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BAB IV 

KESIMPULAN 

 
 
 

Sebagai akhir dari proses penelitian mengenai “EFEKTIFITAS 

PROGRAM PEMBEKALAN DI BBPLKLN CEVEST    TERHADAP PARA 

KENSHUSEI DI JEPANG ( STUDI KASUS EKS KENSHUSEI DI 

UNIVERSITAS DARMA PERSADA TAHUN 2011 ), penulis akan menyajikan 

kesimpulan dan saran. Kesimpulan penulis dalam penelitian ini berisikan intisari 

dari hal-hal yang telah ditemukan oleh penulis dalam melakukan penelitian. 

Berikut ini kesimpulan dan saran yang didapat dalam penelitian ini 

 

4.1 Kesimpulan 
 

 

Program pemagangan ke luar negeri khususnya ke Jepang merupakan 

sistem  pelatihan  kerja  yang  diselenggarakan  secara  terpadu  dan  terstuktur. 

Program pemagangan ini merupakan program belajar bekerja, maksudnya para 

pemagang mengikuti kegiatan ini dengan cara bekerja sambil mempelajari 

kebiasaan, disiplin, sikap dan prilaku dalam suasana kerja secara sesungguhnya di 

Jepang. BBPLKLN CEVEST, Bekasi, merupakan tempat di mana para peserta 

menerima pembekalan magang ke Jepang. Selama 2 bulan pembekalan tersebut 

diberikan kepada para peserta. Sebelum diberangkatkan ke Jepang, para peserta 

diberikan berbagai pembekalan seperti pelatihan bahasa Jepang, pembekalan 

keselamatan kerja, pembekalan mengenai gambaran umum di Jepang, pembekalan 

sikap disiplin, dan lain-lain. Tujuan secara umum dari pembekalan tersebut yaitu 

diharapkan para peserta magang memiliki kompetensi mulai dari pengetahuan 

umum, sikap disiplin kerja dan ketrampilan supaya dapat berkomunikasi dan 

bertahan hidup selama mengikuti program pemagangan di Jepang. 

Dalam pelaksanaan pembekalan  kepada para peserta materi pelatihan 

baik itu materi bahasa Jepang, keselamatan kerja serta gambaran umum di Jepang 

dibuat sedemikian rupa sehingga pembekalan dapat berjalan secara efektif dan 
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efesien, serta dapat bermanfaat untuk kehidupan peserta di Jepang. Metode 

pembekalan yang diberikan kepada para peserta magang lebih ditekankan pada 

metode praktik, dengan tujuan membiasakan para peserta untuk lebih terbiasa 

berbahasa Jepang dan  bersikap disiplin ala Jepang. BBPLKLN CEVEST juga 

menyelenggarakan test bahasa Jepang secara berkala yang bertujuan untuk 

mengetahui  peningkatan  kemampuan  bahasa  Jepang  sebagai  hasil  dari 

pembekalan  bahasa  yang  diselenggarakan  oleh  pihak  BBPLKLN  CEVEST, 

Bekasi. Setelah penulis menganalisis tetang tingkat keefektifitas dari pembekalan 

yang diselenggarakan di BBPLKLN CEVEST dengan cara pembagian angket 

kepada responden. Hasil dari jawaban para responden dari angket yang sudah di 

sebarkan bahwa pembekalan di BBPLKLN CEVEST, efektif. 

 
 

4.2           Saran 
 

 

Setelah  melakukan  penelitian  mengenai  pembekalan  yang  diberikan 

oleh BBPLKLN CEVEST, Bekasi, penulis ingin memberikan saran atau 

rekomondasi sebagai berikut : 

 

  BBPLKLN    CEVEST,    Bekasi    hendaknya    lebih    memperhatikan 

kebersihan asrama para peserta magang, terutama untuk pemberantasan 

jentik-jentik   nyamuk   yang   dapat   mengakibatkan   peserta   menderita 

penyakit demam berdarah. 

  Ditinjau dari segi pembekalan fisik seperti lari pagi penulis memberikan 

saran supaya rute yang digunakan untuk lari pagi bukan jalan raya, 

dikarenakan banyaknya debu yang dapat mengakibatkan penyakit 

pernafasan bagi peserta magang, serta dapat mengganggu para pengguna 

jalan walaupun lari pagi dilakukan pada pukul 5.15 WIB. 


