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KATA PENGANTAR 

 

 

 Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat dan 

bimbingan-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi di Fakultas Sastra 

Program Studi Sastra Jepang Universitas Kristen Maranatha Bandung. Adapun 

judul dan skripsi ini yaitu Polisemi Adjektiva ii（いい）dalam Kalimat Bahasa 

Jepang. 

 Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk dapat mengikuti 

sidang akhir dan meraih gelar sarjana strata satu Fakultas Sastra Program Studi 

Sastra Jepang Universitas Kristen Maranatha Bandung. 

 Pada saat menyusun skripsi ini, penulis seringkali menemukan hambatan, 

mulai dari pencarian teori apa saja yang akan digunakan, buku apa yang akan 

digunakan sebagai sumber penelitian , serta proses penulisan skripsi yang 

memakan waktu yang cukup lama. Akan tetapi hambatan terbesar berasal dari 

dalam diri penulis sendiri yang seringkali merasa tidak mampu untuk 

menyelesaikan skripsi dan kesulitan dalam menuangkan gagasan-gagasan di 

dalam penulisan skripsi ini.  

 Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat 

keterbatasan waktu dan ilmu yang dimiliki peneliti. Namun demikian peneliti 

berharap agar dalam segala kekurangannya skripsi ini diharapkan dapat menjadi 

bahan referensi atau ilmu yang memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan 

umumnya bagi pembaca. Untuk itu, kritik dan saran dari semua pihak yang 
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bersifat membangun akan sangat bermanfaat untuk penyusunan penelitian 

berikutnya. Dalam kesempatan ini pula perkenankan peneliti menyampaikan rasa 

terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :  

1. Keluarga peneliti, kedua orang tua tercinta yaitu Epi Syahadat dan Wiwik 

Nugraheni yang telah memberikan dukungan berupa materi dan doa yang 

tak hentinya selama ini.  Kedua kakak tercinta Maulana Yasin dan 

Maulana Yusuf yang selalu memberikan motivasi kepada penulis.  Bude, 

Pakde, Mbak Dita, Mbak Rika, Mas Alvin, Mas Arif, Marcia yang juga 

telah memberikan doanya selama penyusunan skripsi ini.  

2. Wakil Dekan I Fakultas Sastra yang terhormat, Ibu Elyzabeth Eshter F S., 

S.S.,M.A. 

3. Bapak Dance Wamafma, M.Si. selaku Ketua Program Studi Sastra Jepang 

Universitas Kristen Maranatha.  

4. Bapak Dance Wamafma, M.Si.selaku pembimbing satu yang telah 

mengarahkan, membimbing dan memberikan dukungan dalam penulisan 

skripsi ini. 

5. Ibu Melinda Dirgandini, M.Hum. selaku pembimbing dua yang telah 

membimbing, memberikan motivasi dan dukungan dalam penulisan 

skripsi ini. 

6. Ibu Marisa Rianti Sutanto, S.S., M.Hum. selaku  dosen wali yang selalu 

memberikan motivasi dan masukan kepada penulis.  

7. Seluruh dosen-dosen di Program Studi Sastra Jepang Uuniversitas Kristen 

Maranatha yang telah mendidik dan memperdulikan penulis selama ini 

( Ibu Elyzabeth Eshter, Ibu Sri Iriantini, Bapak Lauw Hong Ming, Bapak 
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Ferry Kurniawan, Ibu Ethel Deborah Lewerissa, Ibu Renariah, Bapak 

Masamu Kamaga, dan lain-lain) 

8. Ibu Rika selaku staff Tata Usaha, terima kasih atas bantuannya yang telah 

diberikan kepada penulis selama penulis berada di Maranatha. 

9. Teman-teman angkatan 2013 selaku teman seperjuangan yang setia 

menemani dan berjuang bersama di kampus tercinta Universitas Kristen 

Maranatha. 

10. Denanda, Sonia, Inez, Ira, Ayu, Rangga, Kanyaka, Asilah, Indira, Adit, 

Refki, Hafiz, Taufiqul, Alda, Rumaisha, Viryssa, Sarah, dan sahabat 

tercinta lainnya, terima kasih atas perhatian, dukungan, motivasi, doa, dan 

kesediaan untuk membantu penulis selama menyusun skripsi ini. 

11. Seluruh senpai dan kouhai tercinta yang memberikan dukungan dan 

bantuannya selama ini.  

Akhir kata, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi 

kemajuan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan bagi pihak – pihak yang 

berhubungan dengan penelitian ini khususnya. 

 

Bandung, 8 Desember 2017 

Penulis, 

 

 

    Siti Syarifah Anugraheni 

 

 


