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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim, 

 Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan 

hidayah-Nya sehingga skripsi yang diberi judul “Alih Kode Pada Lirik Lagu 

Enrqiue Iglesias Album Internasional Kajian Sosiolinguistik dan Sintaksis” ini 

dapat diselesaikan, walaupun masih banyak kekurangan, kritik dan saran sangat 

diharapkan penyusun agar dapat lebih baik lagi dikemudian hari. 

   Dalam penulisan skripsi ini, penyusun tidak terlepas dari hambatan, namun 

  berkat dorongan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, disini penyusun  

  sampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada : 

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

     Universitas Widyatama; 

2. Bapak Dr. H. Hendar, Drs., M.Pd., Selaku wakil Dekan Fakultas Bahasa 

Universitas Widyatama; 

3. Ibu Ida Zuraida, S.S., M.Pd., selaku Kepala Prodi Fakultas Bahasa dan Dosen 

Pemimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, dukungan serta pikiran 

untuk meberikan arahan serta masukan kepada penulis; 

4. Bapak Dr. Hero Gunawan, Drs., M.Pd., selaku Dosen Wali atas bimbingan dan 

dukungan baik dalam bidang akademis maupun non-akademis. 

5. Seluruh dosen dan staf Fakultas Bahasa Universitas Widyatama yang telah sabar 

memberikan ilmu dan dukungan yang tidak ada bandingannya selama  

perkuliahan hingga lulus. 
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6. Bapak Teddy Kristiadi dan Ibu Yati Hayati orang tua terbaik didunia dan akhirat 

yang selalu mendoakan, mendukung, mendidik, sabar menghadapi anak seperti 

Adit, menafkahi, membiayai dan memberi kasih sayang yang sangat tulus . 

Terima kasih yang sebesar-besarnya, skripsi ini dipersembahkan untuk kalian 

meskipun tidak seberapa jika dibandingkan dengan segala bentuk jerih payah 

dan kasih sayang kalian selama ini. 

7. Terima kasih untuk Surya Pujianto Mulyana selaku orang yang selalu ada dan 

selalu mendengarkan keluh kesah penyusun saat malas mengerjakan skripsi ini, 

memberikan segala bentuk masukan, dukungan, serta kasih sayang yang banyak, 

dan membantu meminjamkan laptop pada penyusun untuk mengerjakan skripsi 

ini dikala laptop penyusun rusak hingga skripsi ini selesai. 

8. Puteri Haryani Suciningtiyas, Hanhan Hanifah, Pipit Andrianti, Geuma Aligha, 

Nadia Khalishah, Siti Maryam, Hani Muta’alia, Febi Lukman, selaku sahabat-

sahabat yang selalu mendukung walau terkadang menghasut untuk skip kelas, 

terimakasih atas doa serta kehadiran kalian yang membuat kuliah menjadi tidak 

membosankan, selalu senantiasa mengantar kemanapun penyusun pergi karena 

kalian tau penyusun tidak dapat sendirian, menjadi tempat untuk cerita saat 

dikostan, memberi masukan positif, pokoknya terima kasih banyak. 

9. Rekan-rekan bahasa Inggris 2014 terima kasih banyak setelah selama masa 

perkuliahan kita berjuang bersama, memberikan dukungan yang sangat banyak. 

Suka duka kita lewatin selama beberapa tahun kemarin. 

10. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. 
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 Penyusun menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan 

skripsi ini, sehingga jauh untuk dikatakan sempurna mengingat keterbatasan 

pengetahuan yang penyusun miliki. Terlepas dari segala kekurangan yang 

penyusun miliki, penyusun telah berusaha sebaik mungkin dan mengharapkan 

semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kemajuan ilmu pada 

umumnya dan kemajuan bidang pendidikan pada khususnya. 

 Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan 

rahmat dan karunia-Nya kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan 

dan dukungan kepada penyusun, serta membalas seluruh kebaikan yang telah 

penyusun terima. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi yang membacanya. 

 

 

Bandung, 26 Oktober 2018 

 

 

                Aditya Pratiwi 


