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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

	

A. Kesimpulan 

Produk yang dikembangkan oleh peneliti adalah video dokumenter 

mengenai role model yang memiliki employability skills. Video dokumenter 

ini ditujukan kepada peserta didik kelas XII IPS SMA Negeri 14 Jakarta 

sebagai video pembelajaran dalam layanan bimbingan klasikal. 

Video dokumenter yang berdurasi 14 menit dan 22 detik ini 

menjelaskan tentang definisi, ciri-ciri individu yang memiliki keterampilan 

tersebut, dan urgensi keterampilan tersebut dalam dunia karier pada 

keterampilan manajemen diri, komunikasi, kepemimpinan, kecerdasan 

emosional, kerjasama, keberanian berusaha, kesadaran pada karier, 

keterampilan menyelesaikan masalah, keterampilan mengelola teknologi 

dan informasi, dan keterampilan matematik. 

Berdasarkan penelitian pengembangan produk yang telah 

dilakukan oleh peneliti, hasil evaluasi formatif oleh ahli media, ahli materi, 

dan uji coba peserta didik memperoleh hasil dengan kategori layak. Hal ini 

dapat dilihat dari persentase yang diperoleh. Uji coba ahli media 

memperoleh hasil 81,25% dan termasuk pada kategori layak. Uji coba ahli 

materi memperoleh hasil 77,56% dan termasuk pada kategori layak. Uji 

coba peserta didik yang dilakukan pada 72 orang memperoleh hasil 
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71,25% dan termasuk pada kategori layak. 

Penelitian yang dilakukan peneliti hanya sampai pada tahap 

pengembangan. Penelitian tidak dilakukan hingga tahap implementasi 

dan evaluasi karena tujuan dari penelitian ini hanya sebatas 

mengembangkan dan menghasilkan suatu media pembelajaran yang 

valid untuk diimplementasikan. 

 

B. Implikasi 

Video dokumenter mengenai role model yang memiliki 

employability skills ini memberikan implikasi bagi guru BK dan peserta 

didik kelas XII IPS SMA Negeri Jakarta. Video dokumenter ini dapat 

membantu guru BK dalam menyajikan media pembelajaran yang menarik 

dan mudah dipahami oleh peserta didik dalam kegiatan layanan 

bimbingan klasikal. Video dokumenter ini juga membantu peserta didik 

untuk mendapatkan pengetahuan mengenai employability skills dan 

mempersiapkan diri memasuki dunia karier. 

 

C. Saran 

Berdasarkan penelitian yang dikembangkan oleh peneliti, terdapat 

beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Video 

dokumenter ini dapat dijadikan referensi untuk studi pustaka dalam 

penelitian Research and Development dengan model ADDIE. 
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Kemudian, penelitian ini dapat dikembangan lebih lanjut oleh 

peneliti selanjutnya yang berminat. Peneliti dapat melakukan penelitian 

pada tahap selanjutnya, yaitu tahap implementasi dan tahap evaluasi. 

Pengembangan penelitian ini dapat memberikan gambaran efektivitas 

media yang telah dikembangkan peneliti serta memperbaiki yang menjadi 

kekurangan pada video dokumenter ini. Namun, sebelum itu peneliti perlu 

menggunakan instrumen pengetahuan peserta didik mengenai 

employability skills yang valid. Peneliti juga perlu menggunakan instrumen 

yang valid untuk menentukan role model dan penguji ahli yang 

memumpuni di bidangnya. 


