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BAB IV 

Kesimpulan dan Saran 

 

4.1 Kesimpulan 

Sertifikasi merupakan jalur alternatif pengganti penulisan skripsi bagi 

kelulusan mahasiswa. Sertifikasi tidak kalah manfaatnya dari penulisan skripsi 

karena bagi penulis mendapatkan kesempatan mengajar di SMA Santa Angela 

merupakan pengalaman yang berharga karena setelah pelaksanaan PKL berakhir 

penulis mendapatkan banyak pengetahuan mengenai profesi seorang pengajar. 

Peran pengajar dalam melaksanakan proses belajar mengajar sangatlah 

penting karena seorang pengajar berperan sebagai narasumber, komunikator, 

motivator bagi para siswa sehingga siswa dapat berkembang menjadi manusia 

yang cerdas dan memiliki nilai - nilai yang baik. 

Untuk menjadi pengajar, seseorang harus memiliki dasar ilmu mengajar yang 

diperlukan untuk menciptakan proses belajar mengajar yang efisien dan efektif. 

Ketika melaksanakan PKL di SMA Santa Angela, penulis menyadari beberapa hal 

yang sangat penting bagi seorang pengajar yaitu : 

1. Persiapan yang baik sebelum melaksanakan proses belajar mengajar seperti 
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tema / bahan pelajaran yang akan diberikan, pembuatan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran, alat bantu yang akan digunakan dan lain - lain. 

2. Interaksi yang baik dengan siswa sehingga suasana belajar yang kondusif 

dapat tercipta. 

3. Volume suara yang keras dan kepercayaan diri yang penuh perlu dimiliki agar 

materi yang diberikan dapat didengar dan dimengerti oleh para siswa. 

4. Kemampuan mengelola kelas agar siswa mendapatkan suasana belajar yang 

menyenangkan. 

Manfaat yang dirasakan oleh penulis setelah menyelesaikan PKL adalah 

penulis mendapatkan pengalaman sebagai seorang pengajar yang dapat penulis 

aplikasikan dalam dunia kerja setelah penulis menyelesaikan masa studi di 

Universitas Kristen Maranatha. 

 

4.2 Saran 

Diadakannya jalur sertifikasi sebagai pengganti skripsi sangat membantu bagi 

mahasiswa yang tidak dapat membuat skripsi sebagai tugas akhir dan syarat 

kelulusan, karena itu sebaiknya sertifikasi terus diadakan di Fakultas Sastra 

Jepang. Sebaiknya kegiatan PKL ditambah, tidak hanya PKL mengajar saja, tetapi 
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di bidang lain seperti magang di perusahaan. 

Untuk SMA Santa Angela, sebaiknya media dan sarana pendukung pelajaran 

Bahasa Jepang yang sudah ada dipergunakan dan dimanfaatkan dengan sebaik - 

baiknya. Selain itu peningkatan pelajaran tentang budaya Jepang yang telah 

didukung melalui kegiatan ekstrakurikuler, dapat membuat siswa lebih tertarik 

untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bahasa dan budaya Jepang, misalnya 

mengadakan nonton bersama film Jepang, belajar ketrampilan tangan dari Jepang 

dan lain - lain. 
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