BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan
Adapun beberapa kesimpulan yang penulis dapat antara lain:
1. Di Universitas Widyatama dengan adanya sistem kuliah online membuat
mahasiswa harus mulai membiasakan diri dengan sistem ini, tersedianya
gadget menjadi kebutuhan utama bagi mahasiswa untuk melaksanakan
perkuliahan online ini. Di Universitas Widyatama sendiri sarana dan
prasarana yang tersedia sudah sangat baik untuk menunjang terlaksananya
perkuliahan online, seperti tersedianya website khusus yang memudahkan
mahasiswa dalam mengakses perkuliahan online. Dalam perkuliahan online
ini mahasiswa bisa secara mandiri mengeksplor lebih luas dalam mencari
dan memahami materi baik di internet maupun di buku.
2. Perkuliahan dengan sistem daring ini dirasakan masih kurang efektif
dikarenakan masih banyaknya kendala-kendala yang dialami oleh
mahasiswa yaitu kendala di jaringan internet yang lambat dan jelek yang
menyebabkan

terganggunya

perkuliahan

online

seperti

lamanya

mendownload materi, website yang susah diakses, dan sebagainya. Adapun
kendala lain yang dirasakan mahasiswa seperti kuota yang terbatas,
penyampaian materi yang kurang dipahami oleh mahasiswa dan website
yang eror ketika mengakses. Namun dari pihak Universitas sendiri sedikit
demi sedikit mulai meminimalisir kendala tersebut seperti membuat sistem
pembelajaran yaitu hanya tiga kali pertemuan dalam satu semester dan
sisanya mahasiswa mengikuti forum diskusi dan tugas-tugas yang diberikan
oleh masing-masing dosen pengajar, hal ini dapat meminimalisir terlalu
banyaknya mahasiswa yang mengakses kuliah online, selanjutnya adalah
pihak Universitas membagikan kuota gratis bagi mahasiswa yang mengikuti
perkuliahan online agar mahasiswa dapat mengirit biaya pembelian kuota.
Dan untuk menanggulangi internet yang lambat dan jelek pihak Prodi dalam
hal ini dosen memberikan toleransi kepada mahasiswa dalam pengumpulan
tugas jika terjadi kendala tersebut
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5.2 Saran
•

Saran untuk Prodi Bahasa Jepang Universitas Widyatama
Penulis menyarankan sebaiknya Prodi membuat list tugas-tugas utama

yang dikerjakan oleh pemagang selama Praktik Kerja Lapangan (PKL) untuk
mempermudah dan memfokuskan pemagang dalam mengerjakan tugasnya.
•

Saran untuk Fakultas dan Prodi
Penulis menyarankan sebaiknya pihak Fakultas maupun Jurusan lebih

banyak memberikan rekomendasi mengenai tempat pelaksanaan Prakti Kerja
Lapangan (PKL) agar mahasiswa tidak merasa kesulitan dalam mencari tempat
magang.
5.3 Penutup
Demikian yang dapat penulis paparkan terkait materi yang menjadi pokok
bahasan dalam penyusunan Tugas Akhir ini. Masih banyak kekurangan seperti
pemilihan dalam laporan, tata cara penulisan yang belum sempurna, serta
kelengkapan materi karena terbatasnya pengetahuan dan referensi yang
berhubungan dengan laporan Tugas Akhir ini.
Maka dari itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran demi
kesempurnaan penyusunan Tugas Akhit pada kesempatan berikutnya. Semoga
Tugas Akhir ini berguna bagi pembaca pada umumnya, dan penulis pada
khususnya.
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