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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Dalam penulisan tugas akhir ini penulis mengangkat tema “KAITAN 

USIA DALAM PEMBELAJARAN BAHASA ASING”. Tema yang penulis 

angkat ini sangat menarik untuk di ketahui oleh khalayak umum dan penulis 

simpulkan bahwa: 

1. Selain dengan cara bersekolah atau otodidak, penguasaan terhadap bahasa 

asing saat ini dapat dilakukan di lembaga-lembaga bimbingan belajar.  

2. Lembaga-lembaga bimbingan belajar bahasa asing tidak memandang usia 

sebagai batasan untuk mempelajari bahasa asing. Dari usia muda sampai 

lanjut usia, jika berminat, lembaga bimbingan belajar tidak akan menolak 

sebagai siswanya. 

3. Jadwal dalam mempelajari bahasa asing di lembaga bimbingan belajar 

bersifat fleksibel, sehingga hal tersebut akan menguntungkan peserta dengan 

jadwal yang padat. 

4. Jangka waktu yang dibutuhkan sampai selesai 1 tingkatan relatif singkat. 

Pada umumnya, 1 tingkatan kelas membutuhka waktu mulai dari 3-4 bulan. 

Jadi peserta tidak harus berlama-lama menghabiskan waktu untuk dapat 

menguasai bahasa asing. 
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5. Pentingnya untuk membuat silabus dan kurikulum yang bermutu. Dengan 

demikian, baik siswa atau pengajar tidak mendapat kesulitan selama proses 

bimbingan berlangsung. 

6. Fasilitas yang berkualitas akan mendukung proses pembelajaran bahasa asing. 

Laboratorium bahasa, native speaker, staf pengajar, dan buku-buku pelajaran 

yang lengkap. 

7. Suasana belajar yang santai, menyenangkan, tetapi tetap serius dapat 

membantu meningkatkan daya serap terhadap pelajaran. Selain itu, suasana 

yang harmonis juga dapat menghilangkan stress bagi siswa. 

 

5.2  Saran 

Setelah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Citra Sarana Bahasa dan 

Informatika Bandung, dengan memperhatikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

di Citra Sarana Bahasa dan Informatika Bandung, tanpa mengurangi rasa hormat, 

penulis mencoba untuk memberikan beberapa masukan yang diharapkan dapat 

membantu dan bermanfaat bagi Citra Sarana Bahasa dan Informatika Bandung 

maupun bagi Fakultas dan Jurusan Bahasa Jepang Universitas Widyatama. 

Adapun saran-saran yang ingin penulis sampaikan adalah sebagai berikut. 

 

5.2.1  Saran bagi Citra Sarana Bahasa dan Informatika 

1. Kenyamanan kelas saat proses belajar merupakan hal yang penting, baik bagi 

siswa maupun pengajarnya. Cuaca panas, atau dingin akan mempengaruhi 

tingkat konsentrasi bagi siswa dan pengajar. Suasana nyaman akan tercipta 
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jika kelas mendapatkan penerangan cahaya yang cukup, tidak terlalu terang, 

dan suhu udara yang tepat, tidak terlalu panas tetapi sedikit dingin. Alangkah 

lebih baik jika CSBI meningkatkan kembali kenyamanan kelas bahasa yang 

ada. 

2. Fasilitas yang baik akan mempermudah siswa dalam proses pembelajran 

bahasa asing. Penulis merasa fasilitas yang ada di CSBI terbilang cukup, tetapi 

akan lebih sempurna jika fasilitas yang ada saat ini ditambah dan diperbaiki 

lagi. Tidak lupa juga untuk dirawat selalu, agar tidak rusak. 

3. Dalam mempelajari bahasa asing, tentunya buku-buku yang berkaitan dengan 

pelajaran bahasa asing sangatlah penting. Buku-buku yang up to date akan 

menambah dan mempermudah siswa dalam pembelajaran bahasa. Begitu juga 

dengan staf pengajar. Dengan buku-buku yang up to date, pengajar dapat 

memberikan materi dengan tepat, sesuai dengan perkembangan jaman ini. Jadi 

alangkah baiknya jika Lembaga CSBI memperlengkap buku-buku yang ada 

saat ini. 

4. Silabus dan Kurikulum akan mempengaruhi masa depan lembaga, karena jika 

silabus dan kurikulum tidak menjadikan lulusan CSBI merasa puas, akan 

menimbulkan efek negatif ke masa yang akan datang. Bahkan bias kalah 

bersaing dengan lembaga lain. Penulis harap Lembaga CSBI bisa menjaga 

eksistensinya dengan cara terus mengevaluasi silabus dan kurikulum menjadi 

lebih baik lagi kedepannya. 

5. Staf pengajar yang berkualitas dan juga adanya native speaker akan 

membangun kepercayaan diri untuk berdialog bagi peserta. Penulis rasa, staf 
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pengajar yang dimiliki oleh Lembaga CSBI sudah berkualitas, saying penulis 

tidak menemukan native speaker di Lembaga CSBI. Alangkah baiknya 

sewaktu-waktu CSBI menghadirkan native speaker di kelas bahasa asing.  

 

5.2.2  Saran untuk Fakultas dan Jurusan 

Penulis mengharapkan agar pihak Fakultas atau Jurusan memberikan 

rekomendasi mengenai tempat pelaksanaan praktik kerja dan sosialisasi mengenai 

cara dan langkah-langkah penulisan Tugas Akhir agar mahasiswa dapat 

menggunakan kemampuannya sesuai dengan ilmu yang dipelajari selama 

menimba ilmu di Universitas Widyatama, selain itu pula agar mahasiswa 

melaksanakan praktik kerja sesuai dengan bidangnya sehingga disaat terjun di 

dunia kerja yang sesungguhnya telah siap dengan pengalaman yang didapatnya 

selama melaksanakan praktik kerja lapangan. 

 


