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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Bahasa Mandarin sudah menjadi bahasa Internasional kedua setelah bahasa Inggris 

saat ini. Bisnis internasional sekarang sudah menjadi hal yang umum. Kemampuan 

berbahasa menjadi sangat penting dalam menjalin hubungan dan melakukan 

komunikasi. Dengan dapat berbahasa asing, dapat meningkatkan rasa kepercayaan 

seseorang yang saling berbeda bahasa. Oleh karena itu, belajar bahasa sangatlah 

penting. Pentingnya bahasa Mandarin menyadarkan bahwa masyarakat juga harus 

mulai untuk belajar bahasa Mandarin. Banyak masyarakat yang memiliki ketertarikan 

untuk belajar bahasa Mandarin tetapi terhambat karena banyak faktor seperti sulitnya 

bahasa Mandarin atau perlu biaya yang mahal untuk mengikut kursus. Oleh karena itu 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memiliki minat terhadap bahasa 

Mandarin, penulis membuat buku Bahasa Mandarin untuk Dunia Bisnis, agar 

masyarakat dapat belajar bahasa Mandarin. 

 Penyusunan buku ini didasarkan dari beberapa penelitian, yaitu dengan 

metode kuisioner, wawancara dan studi pustaka. Informasi-informasi yang didapat, 

penulis simpulkan dan susun dalam buku yang dirancang. Mulai dari kecenderungan 

para pembaca dalam gaya gambar dan tulisan, sampai informasi dari berbagai buku 

yang selalu menjadi pedoman penulis dalam menyusun buku ini. Selain itu, adanya 
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proses mind mapping dan brainstorming juga membantu penulis dalam menentukan 

konsep desain, sehingga penulis dapat merancang dengan desain yang sesuai dengan 

konteks dan kebutuhan. 

5.2. Saran 

Dalam penyusunan buku Bahasa Mandarin untuk Bisnis ini, penulis ingin 

menyampaikan saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk ke 

depannya. Permasalahan yang penulis temui dalam merancang buku ini adalah 

kurangnya pengetahuan penulis untuk membahas mengenai bahasa Mandarin yang 

lebih dalam lagi. Bahasa Mandarin sangat luas dan terdiri dari banyak sekali 

kosakata. Untuk menulisnya dalam satu buku tidak akan cukup, sehingga buku yang 

penulis buat ini tidak begitu lengkap dan hanya ditujukan untuk pemula. Oleh karena 

itu, diperlukan bantuan dari beberapa ahli bahasa Mandarin yang mengerti tentang 

bahasa Mandarin sampai pada tingkat yang lebih tinggi. 
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