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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Simpulan dan saran pada bab ini disusun berdasarkan seluruh kegiatan 

penelitian tentang “Manfaat Hasil Belajar Publikasi Mode sebagai Kesiapan 

Menjadi Fashion Photographer” pada mahasiswa angkatan 2012 dan 2013 paket 

pilihan Desain Mode, Departemen Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas 

Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung. 

A. Simpulan 

Simpulan penelitian ini dibuat berdasarkan tujuan penelitian, hasil 

pengolahan data, dan pembahasan hasil penelitian yang dapat dikemukakan 

sebagai berikut: 

1. Manfaat hasil belajar publikasi mode ditinjau dari konsep media publikasi 

mode sebagai kesiapan menjadi fashion photographer, menunjukkan bahwa 

sebagian besar mahasiswa mengetahui bahwa hasil belajar konsep media 

publikasi mode bermanfaat sebagai kesiapan menjadi fashion photographer, 

manfaat yang dirasakan oleh mahasiswa yaitu dapat memahami tema dan 

konsep proyek pembuatan foto fashion untuk media publikasi mode sebagai 

kesiapan menjadi fashion photographer. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

manfaat hasil belajar konsep media publikasi mode berada pada kriteria 

tinggi. 

2. Manfaat hasil belajar publikasi mode ditinjau dari peralatan fotografi sebagai 

kesiapan menjadi fashion photographer, menunjukkan bahwa lebih dari 

setengahnya mahasiswa mengetahuai bahwa hasil belajar peralatan fotografi 

bermanfaat sebagai kesiapan menjadi fashion photographer, manfaat yang 

dirasakan oleh mahasiswa yaitu dapat memilih lensa zoom tele untuk 

pemotretan model busana pada acara fashion show dan busana fashion street 

sebagai kesiapan menjadi fashion photographer. Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa manfaat hasil belajar peralatan fotografi berada pada kriteria cukup. 

3. Manfaat hasil belajar publikasi mode ditinjau dari teknik fotografi bidang 

mode sebagai kesiapan menjadi fashion photographer, menunjukkan bahwa 

sebagian besar mahasiswa mengetahuai bahwa hasil belajar teknik fotografi 
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bidang mode bermanfaat sebagai kesiapan menjadi fashion photographer, 

manfaat yang dirasakan oleh mahasiswa yaitu dapat menggunakan crop tool 

yang bermanfaat untuk melakukan cropping foto fashion sesuai dengan rasio 

foto yang dibutuhkan sebagai kesiapan menjadi fashion photographer. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa manfaat hasil belajar teknik fotografi bidang 

mode berada pada kriteria tinggi. 

4. Manfaat hasil belajar publikasi mode ditinjau dari proses pemotretan model 

busana sebagai kesiapan menjadi fashion photographer, menunjukkan bahwa 

sebagian besar mahasiswa mengetahuai bahwa hasil belajar proses 

pemotretan model busana bermanfaat sebagai kesiapan menjadi fashion 

photographer, manfaat yang dirasakan oleh mahasiswa yaitu dapat 

menerapkan komposisi balancing pada pemotretan busana pengantin untuk 

mendapatkan keseimbangan visual dan menentukan foto fashion untuk 

fashion catalogue di majalah mode sebagai kesiapan menjadi fashion 

photographer. Hasil tersebut menunjukkan bahwa manfaat hasil belajar 

proses pemotretan model busana berada pada kriteria tinggi. 

5. Manfaat hasil belajar publikasi mode ditinjau dari mengaplikasikan fashion 

photography di bidang mode, menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa 

mengetahuai bahwa hasil belajar mengaplikasikan fashion photography di 

bidang mode bermanfaat sebagai kesiapan menjadi fashion photographer, 

manfaat yang dirasakan oleh mahasiswa yaitu dapat membuat foto fashion 

untuk rubrik style  guide pada majalah Fashionista Media sebagai kesiapan 

menjadi fashion photographer. Hasil tersebut menunjukkan bahwa manfaat 

hasil belajar mengaplikasikan fashion photography di bidang mode berada 

pada kriteria tinggi. 

B. Rekomendasi 

Rekomendasi penelitian disusun berdasarkan kesimpulan penelitian. 

Rekomendasi penulis yang diajukan berikut ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat dan menjadi bahan pertimbangan untuk dijadikan masukan bagi pihak-

pihak yang bersangkutan. 
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1. Mahasiswa  

Hasil penelitian mengenai manfaat hasil belajar publikasi mode sebagai 

kesiapan menjadi fashion photographer menunjukkan sebagian besar mahasiswa 

merasakan manfaatnya, namun hasil temuan juga menunjukkan bahwa hasil 

belajar peralatan fotografi hanya mencapai kriteria cukup. Perolehan data tersebut 

hendaknya dapat memotivasi mahasiswa untuk terus menggali dan meningkatkan 

pengetahuan, keterampilan, dan kreativitas dalam proses pembelajaran publikasi 

mode khususnya mengenai pengetahuan peralatan fotografi mode dengan 

memanfaatkan potensi yang ada dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan 

tugas perkuliahan baik secara teoritis maupun praktis sehingga dapat diterapkan 

dalam dunia kerja khususnya di bidang fotografi dan publikasi mode. 

2. Program Studi Pendidikan Tata Busana 

Hasil penelitian mengenai manfaat hasil belajar publikasi mode sebagai 

kesiapan menjadi fashion photographer menunjukan bahwa responden 

menyatakan adanya manfaat hasil belajar publikasi mode namun masih ada 

sebagian kecil mahasiswa yang belum mencapai hasil belajar yang optimal. Maka 

dari itu bagi pihak lembaga yaitu prodi Pendidikan Tata Busana diharapkan selalu 

memberikan dukungan yang positif serta memfasilitasi untuk meningkatkan 

pembelajaran, dan memberi respon yang kuat dalam mengatasi kendala-kendala 

yang terjadi di dalam proses pembelajaran. 

 

 

 


