
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Dalam penulisan tugas akhir ini penulis mengangkat tema 

“PEMBELAJARAN BAHASA ASING DI LPK CSBI”. Tema yang penulis 

angkat ini sangat menarik untuk di ketahui oleh khalayak umum. Pengamatan 

selama penulis melaksanakan praktik kerja di LPK CSBI (Citra Sarana Bahasa 

dan Informatika) ini, dapat penulis simpulkan: 

 

1. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

kemampuan dalam penguasaan bahasa asing sangat diperlukan. 

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

asing saat ini dapat dilakukan di lembaga pendidikan dan kursus.  

3. Lembaga pendidikan dan kursus memiliki metode dan cara pembelajaran 

bahasa asing masing-masing dalam menyampaikan pembelajarannya.  

4. Lembaga pendidikan dan kursus menawarkan pembelajaran bahasa asing 

dalam waktu yang singkat untuk menguasai bahasa asing pada tingkatan 

tertentu. 

5. Jadwal bimbingan di lembaga pendidikan dan kursus bersifat fleksibel, 

sehingga dapat disesuaikan dengan jadwal rutinitas harian peserta 

didiknya. 



6. Fasilitas yang berkualitas akan mendukung proses pembelajaran bahasa 

asing. Seperti 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 serta ruang kelas yang nyaman juga dapat 

menghilangkan stress bagi siswa. 

 

5.2  Saran 

Setelah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di LPK CSBI (Citra Sarana 

Bahasa dan Informatika) Bandung, dengan memperhatikan kegiatan-kegiatan 

yang dilakukan di LPK CSBI, tanpa mengurangi rasa hormat, penulis mencoba 

untuk memberikan beberapa masukan yang diharapkan dapat membantu dan 

bermanfaat bagi LPK CSBI maupun bagi Fakultas dan Jurusan Bahasa Jepang 

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

sebagai berikut. 

 

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

1. Metode yang up to date akan memberikan efektifitas dalam proses 

pembelajaran bahasa asing. LPK CSBI hendaknya selalu berinovasi 

memberikan metode-metode pembelajaran yang up to date guna 

menciptakan lulusan-lulusan yang kompeten dalam penguasaan bahasa 

asing. 



2. Fasilitas yang baik akan mempermudah siswa dalam proses pembelajran 

bahasa asing. Penulis merasa fasilitas yang ada di LPK CSBI terbilang 

cukup, tetapi akan lebih sempurna jika fasilitas yang ada saat ini ditambah 

dan dipelihara lagi.  

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 LPK 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 LPK CSBI merasa 

puas, akan menimbulkan efek negatif ke masa yang akan datang. Bahkan 

bias kalah bersaing dengan lembaga lain. Penulis harap LPK 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 pengajar yang dimiliki oleh LPK CSBI sudah berkualitas, sayang 

penulis tidak menemukan native speaker di LPK CSBI. Alangkah baiknya 

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



6. 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 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 LPK CSBI meningkatkan 

kembali kenyamanan kelas bahasa yang ada. 

 

5.2.2  Saran untuk Fakultas dan Jurusan 

1. 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. 

2. Pihak fakultas atau jurusan diharapkan melakukan kerjasama dengan 

perusahaan-perusahaan asing, khususnya  perusahaan jepang untuk 

melakukan praktik kerja lapangan sehingga mahasiswa dapat 

mengaplikasikan ilmu yang dipelajarinya diperkuliahan. 



3. Alangkah baiknya pihak fakultas dan jurusan untuk lebih mempersiapkan 

mahasiswa agar yang bersangkutan sanggup ditempatkan dibagian apapun 

dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan. 

 

 

6.3 Penutup 

Demikianlah uraian Praktik Kerja Lapangan yang telah penulis laksanakan 

di LPK CSBI (Citra Sarana Bahasa dan Informatika) Bandung. Dalam 

penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini penulis sadari masih jauh 

dari kata sempurna, juga masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan 

yang memerlukan perbaikan-perbaikan mengingat keterbatasan 

pengetahuan yang penulis miliki. Segala saran maupun kritik yang 

membangun sekiranya bisa menjadikan penulisan Laporan Praktik Kerja 

Lapangan ini lebih sempurna lagi, agar dikemudian hari Laporan Praktik 

Kerja ini dapat berguna bagi semua pihak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


