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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan  

Praktik kerja telah dilakukan oleh penulis di Museum Wayang Jakarta 

selama 6 bulan yaitu terhitung dari tanggal 6 September 2021 sampai 28 

Februari 2022. Selama praktik kerja penulis berhasil membuat sebuah laman 

Museum Wayang Jakarta dalam bahasa Mandarin dengan metode 

komunikatif dan teknik penerjemahan.   

Penulis mendapatkan pengalaman kerja di Museum Wayang Jakarta, 

antara lain menjadi pemandu, petugas tiket, menginput data pemutakhiran 

wayang, dan membuat konten video. Penulis juga berhasil memberikan 

kontribusi dengan menghasilkan laman Museum berbahasa Mandarin untuk 

Museum Wayang Jakarta. Laman Museum berbahasa Mandarin ini 

diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi Museum Wayang Jakarta 

yaitu untuk memudahkan pengunjung berbahasa Mandarin dalam mengenal 

dan memperoleh informasi Museum. Laman Museum juga berguna bagi 

pembaca berbahasa Mandarin yang belum pernah mengunjungi Museum 

Wayang untuk memperoleh informasi Museum Wayang Jakarta. 
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5.2 Saran 

 Setelah penulis melakukan praktik kerja di Museum Wayang Jakarta, 

penulis menemukan beberapa saran. Penulis mengharapkan saran ini dapat 

memberikan manfaat bagi pembaca, saran tersebut yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi mahasiswa D-3 Bahasa Mandarin Universitas Jenderal Soedirman: 

a. Mempersiapkan diri dan memiliki pengetahuan untuk memasuki 

dunia kerja. 

b. Mahasiswa diharapkan dapat menambah ketrampilan berbahasa 

Mandarin di bidang penerjemahan sejarah, seni dan budaya. 

c. Mahasiswa diharapkan mengikuti peraturan yang ada pada 

program studi agar pada saat melaksanakan praktik kerja dapat 

melakukan dengan prosedur yang tepat. 

2. Bagi program studi D-3 Bahasa Mandarin Universitas Jenderal 

Soedirman: 

a. Meningkatkan kemampuan calon lulusan program studi D-3 

Bahasa Mandarin dalam mepelajari teori penerjemahan. 

b. Memberikan bekal kepada mahasiswa mengenai moral dan etika 

dalam bekerja sehingga mahasiswa tetap menjaga nama baik 

Universitas. 

c. Memberikan pengalaman bekerja langsung di bidang 

penerjemahan di instansi atau perusahan China sehingga 

mahasiswa mempunyai gambaran sebelum melaksanakan praktik 

kerja. 
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3. Bagi kantor Museum Wayang Jakarta: 

a. Merekrut sumber daya manusia yang mampu berbahasa asing 

khusunya bahasa Mandarin sehingga dapat mempermudah 

pelayanan terhadap pengunjung berbahasa Mandarin. 

b. Mahasiswa praktik kerja hendaknya ditempatkan di satu bidang 

agar lebih fokus dalam melaksanakan praktik kerja. 
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