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LAMPIRAN  

 Kuesioner 

No Pertanyaan Survei Jumlah Responden 

1 Berapa lama anda menjadi kenshuusei di PT.Toyota Motor Corporation? 

1 – 12 bulan 33 

1 – 3 tahun  11 

4 – 6 tahun  3 

7 – 10 tahun  3 

2 Dibagian apa anda menjadi kenshuusei PT.Toyota Motor Corporation? 

Stamping shop 11 

Welding shop  6 

Painting shop 17 

Assembling shop 16 

3 Apakah bahasa jepang anda sudah terbekali dibagian tersebut? 

Ya  28 

Tidak  2 

Kadang  7 

Walaupun sudah dilakukan pembekalan tetap 

diperlukan adaptasi mengenai kosakata umum 

yang digunakan karena jepang juga memiliki 

ragam Bahasa yang digunakan seperti Bahasa 

daerah diindonesia. 

 

 

1 

Untuk Bahasa jepang sudah tapi Bahasa sehari-

hari contentnya yang berbeda.  

 

1 

Campur-campur bahasanya termasuk Bahasa 

gerak. 

 

1 
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4 

 

Keselamatan dalam bekerja bagi para pemagang sangat diutamakan oleh 

semua perusahaan jepang dan semua peserta magang atau kenshuusei 

dilindungi oleh asuransi untuk jaminan keselamatan kerjanya selama 

anda magang di Jepang. Serta memberikan pertanggungan 100% 

terhadap pembayaran biaya medis yang dilakukan untuk periode tertentu 

sejak tanggal keberangkatan dari negara asal, dengan demikian tidak ada 

masalah tentang tidak adanya pertanggungan selama perubahan dari satu 

izin tinggal lainnya. Jadi apakah asuransi tersebut sangat membantu anda 

selama anda menjadi kenshuusei di Jepang? ? 

Ya  44 

Tidak  0 

Kadang 3 

Asuransi kesehatan hanya dijamin 70% 1 

Pertanggungan sepertinya hanya 70% saja bukan 

100% 

1 

Alhamdulillah di Jepang sehat jadi tidak 

merasakan ke rumah sakit. 

1 

5 Masyarakat Jepang memiliki tingkat kesadaran yang tinggi dalam hal 

sopan santun, tepat waktu, budaya malu, dan kerja kerasnya. Jadi, 

apakah anda sudah menerapkan hal tersebut ketika berada di Jepang? 

Ya  30 

Tidak  0 

Kadang 18 

Kalau kerja keras masih belum sama seperti 

orang jepang 

1 

Ketertiban tepat waktu seperti belum karena 

orang jepang sangat tepat waktu. 

1 

6 Saat anda berada di Jepang dan anda sedang berada dieskalator, apakah 

anda sudah melakukan etika yang baik seperti tidak menutupi seluruh 

badan eskalator dan tidak berdiri disebelah kanan? 

Ya  41 
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Tidak  0 

Kadang  9 

Yang lain 0 

7 Saat anda berada di Jepang dan anda sedang berada ditransportasi umum 

dan lift, apakah anda sudah melakukan etika yang baik seperti tidak 

mengangkat telp didalam transportasi umum tersebut? 

Ya  32 

Tidak  2 

Kadang  16 

8 Apakah anda pernah merasakan bulan puasa Ramadhan di Jepang dan 

anda melakukan aktifitas diluar maupun aktifitas kerja pada saat sedang 

berpuasa yang pada saat itu sedang musim panas? 

Ya  21 

Tidak  18 

Kadang  7 

Bulan Ramadhan saya di Jepang saat musim 

dingin 

1 

Tidak berpuasa  3 

9 Saat anda beradaptasi dan anda bertemu orang-orang baru yang memiliki 

perbedaan budaya dan bahasanya. Apakah anda sudah dibekali cara 

untuk beradaptasi budaya dan bahasa sebelumnya? 

Ya 39 

Tidak  3 

Kadang  7 

Belum dibekali, kita hanya tahu dari teman yang 

sudah pernah kesana saja. 

1 

10 Pada nomor sebelumnya penulis bertanya tentang apakah anda sudah 

dibekali cara adaptasi. secara umum, pada nomor ini penulis memperinci 

pertanyaan, apakah anda dapat mengatasi masalah adaptasi budaya 

tersebut?  

Ya  34 
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Tidak 4 

Kadang  10 

Pada awalnya saja namun siring waktu menjadi 

terbiasa. 

1 

11 Masyarakat Jepang sangat memperdulikan lingkungan dan kedisiplinan 

dalam hal membuang sampah sejak mereka sedari kecil, saat mereka 

tidak menemukan tempat sampah mereka akan mengantongi sampah 

tersebut sampai mereka menemukan tempat sampah atau mereka akan 

membuangnya saat sesampainya dirumah. Jadi, apakah anda sudah 

menerapkan budaya membuang sampah tersebut ketika anda berada di 

Jepang? 

Ya  45 

Tidak  1 

Kadang  4 

Yang lain 0 

12 Saat anda di tempat kerja, apakah fasilitas diperusahaan Jepang memiliki 

fasilitas yang sesuai dengan kebutuhanmu contohnya seperti tempat 

beribadah? 

Ya  31 

Tidak   10 

Kadang  8 

Jepang agama Shinto, jadi ada gapura kecil 

agama Shinto ke tuhannya (kami sama) tiap 

oasis. 

1 

13 Apakah ada kesulitan dalam menyesuaikan waktu ibadah yang 

disesuaikan dengan waktu kerjamu? 

Ya  9 

Tidak   24 

Kadang  13 

Tidak bisa sholat dimusholla dan melakukan 

jumatan 

1 
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Ya kadang saya tidak bisa salat jumat 1 

Saya tidak melaksanakan ibadah sholat  1 

Saya katolik jadi tiap minggu kegereja  1 

14 Saat anda berada di Jepang, apakah fasilitas apato yang disediakan 

perusahaan sudah tercukupi selama di Jepang? 

Ya  46 

tidak  1 

Kadang  3 

15 Saat anda berada di lingkungan Jepang yang kebanyakan masyarakat 

nonmuslim, sehingga anda lebih sering menemukan makanan nonhalal 

dari pada makanan halal. Maka dari penulis memberikan pertanyaan, 

apakah anda menemukan makanan halal tersebut di lingkungan tempat 

tinggal di Jepang? 

Ya   36 

Tidak   5 

Kadang  7 

Saya non muslim 1 

Saya bukan muslim  1 

16 Pada nomor sebelumnya penulis bertanya tentang menemukan makanan 

halal, pada nomor ini penulis memperinci pertanyaan dan penulis 

bertanya tentang, apakah anda sudah tau cara membedakan makanan 

halal dengan non halal?  

Ya  38 

Tidak  1 

Kadang  11 

17 Saat anda berada di tempat kerja, apakah anda pernah merasakan kendala 

seperti beda bahasanya? 

Ya  19 

Tidak  12 
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Kadang  28 

Saat orang jepang bicara cepat intonasinya 

kurang jelas ini yang kadang kala agak kesulitan 

memahami? 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 saat anda berada diluar apato, apakah anda pernah merasakan kendala 

saat berbahasa Jepang? 

Ya  13 

Tidak 9 

Kadang  28 


