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KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata’ala, karena 

berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir 

yang berjudul “PERANAN PENGUASAAN BAHASA KEDUA DALAM 

PENGEMBANGAN DIRI”. 

 Tujuan penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai bahan 

pertanggung jawaban selama penulis melaksanakan studi di Universitas 

Widyatama, Bandung. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak 

yang telah membantu dalam penyelesaian Laporan Tugas Akhir ini. Laporan 

Tugas Akhir ini masih jauh dari 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 kerja sama banyak pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa 

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Dr. Eva Tuckyta Sari Sujatna, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Bahasa 

Universitas Widyatama atas bantuan dan nasihatnya selama ini. 

2. Uning Kuraesin, Dra., M.Pd., selaku Wakil Dekan Fakultas Bahasa dan 

Dosen Pembimbing atas bimbingan, nasihat, pengarahan serta bantuannya 

selama ini. 

3. Dosen-dosen Universitas Widyatama; Puti-sensei, Etty-sensei, Niniek-sensei, 

Tety-sensei, Devi-sensei, Asep-sensei, Wisnu-sensei (ex.), Nozomi-sensei 

(ex.), Moriyama-sensei (ex.), atas ilmu pengetahuan dan pendidikan 

pendewasaan yang telah diberikan selama ini. Makoto ni arigatou 

gozaimashita.  

4. Adang Sanjaya, S.Pd., selaku Penanggung Jawab penulis selama 

melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di LKP CSBI atas bantuannya selama 

ini. 
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5. Seluruh Staf dan Rekan Kerja di LKP CSBI yang namanya tidak                        

dapat penulis sebutkan satu persatu atas kerja sama dan bantuannya selama 

ini. 

6. Ayahanda Lukman Aman dan Ibunda Endang S. tercinta, atas segala 

kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi tingkah laku penulis. Atas segala 

curahan kasih sayang, support baik spiritual dan material yang telah diberikan 

selama ini. Alhamdulilah mah pah akhirnya Rama bisa menyelesaikan salah 

satu tanggung jawab, mudah-mudahan Rama  bisa terus berbakti. 

7. Istriku tercinta Mimin Sumiati, atas segala curahan cinta dan kasih  

sayangnya. Atas segala kemurahan hati, kesabaran, ketabahan dan            

keikhlasan dalam menghadapi tingkah laku dan keegoisan penulis. Semoga 

satu langkah ini dapat membuka pintu menuju masa depan kita yang lebih 

cerah ya sayang. 

8. Kakak Teteh dan Adik-adikku tercinta; Meireno Luenda Wicaksono dan 

istrinya Maya, Rangga Aji Nugraha, Rully Rahman Raharja. Terima kasih 

atas segala support dan doa yang telah kalian berikan selama ini. 

9. Sensei-gata di Kokusai Kotoba Gakuin; Hakamada-sensei, Horiba-sensei, 

Suetsugu-sensei, Nakamura-sensei, Kondo-sensei, serta jajaran sensei-gata 

lainnya yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. お世話にな

っており、本当にありがとうございました。 

10. Teman-teman seperjuanganku di Universitas Widyatama; Adrian, Azie, 

Nanda, Hadi, Panji, Arnold, Fidya, Maya, Iren, Mira, Hamzah, Puja, Rian, Ai, 

Huntu dan teman-teman seperjuangan lainnya yang namanya tidak dapat 

penulis sebutkan satu persatu. Hatur nuhun pisan atas bantuan kalian selama 

ini. Tanpa kalian penulis tidak mungkin dapat menyelesaikan masa 

perkuliahan ini. Sekali menjadi teman, teman untuk selamanya. 

11. Teman-teman Othello; Qie, Goro, Dani, Chandra, Chaka, Arga, Aga, Sandri, 

Senji, Wisnu, Arie, Eko, Aries, Viktor dan lain-lainnya yang tidak 

tersebutkan satu persatu. Hatur nuhun pisan. Keep rockin’ guys. 
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12. Teman-teman dan kolega selama penulis melaksanakan studi di                       

Jepang. Terima kasih atas bantuan dan support yang telah kalian berikan 

selama ini. 

Semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis dan untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat pada umumnya. 
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