk lebih menyempurnakan 

penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca. 

Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis 

khususnya dan semua pihak yang membaca pada umumnya. Amin. Semoga 

Allah SWT melimpahkan karunia-Nya untuk kita semua. Amin Ya 

Rabbal’alamin. 
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