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KATA PENGANTAR

Segala  puji  dan  syukur  penulis  panjatkan  kehadirat  Allah  SWT, karena

berkat  rahmat,  hidayah  dan  karunia-Nya  maka  penulis  dapat  menyelesaikan

skripsi ini dengan judul : “Ekspresi Negasi  nai  な い  dalam Kalimat Bahasa

Jepang (Kajian Morfosintaksis dan Semantik)”. 

Skripsi  ini  diajukan  untuk  memenuhi  salah  satu  syarat  untuk  menjadi

sarjana lulusan S1. Walaupun terdapat banyak rintangan yang penulis temui dalam

proses penulisan  skripsi  ini,  namun penulis akhirnya mampu mengatasi  dan

menyelesaikan dengan baik. 

Penulis  menyadari  bahwa  tanpa  bantuan  dam  bimbingan  dari  berbagai

pihak, dari masa perkuliahan dan diluar perkuliahan sampai dengan penyusunan

skripsi  ini,  adalah  suatu  ketidakmungkinan  bagi  penulis  untuk  menyelesaikan

skripsi ini dengan baik pada waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu, penulis

ingin mengucapkan terimakasih pada : 

1. Ibu Elyzabeth Esther Simarmata, S.S., M.A.. sebagai pembimbing I, Ibu

Dra. Melinda Dirgandini,M.Hum. sebagai pembimbing II, Ibu Ethel D.

Lewerissa,  S.S.,M.A.  sebagai  dosen wali,  dan  Ibu Dr.Sri  Iriantini,  M.

Hum  sebagai  pembimbing  sinopsis  yang  telah  menyediakan  waktu,

tenaga,  perhatian  dan  pikirannya  untuk  membantu  dan  membimbing

penulis dalam penulisan skripsi ini. 
2. Seluruh Jajaran Dossen Sastra  Jepang :  Bapak Drs.  Dance Wamafma,

M.Si.,  Ibu  Marisa  Rianti,  S.S.,M.Hum,  Ibu  Ethel  D.  Lewerissa,

S.S.,M.A.,  Ibu  Dra.Renariah,  M.  Hum.,  Ibu  Chie  Yoshida.  serta  staff

seluruh TU 
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Sastra  Jepang,  yang  telah  dengan  sabar  dan  gigih  mengajar,

membimbing,  memberikan  nasihat  dan  membantu  selama  masa

perkuliahan dan penyusunan skripsi ini. 
3. Ibu,  Alm.Ayah  dan  seluruh  keluarga  yang  telah  dengan  sabar

menyemangati, mendorong dan menunggu serta selalu mendukung

penulis baik dalam hal moral dan materi dalam proses perkuliahan

dan penyusunan skripsi. 
4. Sarah  Ghranyta,  Naisafuri  Ghistani  yang  selalu  mendukung,

menyemangati,  menemani  dan  membantu  penulis  dalam proses

penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Heru yang selalu menyemangati,  membantu,  mendukung

dan  terima  kasih  telah  menjadi  inspirasi  dan  semangat  penulis

untuk berjuang menyelesaikan skripsi ini. 
6. Teman seperjuangan Dennis dari Teknik Sipil yang telah bersama-

sama  berjuang,  saling  menyemangati  dan  mendukung  dalam

proses penyelesaian skripsi ini. 

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi

semua pihak dan semoga amal baik yang telah diberikan kepada penulis mendapat

balasan  dari  Allah  SWT. Besar  harapan penulis  skripsi  ini  dapar  berguna dan

member nilai tambah serta wacana baru bagi semua pihak yang membacanya. 

                      Bandung, Mei 2018

     Penulis,

          Riki Sugianto

vii


