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KATA PENGANTAR 

 

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu 

Wata’ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan 

laporan Tugas Akhir yang berjudul “Media Elektronik Sebagai Salah Satu 

Sarana yang Efektif untuk Pengajaran Bahasa Jepang Kepada Siswa di SMA 

BPI 1 Bandung " 

Penulis  mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

membantu sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktunya. 

Laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis 

mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan 

Laporan Tugas Akhir ini. 

Penyelesaian penulisan laporan tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan dan 

kerjasama banyak pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terima 

kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak dan Ibu yang telah memberikan do’a dan dorongan baik materil 

maupun non materil hingga terselesaikannya penulisan Tugas Akhir ini. 

2. Bachrudin Musthafa, M.A., Ph.D. selaku Dekan fakultas bahasa. 

3. Uning Kuraesin, Dra., M. Pd. selaku Wakil Dekan Fakultas Bahasa, Dosen 

Pembimbing Tugas Akhir dan Staf Pengajar Bahasa Jepang yang dengan sabar 

telah memberikan bimbingan, nasihat, pandangan dan pengarahan selama 

penyusunan Laporan Tugas Akhir ini. 

4. Etty Kustiaty, Dra., M. Hum. selaku Ka Prodi Bahasa Jepang dan Staf 

Pengajar Bahasa Jepang yang terus memberikan bimbingan, nasihat serta 

bantuannya selama ini. 

5. Seluruh guru-guru di SMA BPI 1 Bandung yang tidak dapat penulis sebutkan 

namanya satu persatu terima kasih atas bimbingan, kerjasama dan bantuannya. 

6. Dosen-dosen terbaik  ほんとうにありがとうございました。 

7. Kepada seluruh keluarga tercinta “sebuah persembahan khusus ini untuk 

kalian”. 
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8. Kepada kawan-kawan yang selalu ada saat penulis dalam susah maupun 

senang serta senantiasa memberi saran, kritik, inspirasi, dorongan serta selalu 

menghibur penulis, 頑張って!!! 

9. Semua Pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan 

bantuan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

Semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis, 

mahasiswa Universitas Widyatama khususnya, dan untuk  pengembangan ilmu 

pengetahuan pada umumnya, Amin. 

 

Bandung, Februari 2014 

 

 

 

Azhary Suherman 


