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 BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Kesimpulan dan saran yang dipaparkan berikut ini, disusun berdasarkan 

seluruh kegiatan penelitian mengenai manfaat hasil belajar Event Organizer 

sebagai kesiapan penyelenggaraan gelar busana pada mahasiswa angkatan 2009 

Program Studi Pendidikan Tata Busana Jurusan PKK FPTK UPI Bandung.  

 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan dari penelitian ini disusun berdasarkan tujuan penelitian, 

pertanyaan penelitian, pengolahan data, dan pembahasan hasil penelitian yang 

dipaparkan sebagai berikut: 

1. Manfaat hasil belajar Event Organizer ditinjau dari kompetensi penguasaan 

konsep dan prinsip dasar Event Organizer menunjukkan bahwa pada 

umumnya sebagian besar responden menyatakan ada manfaat hasil belajar 

kompetensi tersebut sebagai kesiapan penyelenggaraan gelar busana. Manfaat 

yang sangat dirasakan oleh mahasiswa pada kompetensi ini adalah manfaat 

penguasaan deskripsi kerja pelaksana acara gelar busana, sebagai kesiapan 

penyelenggaraan gelar busana. 

 
2. Manfaat hasil belajar Event Organizer ditinjau dari kompetensi perencanaan 

Event Organizer menunjukkan bahwa pada umumnya sebagian besar 

responden menyatakan ada manfaat hasil belajar kompetensi tersebut sebagai 

kesiapan penyelenggaraan gelar busana. Manfaat yang sangat dirasakan oleh 

mahasiswa pada kompetensi ini adalah manfaat penguasaan analisis SWOT 

atau Strengths (kekuatan), Weaknesses (kelemahan), Opportunities (peluang), 

dan Threats (ancaman), sebagai kesiapan penyelenggaraan gelar busana.  

 
3. Manfaat hasil belajar Event Organizer ditinjau dari kompetensi pelaksanaan 

Event Organizer menunjukkan bahwa pada umumnya sebagian besar 

responden  
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menyatakan ada manfaat hasil belajar kompetensi tersebut sebagai kesiapan 

penyelenggaraan gelar busana. Manfaat yang sangat dirasakan oleh 

mahasiswa pada kompetensi ini adalah manfaat penguasaan event timeline 

gelar busana, sebagai kesiapan penyelenggaraan gelar busana.  

 
4. Manfaat hasil belajar Event Organizer ditinjau dari kompetensi evaluasi  

Event Organizer menunjukkan bahwa pada umumnya sebagian besar 

responden menyatakan ada manfaat hasil belajar kompetensi tersebut sebagai 

kesiapan penyelenggaraan gelar busana. Manfaat yang sangat dirasakan oleh 

mahasiswa pada kompetensi ini adalah manfaat penguasaan sudut pandang 

evaluasi Event Organizer, sebagai kesiapan penyelenggaraan gelar busana. 

 

B. Rekomendasi 

Rekomendasi penulis ajukan berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian. 

Rekomendasi-rekomendasi berikut ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan 

menjadi bahan pertimbangan untuk dijadikan masukan yang membangun bagi 

pihak yang bersangkutan. 

 
1. Mahasiswa  

Hasil penelitian menggambarkan sebagian besar mahasiswa mendapatkan 

manfaat dari hasil belajar Event Organizer ditinjau dari kompetensi penguasaan 

konsep dan prinsip dasar Event Organizer gelar busana, perencanaan Event 

Organizer gelar busana, pelaksanaan Event Organizer gelar busana, dan evaluasi 

hasil Event Organizer gelar busana. Hasil Penyelenggaraan gelar busana  yang 

telah dilaksanakan sangat bagus, tetapi ada satu hal yang harus lebih diperhatikan 

lagi, yaitu kurang adanya koordinasi dan komunikasi yang optimal antara 

mahasiswa dan dosen pada aspek media publikasi berupa penyiaran pagelaran 

busana di televisi. Penyiaran pagelaran busana disiarkan secara live sedangkan 

mahasiswa tidak menginformasikan  terlebih dahulu kepada dosen tentang siaran 

live di televisi tersebut, sehingga dosen pun tidak memantau siaran pagelaran di 

televisi. Dengan demikian, diharapkan mahasiswa dapat lebih meningkatkan 

koordinasi dan komunikasi yang optimal dalam publikasi penyelenggaraan gelar 
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busana, sehingga dapat menjadi acuan dan menumbuhkan motivasi bagi 

mahasiswa pada penyelenggaraan gelar busana selanjutnya. Oleh sebab itu 

beberapa hal yang perlu ditempuh oleh mahasiswa-mahasiswa yang akan 

menyelenggarakan gelar busana diantaranya adalah memperluas wawasan di 

bidang Event Organizer gelar busana, mengikuti kegiatan pagelaran busana di 

berbagai tempat untuk mendalami dan mengembangkan kemampuan dalam 

pelaksanakan Event Organizer gelar busana.  

2. Dosen mata kuliah Event Organizer 

Hasil penelitian menggambarkan sebagian besar mahasiswa mendapatkan 

manfaat dari hasil belajar Event Organizer sebagai kesiapan penyelenggaraan 

gelar busana. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

informasi bagi dosen mata kuliah Event Organizer untuk meningkatkan dalam  

mengembangkan pembelajaran Event Organizer serta dapat lebih 

mengembangkan bakat mahasiswa dalam bidang Event Organizer gelar busana 

dengan melihat berbagai pagelaran di berbagai tempat, agar dapat 

mempertahankan penguasaan dan memperluas wawasan pada mahasiswa dalam 

mengadakan Event Organizer gelar busana, sehingga dapat bermanfaat sebagai 

kesiapan penyelenggaraan gelar busana.  

 

 

 


