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BAB V  

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan analisis data pada bab IV, didapatkan sejumlah temuan 

penting sebagai berikut.  

1. Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) untuk mengisi peluang kerja di 

industri fotografi sangatlah besar. Industri fotografi sangat membutuhkan 

pekerja lulusan SMK dikarenakan belum ada kualifikasi pendidikan khusus di 

SMK untuk industri fotografi. Siswa lulusan SMK kompetensi keahlian baru 

fotografi juga sangat berpeluang untuk membuka usaha sendiri bidang 

fotografi dengan biaya yang tidak besar seperti foto pernikahan , foto album 

sekolah dan foto keluarga.  

2. Kompetensi yang dibutuhkan siswa lulusan SMK kompetensi keahlian baru 

fotografi ada 18 kompetensi. 18 kompetensi yang dibutuhkan untuk siswa 

lulusan SMK kompetensi keahlian baru fotografi dirumuskan berdasarkan 

kebutuhan yang diperlukan di industri. 18 kompetensi siswa lulusan SMK 

kompetensi keahlian baru fotografi juga berdasarkan kompetensi pada 

SKNNI fotografi. 

3. Sarana prasarana disekolah untuk mendukung merancang kompetensi 

keahlian baru fotografi belum memadai. Sudah ada SMK yang mempunyai 

studio foto dan kamera tetapi belum mencukupi kebutuhan siswa dalam 

proses belajar mengajar. Sarana prasarana SMK memang belum memenuhi 

tetapi sudah bisa menjadi dasar untuk perancangan kompetensi keahlian baru 

fotografi. 

5.2 Implikasi 

 Hasil Penelitian ini diharapkan berimplikasi pada perancang kurikulum 

SMK. Untuk kompetensi keahlian baru fotografi sangatlah berpeluang untuk di 

buka di SMK. Kompetensi keahlian baru fotografi SMK bisa digabungkan dengan 

kompetensi keahlian multimedia dan desain komunikasi visual. 

 Penelitian ini diharapkan dapat berimplikasi pada perancang kurikulum 

SMK bahwa kompetensi yang harus dimiliki siswa lulusan SMK kompetensi 

keahlian baru fotografi ada 18 kompetensi. 18 kompetensi yang sudah sesuai 
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dengan kebutuhan industri fotografi sehinga perancang kurikulum lebih terbantu 

dalam penyusunan kurikulum kompetensi keahlian baru. 

5.3 Rekomendasi 

 Peneliti memberikan rekomendai pada pihak-pihak tertentu berdasarkan 

hasil penelitian ini, rekomendasi yang peneliti berikan sebagai berikut  

1.  Bagi SMK 

 Kompetensi keahlian baru fotografi di SMK  bisa dikombinasikan 

dengan kompetensi keahlian lain. Dengan adanya kompetensi keahlian baru 

fotografi maka siswa kompetensi keahlian dapat membantu kompetensi keahlian 

lain seperti membantu kompetensi keahlian jasa boga dalam melakukan foto 

produk makanan. Membantu seluruh siswa SMK untuk melakukan foto alumni 

dalam setiap angkatan.  

2.  Industri 

 Industri diharapkan mau bekerja sama dengan SMK dalam memberi 

materi ruang atau kerja sama dalam pemenuhan peralatan di SMK. Industri juga 

diharapkan lebih menerima siswa lulusan SMK kompetensi keahlian baru untuk 

bekerja di industri. 

3.  Pemerintah 

 Pemerintah diharapkan lebih melihat peluang pembukaan kompetensi 

keahlian baru di SMK. Industri kreatif memiliki 16 sub sektor yang berkembang 

pesat dan memberikan kontribusi pada peningkatan perekonomian Indonesia. 

Dengan adanya kompetensi keahlian baru yang dibutuhkan industri maka siswa 

lulusan SMK dapat langsung bekerja karena peluang kerja sangat besar. Perlu 

peran aktif pemerintah untuk melihat peluang yang ada di dunia industri 

 


