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BABIV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

British Council ITS Surabaya memberi kemudahan bagi siapa saja yang ingin 

mendaftar menjadi anggota Self Study Centre dengan menyediakan empat jenis 

keanggotaan yang mematok biaya yang sangat terjangkau dan menguntungkan. Hal 

tersebut dimaksudkan untuk memotivasi masyarakat Jawa Timur dan sekitamya agar 

lebih termotivasi untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris mereka tanpa 

terbebani masalah biaya dengan memanfaatkan semua fasilitas yang disediakan Self 

Study Centre British Council ITS Surabaya. Pemberian potongan khusus sebanyak 

10% bagi staf dan mahasiswa ITS juga turut mendorong peningkatan kemampuan 

bahasa Inggris serta mendukung salah satu misi pendidikan ITS yaitu untuk 

mengadakan pendidikan dan riset yang unggul. 

. Pemanfaatan peralatan dan koleksi audiovisual di Self Study Centre British 

Council ITS Surabaya oleh para anggotanya memegang peranan penting bagi 

terselenggaranya proses pembelajaran yang lebih efektif dan bisa dijadikan sebagai 

media hiburan. Selain itu fasilitas audiovisual secara otomatis juga memungkinkan 

para anggota untuk lebih mempertajam kemampuan mendengarnya (listening skills) 

karena tidak tersedianya teks bahasa Indonesia. Salah satu even yang menyediakan 

sarana tersebut ialah British Film Festival yang diadakan tiap tahunnya. 
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Semakin banyaknya didirikan Self Access Centre di berbagai sekolah maupun 

universitas di Jawa Timur dan sekitarnya menunjukkan bahwa Self Study Centre 

British Council ITS Surabaya turnt memberikan kontribusi yang penting dalam 

pendirian dan pengelolaan Self Access Centre karena banyak sekolah-sekolah dan 

universitas-universitas yang mencontoh model dan bertolak ukur pada Self Study 

Centre yang ada di British Council ITS Surabaya. Dan tentu saja pendirian tersebut 

tidak lepas dari kebutuhan para pelajar beserta pengajarnya akan kemampuan 

berbahasa Inggris. 

Seluruh kegiatan yang dapat dilakukan didalam Self Study Centre British 

Council ITS Surabaya bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengembangkan potensi 

para anggotanya khususnya dalam penguasaan bahasa Inggris. Kegiatan lain yang 

ditujukan bagi publik yang dapat menunjang proses pengajaran dan pembel~aran 

bahasa Inggris antara lain pengadaan lokakarya atau seminar, kursus pelatihan dan 

pemberian beasiswa Chevening. 

B. Saran 

Penulis mengharapkan Self Study Centre British Council ITS Surabaya untuk 

mempertahankan eksistensinya untuk sekarang dan di masa yang akan datang. Jika 

perIu diadakan suatu inovasi-inovasi barn dalam pengajaran dan pembelajaran 

bahasa Inggris demi peningkatan kemampuan berbahasa Inggris masyarakat Jawa 

Timur dan sekitar pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. 
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Sebagai tambahan, penulis menilai kesempatan untuk meningkatkan 

kemampuan dalam menulis (writing skills) di Self Study Centre British Council ITS 

Surabaya masih minim sekali. Mengingat writing skills merupakan salah satu faktor 

pendukung utama yang sangat penting dalam proses pembelajaran bahasa Inggris, 

maka alangkah bermanfaatnya jika sekali waktu British Council ITS Surabaya juga 

mengadakan pelatihan mengenai writing skills. 
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