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 Bismillahirrohmanirrohim. 

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Alloh Subhanahu 

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

laporan tugas akhir yang berjudul “PEMBELAJARAN BAHASA ASING DI 

LPK CSBI”  

Penulisan tugas akhir  ini bertujuan sebagai bahan pertanggungjawaban 

selama penulis studi di Jurusan Bahasa Jepang Universitas Widyatama Bandung. 

Penulis  mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu 

sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktunya. Penulis 

menyadari masih banyak kekurangan selama melaksanakan tugas dan membuat 

laporan ini. Namun semua kesempurnaan  hanya milik Allah SWT dan segala 

kekurangan datang dari penulis sendiri dan akan terus diperbaiki sebagai 

perbaikan dimasa mendatang. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sekiranya 

bersifat membangun dari pembaca sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan 

Laporan Tugas Akhir ini. 

Penyelesaian penulisan laporan tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan dan 

kerjasama banyak pihak, untuk itu dengan kerendahan hati penulis mengucapkan 

terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penyelesaian laporan 

tugas akhir ini, diantaranya kepada: 

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

Bahasa Universitas Widyatama. 



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

Pengajar Bahasa Jepang yang terus memberikan bimbingan, nasihat serta 

bantuannya selama ini. 

3. Etty Kustiaty, Dra., M. Hum., selaku 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. Adang Sanjaya, S. Pd., selaku Staf Bagian Akademik LPK CSBI, terima kasih 

untuk bimbingan dan bantuannya. 

5. Kosasih, S. Pd., selaku Staf Pengajar Bahasa Jepang LPK CSBI, おせわにな

りました , どうもありがとうございました。 

6. Seluruh rekan kerja di Citra Sarana Bahasa & Informatika Bandung yang tidak 

dapat penulis sebutkan namanya satu persatu terima kasih atas bimbingan, 

kerjasama dan bantuannya. 

7. Dosen- dosen terbaikku, Uning sensei, Etty sensei, Tety sensei, Devi sensei, 

Puti sensei, Asep sensei, Wisnu sensei, Fumio Sato sensei, Nozomi 

Matsumura sensei, Fumiko Moriyama sensei, 今までもお世話になって, ど

うもありがとうございました。 

8. Ayahanda & Ibunda, kakak serta keponakan tercinta yang selalu menjadi 

penyemangat hidupku. 

9. Teman-teman Hishou 2008 senasib dan seperjuangan: Adrian, Panji, Ryan, 

Rama, Azie, Hamzah, Fidya, Maya, Irena, Mira yang telah berjuang bersama 

sampai detik ini.  



10. Senpaitachi & Kohaitachi, 頑張って!! 

11. Teman- teman Widyatama Japan Community 

Penulis akhiri dengan memanjatkan doa, semoga semua kebaikan yang 

penulis terima selama ini diberikan balasan dengan pahala yang berlimpah dan 

selalu mendapatkan rahmat, karunia serta lindungan-Nya. Semoga laporan tugas 

akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis dan untuk engembangan ilmu pengetahuan 

bagi kita semua. 

 

Bandung, Januari 2012 
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