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penulis untuk menyelesaikan skripsi inidengan baik pada waktu yang telah 

ditentukan. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih pada :  

1. Ibu Ethel D. Lewerissa, S.S.,M.A. sebagai pembimbing I, Ibu Marisa 

Rianti, S.S.,M.Hum. sebagai pembimbing II dan 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 Dosen Sastra Jepang : Ibu Marisa Rianti, S.S.,M.Hum, 

Ibu Ethel D. Lewerissa, S.S.,M.A., Ibu Dra.Renariah, M. Hum., Ibu 

Melinda Dirgandini, M.Hum. serta staff seluruh TU Sastra Jepang, yang 

telah dengan sabar dan gigih mengajar, membimbing, member nasihat 

dan membantu selama masa perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.  
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3. Mamah, Papah dan seluruh keluarga yang telah dengan sabar 
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sama berjuang, saling menyemangati dan mendukung dalam proses 

penyelesaian skripsi ini.  
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semua pihak dan semoga amal baik yang telah diberikan kepada penulis mendapat 
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