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KATA PENGANTAR 

       Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang atas rahmat-Nya 

penulisan skripsi yang berjudul Pemakaian Social Labeling Pada Lima Novel 

Karya Robim Palmer: Kajian Sosiolinguistik dapat terselesaikan dengan baik. 

       Penulisan skripsi ini diajukan dalam Sidang Sarjana Bahasa Inggris, Fakultas 

Bahasa, Universitas Widyatama. 

       Dalam penulisan skripsi ini, penulis merasa masih banyak kekurangan-

kekurangan baik pada segi teknis penulisan maupun materi, dikarenakan 

kemampuan yang dimilki oleh penulis. Untuk itu kritik dan saran yang 

membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan skripsi ini. 

        Dalam penyusunan skripsi ini tidak sedikit hambatan yang penulis hadapi. 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini bantuan, dorongan dan 

bimbingan dari berbagai pihak, sehingga kendala dapat teratasi. Oleh karena itu, 

penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

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

Universitas Widyatama; 
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membantu dan membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan 

dengan baik dan tepat waktu; 

4. Ibu Puspita Sari, S.S., M.Hum selaku dosen wali yang telah membantu penulis 
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dari awal perkuliahan hingga dapat menyelesaikan perkuliahan; 

5. Seluruh dosen pengajar, khususnya dosen Fakultas Bahasa yang telah 

ikhlas  mendidik dan membimbing penulis; 

6. Seluruh staff karyawan dan karyawati fakultas Bahasa; 

7. Ibunda tercinta Nia Kusniawati yang selalu memberikan dukungan dan do’a 

yang tidak terhingga untuk penulis, terima kasih mama... do’akan anakmu 

selalu agar menjadi anak yang sholeh dan berbakti untukmu;  

8. Ayahanda terkasih Mochamad. Bejo, S.E yang telah memberikan do’a untuk 

penulis, terima kasih atas do’a mu papa.. pada akhirnya semua ini dapat 

terselesaikan dengan baik; 

9. Kekasih tercinta I Gusti Putu Wijaya, SH yang selalu ada untuk penulis, 

dukungan dan do’a kamu lah yang menjadikan saya mampu untuk menempuh 

pendidikan ini hingga mencapai titik akhir menjadi sarjana; 

10. Kepada sahabat sekaligus teman satu perjuanganku Nuri, pada akhirnya kita 

dapat menyelesaikan kewajiban ini dengan tepat waktu. Terima kasih atas 

do’a dan dukungannya, akhirnya perjalanan kita yang penuh suka cita selama 

empat tahun terbayar dengan manis;  

11.Saudara-saudaraku yang tak henti-hentinya memberikan dukungan khususnya 

pada kakek yang telah memberikan do’a dan dukungan selama proses 

penyelesaian skripsi ini, tak lupa untuk kedua adikku tersayang Taufik dan 

Ikhsan yang selalu memberikan semangat untuk penulis;  

12. Kepada teman-teman angkatan 2010-2011 yaitu, Nuri, Omi, Eci, Vira, Lala, 

Bunga, Shafi, Rahma, Rd.Citra, Yogi, Lugra, Pendra, dan Ari, yang telah 

memberikan do’a dan dukungannya dalam penyelesaian skripsi ini. 
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Terima kasih pada kelompok gengges atas kejutan kalian yang sangat manis 

setelah proses sidang, sekali lagi terima kasih kalian semua telah menjadi 

teman terbaik selama empat tahun ini; 

13. Kepada seluruh mahasiswa fakultas bahasa Inggris, terima kasih atas kerjasama 

yang baik di dalam setiap kegiatan prodi tercinta ini;  

14. Kepada seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu oleh penulis. 

Penulis 

Bandung, September  2014


