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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penguasaan ilmu bahasa Jepang saat ini bisa di dapat dari pendidikan 

formal dan non-formal, sesuai dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 26 ayat 4. “Satuan pendidikan non-

formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan kelompok belajar, pusat 

kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim serta satuan pendidikan yang 

sejenis.” Sedangkan untuk tujuan diadakannya pendidikan non-formal tertulis 

pada ayat 5, yaitu “kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat 

yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan kecakapan hidup dan 

sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha 

mandiri, dan atau melanjutkan pendidikan  ke jenjang yang lebih tinggi.” 

Sebagai salah satu lembaga pendidikan non-formal di Bandung, JLMC 

(Japanese Language and Management Center) mengembangkan pelayanan 

pendidikan Bahasa Jepang dan kemampuan manajerial. Penulis mendapat 

kesempatan untuk Praktek Kerja Lapangan di JLMC. Dengan ini penulis bisa 

melaporkan bagaimana pembelajaran Bahasa Jepang level dasar di JLMC 

yang dapat menunjang kemampuan Bahasa Jepang peserta didik menurut 

kebutuhannya. 

Berdasarkan hal tersebut penulis mengangkat judul “PEMBELAJARAN 

BAHASA JEPANG LEVEL DASAR DI JLMC”. Penulis berharap laporan 
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ini akan bermanfaat bagi pembaca untuk mengetahui bagaimana peranan 

JLMC sebagai lembaga non-formal bagi peserta didik yang hendak menguasai 

Bahasa Jepang sesuai dengan kebutuhan. 

1.2 Ruang Lingkup Bahasan 

1. Peminat dan program yang disediakan JLMC. 

2. Proses pembelajaran bahasa Jepang level dasar di JLMC. 

1.3 Tujuan Peninjauan 

1.3.1 Tujuan Umum 

1. Guna memenuhi salah satu syarat akademik dalam menyelesaikan 

kuliah program Diploma III Jurusan Bahasa Jepang Fakultas Bahasa 

Universitas Widyatama. 

2. Menambah pengetahuan tentang pembelajaran Bahasa Jepang di 

lembaga kursus. 

3. Sebagai pengalaman langsung bagi penulis agar siap menghadapi 

dunia kerja yang sesungguhnya. 

4. Memberikan informasi kepada masyarakat luas yang hendak belajar 

Bahasa Jepang. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui bagaimana pembelajaran Bahasa Jepang level dasar  

di lembaga kursus JLMC. 

2. Untuk mengetahui peminat belajar Bahasa Jepang di JLMC. 

1.4 Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

Penulis melaksanakan praktik kerja lapangan di lembaga kursus Bahasa 

Jepang JLMC Jl. W. R. Supratman No.3, Bandung. Praktek kerja lapangan 
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dilaksanakan selama kurang lebih 100 jam yang dilaksanakan terhitung dari 

tanggal 3 Februari 2014 s/d 15 Maret 2014. Dalam seminggu PKL 

dilaksanakan dari hari Senin s/d Rabu dan Jumat s/d Sabtu. 

1.5 Sistematika Penulisan Laporan 

Sistematika penulisan laporan praktik kerja lapangan ini adalah sebagai 

berikut: 

Bab satu pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang, ruang 

lingkup bahasan, tujuan peninjauan, tempat dan waktu pelaksanaan, 

sistematika penulisan laporan. 

Bab dua profil perusahaan, membahas tentang sejarah, lokasi, visi dan 

misi, program, struktur organisasi, deskripsi pekerjaan dan peraturan kerja. 

Bab tiga pelaksanaan praktik kerja lapangan, penulis menjelaskan 

semua kegiatan yang penulis lakukan dan uraian-uraian pelaksanaan praktik 

kerja. 

Bab empat pembahasan, penulis  menjelaskan tentang peminat dan 

program belajar JLMC, serta bagaimana pembelajaran Bahasa Jepang level 

dasar di JLMC. 

Bab lima kesimpulan dan saran, penulis menjelaskan tentang 

kesimpulan dari keseluruhan bab yang ada dalam penyusunan Tugas Akhir ini. 

Penulis juga memberikan saran untuk JLMC, Fakultas dan Jurusan. 


