
 
 

KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala 

rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang 

berjudul Diglosia Pada Percakapan Dalam Novel The Devil Wears Prada Karya 

Lauren Weisberger: Satu Kajian Sosiolinguistik. 

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar 

sarjana pada program studi Bahasa Inggris S1 Fakultas Bahasa Universitas 

Widyatama. Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini bukanlah tujuan akhir dari 

belajar karena belajar adalah sesuatu yang tidak terbatas. 

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, 

bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala 

ketulusan dan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

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

Universitas Widyatama, 

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

Universitas Widyatama, 

3. Ibu Ida Zuraida, S.S., M.Pd. selaku pembimbing, 

4. Seluruh dosen dan staff  Fakultas Bahasa Universitas Widyatama, 

5. Mamah, Papah, Teh Dewi, dan keluarga yang selalu memberi dukungan dan 

doa, 

6. Hevi, Kinkin, Novi, Vinta, Soni, Melly, Vira dan Delia sebagai sahabat yang 

selalu menemani, membantu dan mendukung, 



 
 

 
 

7. Teman-teman Fakultas Bahasa Universitas Widyatama angkatan 2006, 

2007, 2008, 2009, 2010 dan 2011, 

8. Semua pihak yang telah membantu penulis. 

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang 

telah membantu menyelesaikan skripsi ini dengan melimpahkan rahmat dan 

karunia-Nya. 

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat kekurangannya. 

Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran agar skripsi ini layak 

menjadi sebuah karya ilmiah.  

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta kebaikan 

kepada pembaca dan dapat menambah pengetahuan tentang diglosia. 

 

 



And whenever you give your word, say the 

truth (al-An’aam 6:152) 

And seek help in patience and prayer (al-

Baqarah 2:45) 

And speak good to people (al-Baqarah 

2:83) 

 

“There are only two ways to live your live. 

One is as though nothing is a miracle. The 

other is as though everything is a miracle.” 

– Albert Einstein 

 

Everything you can imagine is real.” – 

Pablo Picasso 

 

This thesis is dedicated to my family. 

Their love, support and effort helped me 

grow to what I am now. 

Thank you for being part of my life. 


