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On My research thema 

Tema penelitian saya adalah petani Kakao di Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan, kakao adalah 
sumber pendapatan yang sangat penting. Oleh karena itu saya ingin mengetahui peranan kakao bagi petani di 
Sulawesi Selatan. Terutama saya akan ingin meneliti hubungan antara kebun kakao dan sawah. Di Sulawesi 
Selatan, produksi beras juga cukup besar dan banyak petani sawah mempunyai kebun kakao juga. Saya mencoba 
menerangkan motivasi petani untuk memilih sebuah tanaman seperti kakao sebagai salah satu sumber pendapatan 
yang penting..    
 
Language Training 
       Dengan program ini, saya menerima pelajaran bahasa Indonesia di Fakultas Sastra Jepang, Universitas 
Hasanuddin. Pada fakulutas tersebut, saya belajar bahasa Indonesia oleh dari beberapa dosen, seperty, pak 
Lukman, ibu Asriani, dan pak Kahar. Mereka mengajarkan tata bahasa, cara membaca, dan cara menulis kepada 
saya. Ibu Asriani mengajarkan cara membaca dan Pak Kahar mengajarkan tata bahasa. 
       1 jam kuliah adalah kira-kira sembilan puluh menit. Biasanya saya mengikuti empat atau lima mata 
kuliah dalam seminggu. Biasanya saya berkuliah pagi, tetapi kadang-kadang saya harus masuk siang sesuai 
dengan permintaan dosenya. Dosen mengirim SMS kepada saya mengenai perubahan jadwal kuliah. Saya  
belajar bahasa Indonesia di fakultas sastra selama dua bulan. Pada bulan pertama, saya berada pada tingkat dasar, 
tetapi saya sudah naik ke tingkat menengah setelah bulan kedua dimulai. Saya mengikuti ujian untuk mengetahui 
kemampuan bahasa Indonesia saya ketika saya mau masuk kursus, saya mau naik dari tingkat dasar ke tingkat 
menengah dan saya mau selesai kursus. 
       Di dalam kelas saya memakai buku panduan bahasa Indonesia sebagai bahan pelajaran.. Kadang-kadang 
ada juga dosen yang memutarkan DVD sebagai bahan pelajaran. Di dalam kelas, dosen menggunakan bahasa 
Indonesia, tetapi kadang-kadang menggunakan bahasa Inggris juga ketika saya tidak mengerti ungkapan dosennya. 
Oleh karena itu mahasiswa yang berminta untuk mengikuti kursus ini lebih baik melatih diri dulu untuk 
mendengar bahasa Indonesia. Kursus tingkat dasar tidak susah bagi saya, tetapi saya pikir bahwa mahasiswa lebih 
baik membaca buku pelajaran sebelum berkuliah, sehingga dapat mengerti dengan lancar.  

Pelajaran bahasa Indonesia di Universitas Hasanuddin sangat berguna untuk penelitian saya nanti di 
Sulawesi Selatan. Saya akan men coba menggunakan bahasa Indonesia ketika saya melakukan penelitian di 
lapangan. 


