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KATA PENGANTAR
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ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta’ala, atas berkat rahmat serta karunia-
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skripsi ini berjudul “Profil Wanita dalam Film Wanita Tetap Wanita”.
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arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih

kepada:
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3. Dra. Hj. Saidat Dahlan selaku dosen pembimbing utama yang telah

membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini, serta dengan

bantuan, arahan dan nasihatnya kepada penulis untuk menyelesaikan

skripsi ini;
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4. Ermawati, S. Pd., M.A. sebagai Sekretaris Program Studi Pendidikan

Bahasa Indonesia sekaligus dosen pembimbing pendamping yang telah

membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini, serta dengan

bantuan, arahan dan nasihatnya untuk menyelesaikan skripsi ini;

5. seluruh dosen Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia dan Sastra

Indonesia Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam

Riau yang telah memberikan ilmu kepada menulis dalam

menyelesakan skripsi ini;

6. teristimewa kedua orang tua penulis Ayahanda Nurdin dan Ibunda

Nurhayati yang telah memberikan doa yang tidak pernah putus dan

dukungan sepenuhnya kepada penulis baik dari segi moril maupun

materil dalam menyelesaikan skripsii ni;

7. teman- teman seperjuangan yang telah memberikan dukungan untuk

kelancaran skripsi ini dan sahabat- sahabatku, saudara sepupuku yang

tidak bisa disebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan

motivasi, semangat, serta doa kepada penulis.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyempurnakan
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