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ABSTRAK 

 

Praktik Kerja Lapangan adalah salah satu syarat dalam menyelesaikan 
Pendidikan Program Diploma III Program Studi Bahasa Jepang pada Fakultas 
Bahasa Universitas Widyatama. Tujuan dari Praktik Kerja Lapangan adalah agar 
setiap mahasiswa dapat mempraktikan ilmu yang didapat selama belajar di 
bangku perkuliahan. Hasil yang diperoleh selama melaksanakan Praktik Kerja 
tersebut penulis tuangkan ke dalam tulisan yang berbentuk laporan. 

Pelaksanaan Praktik Kerja penulis laksanakan selama kurang lebih 100 
jam sejak tanggal 16 Pebruari 2011 sampai dengan 25 Maret 2011 di LKP CITRA 
SARANA BAHASA DAN INFORMATIKA (LKP CSBI) yang beralamat di                
Jl. Pahlawan No. 28 Bandung, Jawa Barat Telp/Fax. 022.7201972 / 022.7230424. 
LKP CSBI merupakan tempat kursus yang memberikan kesempatan bagi setiap 
orang untuk lebih mengembangkan diri mereka dengan cara mengikuti salah satu 
program pelatihan yang mereka adakan. 

Selama melaksanakan Praktik Kerja penulis ditempatkan sebagai asisten 
pengajar yang tugasnya antara lain mengetahui Job Description sebagai pengajar 
di CSBI, mempelajari biodata siswa-siswi dan tujuan siswa dalam mengikuti 
bimbingan belajar, pembelajaran cara membuat silabus dan kurikulum, 
mengamati tata cara pembimbing dalam memberikan pelajaran, praktik mengajar 
kepada siswa siswi dengan bimbingan sensei (pengajar resmi) CSBI, 
pembelajaran cara membuat soal ujian Bahasa Jepang. 

Selama melaksanakan Praktik Kerja penulis mendapatkan banyak 
pengalaman berharga mengenai dunia kerja yang sesungguhnya dan dunia ajar 
mengajar. Penulis menyadari bahwa tugas seorang pengajar bukan hanya 
memberikan materi pembelajaran, akan tetapi juga harus dapat mendorong dan 
menyemangati muridnya untuk lebih tertarik dalam subjek yang mereka pelajari 
sehingga secara tidak langsung dapat mendorong keinginan mereka untuk lebih 
mengembangkan diri.  

Penulis juga menyadari manfaat pembelajaran bahasa asing untuk berbagai 
macam lapisan masyarakat. Bahasa kedua adalah faktor penunjang untuk 
meningkatkan nilai jual atau nilai saing (bargaining point) kita di era globalisasi 
sekarang ini. Orang-orang yang mempelajari Bahasa kedua pun cenderung lebih 
kreatif dan lebih lihai dalam memecahkan soal-soal yang kompleks. Penguasaan 
bahasa kedua pun sangat berperan di dalam dunia kerja, melalui pengembangkan 
tingkat pengetahuan bahasa asing. 

Penulis berharap pengalaman yang penulis peroleh selama melaksanakan 
Praktik Kerja Lapangan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi 
pembaca pada umumnya. 

 


