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KATA PENGANTAR 
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M.A., Ferry Kurniawan, S.S., M.Hum., Elyzabeth Esther F. Simarmata, 

S.S., M.A., Lauw Hong Ming, S.S., M.Hum., Dra. Endah Satari S., 

Dra. Renariah, M.Hum., serta keluarga Sastra Jepang lainnya, terutama 

Ibu Rika. 

4) Kedua orang tua penulis yang selalu memberi dukungan secara moril 

maupun materi, beserta kakak kandung perempuan penulis yang selalu 
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6) Sahabat penulis, Meiliana, Renata, dan Dodi yang selalu 

menyemangati penulis. 

7) Terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu 

persatu oleh penulis yang telah memberikan semangat dan banyak 

membantu di dalam proses pengerjaan skripsi ini. Tuhan memberkati 

kita semua. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna mengingat 
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dengan segala kerendahan dan keterbukaan hati, kritik dan saran yang 
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