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terselesaikannya skripsi ini. 

3. Puji Karyanto, S.S., M.Hum. selaku dosen wali sekaligus dosen 

pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi 
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saran dan kritik yang bermanfaat bagi penulis. 
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teliti dan memberikan masukan untuk skripsi ini. 

6. Bapak dan Ibu dosen Sastra Indonesia atas bimbingan dan ilmu yang 

telah diberikan selama ini.  
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Terimakasih atas segala doa, kritik, dan perhatian yang diberikan 

selama ini. 

8. Teman-teman Sastra Indonesia angkatan 2010 yang aku cintai terima 
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menyelesaikan skripsi ini. Aia terima kasih pinjaman novelnya dan 

masukan-masukannya. Dini Ardianty dan Meme yang selalu 

meluangkan waktu untuk diskusi dan mendengar segala curhatan gak 

pentingku. Hudha dan Ryma atas segala kegilaannya selama ini. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna dan masih 
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yang membangun dari pembaca sekalian untuk menyempurnakan skripsi ini. 
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