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BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan pada bab IV, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Pengetahuan Bahan Makanan  pada siswa kelas X dalam pelajaran Makanan 

Oriental di SMK Putra Anda Binjai  berada pada kategori cukup dengan 

rata-rata hitung sebesar 22,27 dan standar deviasi sebesar 6,20. 

2. Hasil Belajar Makanan Oriental pada siswa kelas X dalam  pelajaran 

Makanan Oriental di SMK Putra Anda Binjai berada pada kategori cukup  

dengan rata-rata hitung sebesar 74,23 dan standar deviasi sebesar 6,81. 

3. Terdapat hubungan yang signifikan antara Pengetahuan Bahan Makanan  

terhadap Hasil Belajar Makanan Oriental   pada siswa Kelas X SMK Putra 

Anda Binjai dengan nilai thitung = 7,13 > ttabel = 1,70 

B. Implikasi 

 Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan penelitian diberikan 

implikasi sebagai berikut : 

 Dengan diterimanya hipotesis kerja (Ha) yaitu terdapat hubungan antara 

Pengetahuan Bahan Makanan  dengan Hasil Bejar Makanan Oriental dari Siswa 

Kelas X SMK Putra Anda Binjai, maka perlu kiranya perhatian pengelola SMK 

Putra Anda Binjai untuk dapat memberikan pembelajaran Pengetahuan Bahan 

Makanan  dengan lebih baik melalui tentang teori-teori membuat makanan 

Oriental seperti menyediakan tabloid masakan, majalah Masakan Oriental dan 

lain-lain agar siswa memperoleh pengetahuan dengan baik, praktis dan efisien. 
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C. Saran

Dengan memperhatikan kesimpulan dan implikasi yang dikemukakan, 
maka dapat disarankan : 

1. Dalam upaya meningkatkan hasil belajar pengetahuan bahan makanan, 

siswa disarankan untuk lebih sering mempelajari mata pelajaran 

pengetahuan bahan makanan, baik menggunakan buku diktat, buku 

penunjang mata pelajaran pengetahuan bahan makanan, media internet dll, 

agar hasil belajar makanan orintal lebih baik dari sebelumnya

2. Hasil belajar makanan oriental yang berada dalam kategori cukup, perlu di 

tingkatkan dengan mempelajari pengetahuan bahan makan, dan 

memperlengkapi sarana dan prasarana dalam aktifitas belajar mengajar 

seperti kelengkapan buku tentang pengetahuan bahan makanan dan buku 

tentang makanan oriental agar siswa lebih mudah memahami sehingga nilai 

belajar makanan oriental menjadi lebih baik lagi. 


