
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya mengatakan bahwa skripsi yang berjudul “Korelasi antara Kebiasaan

Membaca Teks Bahasa Jepang dengan Kemampuan Menulis Essei Sakubun

(Studi Korelasional pada Mahasiswa Pendidikan Bahasa Jepang Universitas

Muhammadiyah Yogyakarta Tahun Ajaran 2017/2018)” ini sepenuhnya

merupakan karya saya sendiri. Tidak ada bagian di dalamnya yang merupakan

plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau

pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang

berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataaan ini, saya siap menanggung

sanksi yang dijatuhkan pada saya apabila kemudian ditemukan adanya

pelanggaran-pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini. Atau ada

klaim dari pihak lain terhadap keasilan karya saya.
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KATA PENGANTAR

Assalamualaikum.Wr.Wb

Segala puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat ALLAH SWT yang telah

memberikan nikmat kepada kita setiap detiknya. Tak lupa shalawat serta salam

kita curahkan kepada jungjungan kita baginda Muhammad SAW yang telah umat

islan dari zaman jahiliyah kepada zaman islamiyah.

Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk

memperoleh gelar sarjana pendidikan pada Program Studi Pendidikan Bahasa

Jepang Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang berjudul “Korelasi antara

Kebiasaan Membaca Teks Bahasa Jepang dengan Kemampuan Menulis

Essei Sakubun (Studi Korelasional pada Mahasiswa Pendidikan Bahasa

Jepang Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun Ajaran 2017/2018)”.

Akhir kata, peneliti masih sadar akan kekurangan dalam skripsi ini. Oleh

karena itu, Peneliti berharap pembaca dapat memberikan kritik dan saran yang

membangun untuk skripsi ini. Peneliti juga berharap semoga skripsi ini dapat

memberikan manfaat dan wawasan kepada para pembaca.

Wassalamualaikum.Wr.Wb

Yogyakarta, 05 Maret 2019

Rachma Agustia
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