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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji bagi Allah SWT  yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga 

tugas akhir yang berjudul ”Penggunaan Bahasa Dalam Proses Penyiaran Di 

Radio Sadang Purwakarta” ini dapat penulis selesaikan. Tugas akhir ini 

merupakan salah satu syarat kelulusan Program Studi Diploma ΙΙΙ Jurusan Bahasa 

Jepang, Fakultas Bahasa Universitas Widyatama Bandung. 

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa dalam 

penyusunan tugas akhir ini masih jauh dari sempurna. Hal  ini disebabkan 

terbatasnya pengetahuan, keterampilan, serta pengalaman penulis. Akan tetapi,  

penulis berusaha semaksimal mungkin agar tugas akhir ini dapat mencapai 

sasaran yang diinginkan. 

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan 

bimbingan, bantuan serta dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak, 

baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, penulis ingin 

mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Uning Kuraesin, Dra., M.Pd., selaku Pjs.  Dekan Fakultas Bahasa dan Staf 

Pengajar yang telah memberikan bimbingan konseling,  nasihat serta 

bantuannya selama ini. 

2. Etty Kustiaty, Dra., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing dan Ketua Program 

Studi Bahasa Jepang, Fakultas Bahasa Universitas Widyatama yang telah 

meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk memberikan bimbingan yang 

berharga sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. 

3. Dosen pengajar Jurusan Bahasa Jepang, Niniek sensei, Puti sensei, Teti sensei, 

Devi sensei, Dani sensei, Budi sensei, Adisti sensei, Nurza sensei, dan Latief 

sensei terima kasih banyak atas ilmu yang telah diberikan selama ini. 

Ketulusan dan kebaikan para pengajar semua tidak akan penulis lupakan. 

4. Ayah Tondy dan ibu Anie, Bani, Farhan, nini Iceu, paman dan bibi, para 

sepupu dan seluruh keluarga yang telah memberikan doa, semangat, dan 

dorongan baik moril maupun materil, sehingga penulis dapat menuntaskan 

kewajiban sebagai mahasiswa. Semoga penulis dapat memberikan kebanggaan 

bagi keluarga atas hasil yang telah dicapai. 
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5. Abah Iwan dan Eyang Ova yang telah memberikan dukungan bagi penulis 

dalam menyelesaikan pendidikan ini. 

6. Teman-teman angkatan 2010 Bahasa Jepang, Vina, Rida, Imam, Dito, terima 

kasih atas kekompakkannya selama ini. 

7. Sahabat-sahabatku Saskya dan Diyasti, Gera, Merlin, Wirda, Ipiw, Naomi, 

Miranti, dan semua yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas 

semangat dan bantuan yang tak hentinya mengalir. 

8. Teman berkeluh kesah selama mengerjakan laporan tugas akhir, Azhary 

Suherman. Terima kasih atas segala bentuk dukungan yang diberikan. 

9. Senpai dan kouhai, HIMANIKA, dan Japan Community, terima kasih atas doa 

dan dukungannya kepada penulis. 

10. Pembimbing di Radio Sadang, bapak Yoni Amir Hamzah atas semua 

bimbingan dan ilmu yang diberikan selama melakukan praktik kerja lapangan. 

11. Semua pihak yang telah membantu di dalam penyusunan tugas akhir ini, 

terima kasih atas dukungan dan bantuannya. 

Mudah-mudahan dengan segala amal baik yang telah diberikan akan 

mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Dan semoga tugas akhir ini 

dapat bermanfaat bagi kita semua. 

 

 

Bandung,   Februari 2014 
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