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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dalam penulisan tugas akhir ini penulis mengangkat tema “PERANAN 

PENGUASAAN BAHASA KEDUA DALAM PENGEMBANGAN DIRI”. 

Tema tersebut penulis rasakan sangat menarik untuk diketahui dan dipahami oleh 

khalayak umum. Berdasarkan pengamatan penulis, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Bahasa kedua adalah faktor penunjang untuk meningkatkan nilai jual atau 

nilai saing (bargaining point) kita di era globalisasi ini. 

2. Dapat membaca literatur asing dalam bahasa sumbernya. 

3. Dapat berkomunikasi secara langsung dengan orang asing. 

4. Mempengaruhi minat dan ketertarikan kita terhadap budaya asal kita sendiri. 

5. Orang-orang yang mempelajari bahasa kedua cenderung lebih kreatif dan 

lebih lihai dalam memecahkan soal-soal yang kompleks. 

6. Sangat membantu apabila anda memutuskan untuk bepergian atau pindah ke 

negara lain yang menggunakan bahasa ibu yang berbeda. 

7. Penguasaan bahasa kedua sangat berperan di dalam dunia kerja. Hal ini dapat 

dilihat dari fenomena akhir-akhir ini dimana hampir semua perusahaan kelas 

atas di Indonesia mencantumkan penguasaan bahasa kedua; minimal bahasa 

Inggris; sebagai salah satu persyaratan untuk dapat diterima bekerja di 

perusahaan mereka. 

8. Melalui pengembangkan tingkat pengetahuan bahasa para siswa yang masih 

bersekolah sekarang kita dapat meningkatkan tingkat efektifitas angkatan 

kerja nantinya. 

9. Perusahaan-perusahaan yang memiliki orang-orang berkapabilitas untuk 

berkomunikasi dalam bahasa lain pun memiliki keuntungan dibandingkan 

perusahaan-perusahaan yang tidak. 
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10. Bagi mahasiswa/i yang bersekolah/berdomisili di luar negeri penguasaan 

Bahasa Asing pun berguna tidak hanya untuk menjalani kehidupan bersekolah 

dan sehari-hari mereka akan tetapi juga berguna apabila mereka ingin mencari 

pekerjaan sampingan (part-time job). 

 

5.2 Saran 

Setelah melaksanakan Praktik Kerja di LKP CSBI (Citra Sarana Bahasa 

dan Informatika) Bandung, dengan memperhatikan kegiatan operasional yang 

dilakukan di LKP CSBI, tanpa mengurangi rasa hormat, penulis mencoba untuk 

memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat membantu dan bermanfaat 

bagi LKP CSBI maupun bagi Fakultas Bahasa dan khususnya Jurusan Bahasa 

Jepang Universitas Widyatama. Adapun saran-saran yang ingin penulis sampaikan 

adalah sebagai berikut. 

 

5.2.1  Saran bagi LKP CSBI (Citra Sarana Bahasa dan Informatika) 

1. Mengingat menjamurnya berbagai tempat kursus bahasa dan 

informatika di Bandung maka LKP CSBI seharusnya dapat lebih 

meningkatkan promosi mengenai kehadiran dan paket-paket 

pembelajaran yang terdapat di LKP CSBI. 

2. Renovasi dan pembersihan bangunan penulis rasakan perlu dilakukan 

oleh LKP CSBI agar terlihat lebih elegan dan elit sehingga dapat 

meningkatkan nilai jual LKP di mata masyarakat umum. 

3. Pembaharuan sarana dan prasarana (computer, meja dan kursi kelas, 

dll) di LKP CSBI mutlak diperlukan mengingat terus meningkatnya 

kebutuhan akan teknologi dan hardware baru dalam menunjang 

kegiatan belajar mengajar. 

4. Perbaikan penampilan untuk para staf agar tidak memberikan kesan 

seadanya kepada para calon murid dan juga kepada murid-murid LKP 

CSBI. 

5. Peningkatan kerja sama dengan para alumnus sehingga membuka jalur 

baru baik dalam penyaluran kerja maupun penerimaan murid baru. 
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5.2.2  Saran untuk Fakultas dan Jurusan 

Penulis mengharapkan agar pihak Fakultas ataupun Jurusan dapat 

memberikan rekomendasi dan pengarahan mengenai tempat pelaksanaan praktik 

kerja. Sosialisasi mengenai cara dan langkah-langkah penulisan Tugas Akhir pun 

dinilai perlu diberikan sejak awal semester 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 maka para lulusan Universitas Widyatama telah siap dengan 

pengalaman yang didapatnya selama melaksanakan praktik kerja lapangan. Selain 

itu, mengingat kerasnya persaingan di dunia kerja Indonesia saat ini maka penulis 

mengharapkan agar Jurusan Bahasa Jepang Universitas Widyatama dapat 

meningkatkan strata pendidikannya dari DIII menjadi S1 agar dapat memberikan 

peluang yang lebih besar kepada para lulusannya untuk bersaing dalam dunia 

profesional. 


