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BAB 1.PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Praktek kerja lapang merupakan penerapan pengajaran dengan

menempatkan mahasiswa pada lembaga/instansi dengan batas waktu yang sudah

ditentukan. Praktek kerja lapang ditujukan untuk memberi kesempatan mahasiswa

magang sehingga memiliki pengalaman dan tahu akan dunia kerja nyata. Praktek

kerja lapang dilakukan sebagai salah satu syarat tugas akhir. Dilakukan pada

semester 5, menjelang pengerjaan tugas akhir (TA).

Politeknik Negeri Jember bekerja sama dengan Changzhou Institute Of

Mechatronic Technology(CZIMT) dimana beberapa mahasiswa jurusan teknologi

informasi program manajemen informatika menjalankan program double degree.

Dalam hal ini, Pembelajaran bahasa mandarin dijadikan sebagai bahan Praktek

Kerja Lapang. Implementasi dan penguasaan bahasa mandarin diharapkan lebih

mempermudah mendapatkan pekerjaan .

Changzhou Institute Of Mechatronic Technology adalah lembaga

pendidikan vokasi milik pemerintah china dimana mahasiswa asing diwajibkan

lulus HSK 4. Mahasiswa harus memiliki sertifikat HSK 4 sesuai batas waktu yang

sudah ditentukan, jika tidak maka kampus CZIMT akan mengembalikan

mahasiswa pulang ke negara asalnya.

HSK merupakan ujian kemahiran berbahasa mandarin, terdapat 6 level hsk.

Level 1-2 untuk tingkat pemula, level 3-4 bagi tingkat menengah dan 5-6 untuk

yang sudah mahir. Semakin tinggi level maka semakin banyak kosakata dan tata

bahasa yang harus dipahami. Untuk standar kelulusan di CZIMT yaitu lulus HSK

4, maka perlu menguasai 1200 kosakata.
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1.2 TUJUAN

Penulisan Laporan Praktek Kerja Lapang terdapat 2 (dua) tujuan yakni tujuan

umum dan tujuan khusus, diuraikan sebagai berikut :

1.2.1 Tujuan Umum

a. Memahami akan disiplin dan persaingan di CZIMT

b. Penguasaan bahasa mandarin mempermudah komunikasi di area CZIMT

c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program double

degree dan pembelajaran HSK

1.2.2 Tujuan Khusus

a. Menerapkan pemebelajaran HSK 4 dalam berkomunikasi dengan

mahasiswa di CZIMT dengan fasih.

b. Mengetahui metode pemahaman pembelajaran HSK 4 dengan baik dan

benar.

c. Membantu pengajar menyampaikan tips/ kiat-kiat lulus ujian HSK4.

1.3 MANFAAT

Penulisan Laporan Praktek Kerja Lapang terdapat 2 (dua) manfaat yakni manfaat

umum dan manfaat khusus, diuraikan sebagai berikut :

1.3.1 Manfaat Umum

a. Menumbuhkan sikap disiplin dan bertanggung jawab terhadap apa yang

dikerjakan dalam lingkungan kerja

b. Menjadi pribadi yang berani mengemukakan pendapat atau saran yang

membangun di lingkungan kerja

c. Menjadi pribadi yang berkualitas dan memiliki etos kerja yang tinggi.



3

1.3.2 Manfaat Khusus

a. Memiliki nilai tambahan dalam dunia kerja yaitu memiliki kemampuan

berbahasa asing (Mandarin)

b. Membentuk kepedulian antar mahasiswa membantu menyampaikan

metode pembelajaran HSK 4 terhadap mahasiswa baru khususnya

mahasiswa indonesia agar mudah memahaminya

c. Menjadi lebih peka terhadap sekitar dalam membantu, berkomunikasi,

bersosialisasi serta menciptakan pribadi yang mandiri.

1.4 PETA LOKASI

Lokasi Praktek Kerja Lapang di Changzhou Institute Of Mechatronic

Technology yang tepatnya berada di 江苏省常州市武进区鸣新中路 26 号

Changzhou, China Telepon: 0519-86331000. Berikut merupakan lokasi

pelaksanaan Praktek Kerja Lapang (PKL)：

Gambar 1.1 Peta Lokasi PKL
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1.5 JADWAL KERJA

Praktek Kerja Lapang ini dilaksanakan pada tanggal 9 September 2019 s/d

tanggal 20 Desember 2019. PKL dilakukan pada hari kerja kantor yaitu setiap hari

senin sampai hari jumat mulai pukul 08.00 WIB – 17.10 WIB.

Tabel 1.1 Jadwal kerja

No Jenis Kegiatan
Bulan ke-

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Pengarahan oleh pembimbing lapang

atau dosen pengajar mengenai tata

tertib dan peraturan di lokasi PKL.

2 Pemberian materi dan tugas pemula

sekaligus mempraktekkan dengan

dosen pengajar sebelum terjun

langsung dalam dunia China.

3 Pelaksanaan PKL , melaksanakan

tugas serta mengambil dokumentasi

pelaksanaan PKL berupa foto serta

membuat notulen kegiatan sehari-hari

di lokasi PKL.

4 Mengimplementasikan atau

mengajarkan metode pemahaman

pembelajaran kepada mahasiswa

internasional di CZIMT baik

mahasiswa Indonesia ataupun

mahasiswa asing.

4 Membuat dan menyusun laporan

PKL, mengumpulkan dokumentasi

dan bukti pelaksanaan PKL
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1.6 METODE KEGIATAN

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Lapang ini adalah

sebagai berikut :

1. Metode Diskusi dilakukan antara mahasiswa dengan pembimbing lapang

serta dosen pengajar di Kampus Changzhou Institute Of Mechatronic

Technology mengenai metode pemahaman pembelajaran cepat tanggap

Bahasa Mandarin.

2. Metode wawancara dengan dosen pengajar guna memahami teknik belajar

Bahasa Mandarin yang baik.

3. Metode praktek langsung yakni dengan melaksanakan kegiatan belajar

bersama untuk saling membagikan tips pembelajaran bahasa mandarin

yang baik bersama pelajar Indonesia di CZIMT, serta komunikasi

langsung dengan orang China guna menguji kemampuan berbahasa

Mandarin.

4. Metode dokumentasi aktivitas pembelajaran sehari-hari di tempat PKL

menggunakan foto, buku dan ebook dari kampus.


