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 “Campur Kode Dalam Video Minyo33
(Indonesian Beauty Vlogger): Kajian Sosiolinguistik” 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;
2. Ibu Puspita Sari, S.S., M.Hum, selaku Wakil Dekan Fakultas Bahasa
Universitas Widyatama.
3. Bapak H. Hendar, Drs., M. Pd., selaku Ketua Program Studi Bahasa Inggris
dan Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, juga
pikiran untuk memberikan arahan serta masukan kepada penulis;
4. Ibu Ida Zuraida S.S., M.Pd, selaku Dosen Wali atas bimbingan dan
dukungannya baik dalam bidang akademis maupun non-akademis.
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5. Seluruh dosen dan staf Fakultas Bahasa Universitas Widyatama yang selalu

memberikan masukan, ilmu dan dukungan yang tiada henti selama perkuliahan
sampai lulus.
6. Papah tercinta (alm.Anwar Kusmaya) dan mamah juara sedunia akhirat Wiwin
Wiarti yang telah memberikan doa restu, mendukung, mendidik, mendoakan
setiap detik, menyemangati dalam setiap masalah hidup,

membiayai dan

menafkahi segala kebutuhan, memberikan kasih sayang yang tiada henti tiada
lelah meskipun lulusnya lama dan penuh rintangan, terimakasih yang sebesarbesarnya dengan bangga skripsi ini dipersembahkan untuk kalian. I love you so
much;
7. Kakak ku tercinta Goldy Adhiguna, terimakasih untuk kasih sayangnya yang
tiada henti, ilmunya, bimbingannya, dukungannya baik moril maupun materil,
dan juga terimakasih sudah menjadi sosok kakak teman sahabat juga
pengganti kepala keluarga yang baik dan luar biasa, gelar ini dipersembahkan
untuk mu atas segala pengorbanannya mudahan-mudahan skripsi ini bisa
membanggakan dan bermanfaat bagi keluarga. I love you so much.
8. Terimakasih untuk pembimbing-pembimbing senior yang luar biasa
dedikasinya terhadap penulis, Radityo Pramono Adi thanks a lot bro tanpamu
skripsi ini tidak akan terwujud hehe, Citra Nisa Aldina thank you so much atas
bantuan dan bimbingannya dari jaman pembuatan proposal sampai bimbingan
via email dan telepon.
9. Rekan-rekan jurusan Bahasa Inggris angkatan 2011 Jonathan Bima, Nandini
Putri, Andree Winesko, Nuke (walaupun ga jadi alumni) a.k.a barudak abah
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boarding house THANK YOU masa perkuliahan dan hidupku beberapa tahun
kemarin jadi berwarna BANGET I LOVE YOU, SEE YOU ON TOP.. dan
rekan-rekan 2011 lainnya terimakasih mau dititipin absen dan berbagi tugas
selama kuliah juga suka duka dan dukungannya sampai detik ini, GBU ALL.
10. Rekan-rekan Bahasa Inggris dari angkatan tua sampai 2013, barudak pojok
FC” dan utama tv tercinta terimakasih bimbingan, nasihat, bantuannya yang
tiada henti, Baso, Kang Yogi Regana, Igo, Pendra, Raja, Gian, Halim, audi,
fira, isal, randy, popon, aji, maef, ica, teh ayu, teh anggi, dan rekan lainnya
yang tidak bisa disebutkan satu persatu. THANKS A LOT!
11. Spesial untuk sahabat-sahabat dunia akhiratku yang selalu memberikan doa,
kebahagiaan, ketulusan, support, bantuan moril maupun materil, terimakasih
selalu memberikan semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini, juga
selalu bersedia mendampingi sampai detik ini mendengarkan keluh kesah
hidupku yang berwarna-warni, Sarah Aulia Rahmawati, Wina Mardiana, Dina
Fitriani, Inessy Tika Rahayu, Felix Tirtajaya, Eksa Pabelan, Citra Utami,
Kartini Dwi Sartika, Yulfrianti Hartoko, Hayyu Hipsari, iim, Widi, Hoki,
Nadia Rizkia, Teguh, Nicky Zettira, dan teman-teman dekat dr SD SMP SMA
yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga kita selalu bisa
bersama sampai kakek nenek dan selalu dipertemukan dalam jalan Allah
SWT, I LOVE YOU GENGSSSSSSSS!
12. Teman-teman Kosan 31 terimakasih bantuan, dukungannya, suka duka modus
drama bahagia dan semuanya THANK YOU SO MUCH selalu direpotin dari
jaman masuk kuliah sampai kemarin jatuh pingsan. SUKSES SELALU!.
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13. Rekan-rekan fakultas lain, rekan-rekan UKM Sepak Bola dan rekan-rekan
UKM Tarung Derajat, egin, ivel, udit, manazil, cika, kang ableh, musa, bule,
kang ncud, idan, kang gilang, kang papap, kang kasreng, cipta, kang baso,
ipey, dimas, rere, rangga, ole, adit, isman, midkal, nita, uhe, rifqi, rayan, kang
dekuy, marga, kang mip, kang boye, ricky bgenk, Nicken aditya, Riyan P, dan
rekan-rekan lainnya yg tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih
dukungannya dan perhatiannya selama ini.
14. Dan 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 karuniaNya
kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan memberikan semangat
kepada penulis, serta membalas seluruh kebaikan yang penulis terima. Semoga
skripsi ini dapat berguna bagi yang membacanya.

Bandung, Mei 2017

Giska Anugrah Putri
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