
 

 

 

BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1 Kesimpulan 

 

1. Olah raga renang memang sudah dikenal lama (sejak awal abad XX) oleh 

masyarakat Indonesia, secara khusus dimulai di Kota Bandung, namun 

perkembangannya memang pernah mengalami kemunduran beberapa kali. 

2. Selama beberapa tahun kolam renang hanya dijadikan sebagai sarana olah 

raga semata yang penggunaannya terbatas pada para atlit atau calon atlit. 

3. Kolam renang Selly’s Swimming Pool (awalnya bernama Yulie’s 

Swimming Pool) yang berdiri pada tahun 1985 merupakan salah satu 

pelopor usaha kolam renang yang juga berfokus pada olah raga renang 

sebagai rekreasi keluarga. 

4. Dalam perjalannnya kolam renang Selly’s Swimming Pool telah dua kali 

mengalami pergantian kepemilikan. Pertama dari Cornelis J. Sopamena ke 

Benjamin Sopamena, yang mengubah nama Yulie’s Swimming Pool 

menjadi Jack’s Swimming Pool pada tahun 2001. Kedua pergantian dari 

Benjamin Sopamena ke H. Deden yang mengubah nama Jack’s Swimming 

Pool menjadi Selly’s Swimming Pool pada tahun 2003. 

5. Saat ini memang terdapat pergeseran animo dalam memandang wisata 

kolam renang lebih sebagai sarana rekreasi, hal ini yang memicu banyak 



 

 

 

tempat penyelenggara jasa kolam renang, semakin menjamur dan berfokus 

pada rekreasi. 

6. Persaingan yang terbilang pesat di Kota Bandung membuat kolam renang 

Selly’s Swimming Pool lebih berfokus untuk mencari pengungjung dari 

sekolah-sekolah. 

7. Sejauh ini promosi hanyalah dilakukan bagi sekolah-sekolah, pemanfaatan 

sarana lain (misalnya Selly’s Aquatic Club) sebagai sarana promosi untuk 

keluarga belumlah dilakukan. 

8. Hal lainnya adalah kebanyakan masyarakat masih lebih mengenal nama 

Yulie’s Swimming Pool, nama yang sudah lama melekat untuk kolam 

renang yang berlokasi di daerah Turangga ini. Sebagai contoh penulis 

mengutipkan tuntunan dari Google.map tentang wisata kolam renang 

Bandung. Di sana masih tertulis nama kolam ini adalah Yulie’s. 

 

Gambar 3.1 Peta Google map tentang kolam renang Selly’s yang masih ditulis 

bernama Yulie’s 



 

 

 

 

Agaknya pihak manajemen memang perlu melakukan sosialisasi lebih lagi 

atau tetap saja memakai nama yang sama, mengingat namaYulie’s memang sudah 

sangat melekat.  

 

4.2 Saran 

 

Tanpa mengurangi rasa hormat penulis mengajukan beberapa saran yang dapat 

menjadi pertimbangan bagi pihak-pihak yang akan beroleh manfaat dari laporan 

tugas akhir ini. 

 

4.2.1 Saran untuk Pihak Kolam Renang Selly’s Swimming Pool 

1. Sebaiknya pihak kolam renang semakin memperluas jejaring sekolah-

sekolah yang ada di kota Bandung, mengingat jumlahnya yang 

terbilang besar. 

2. Guru-guru sekolah perlu mendapatkan pelayanan khusus dan 

pemahaman yang baik tentang fasilitas kolam renang Selly’s 

Swimming Pool ehingga menjadi alat promosi yang baik. 

3. Pihak kolam renang Selly’s Swimming Pool juga perlu meningkatkan 

promosi untuk kelas pelatihan renang. 

4. Perlu ada program khusus untuk promosi kolam renang Selly’s 

Swimming Pool sebagai sarana rekreasi dengan memanfaatkan 

momentum tertentu. 



 

 

 

5. Manajemen perlu pula untuk memikirkan kembali pergantian nama 

kolam renang, sebab ternyata nama yang masih melekat di masyarakat 

adalah Yulie’s Swimming Pool. 

 

4.2.2 Saran untuk Pihak Jurusan Bahasa Jepang Universitas Widyatama 

1. Penulis mengharapkan agar pihak Jurusan memberikan rekomendasi 

mengenai tempat pelaksanaan praktik kerja 

2. Penulis juga berharap agar ada 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,  

3. Selain itu pula agar mahasiswa dibantu 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. 

 

4.2.3 Saran untuk Pemerintah dan Masyarakat 

1. Pemerintah perlu membantu sosialisasi olah raga renang, mengingat 

ini merupakan hal yang juga dibutuhkan dalam konteks Indonesia. 

2. Masyarakat dalam keluarga memang perlu menekankan pentingnya 

olah raga renang sebagai salah satu alternatif yang murah dan 

mendukung kebersamaan keluarga. 


