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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di bab IV, maka dapat 

diberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penggunaan internet bidang kuliner cenderung cukup yaitu 23 orang (65,71%) 

menggunakan internet bidang kuliner dan 12 orang (34,29%) menggunakan 

internet bidang kuliner. 

2. Hasil analisis hasil belajar pengolahan makanan kontinental cenderung tinggi 

dengan 27 orang (77,2%) berada pada kategori tinggi dan berada pada 

kategori cukup ada 8 orang (22,8%). 

3. Terdapat hubungan yang signifikan antara penggunaan internet bidang kuliner 

dengan hasil belajar pengolahan makanan kontinental siswa SMK Sandhy 

Putra 2 Medan dengan nilai rxy sebesar 0,859 dan rtabel pada taraf signifikan 

5% sebesar 0,334 sehingga rxy > rtabel yaitu (0,859 > 0,334). Artinya semakin 

tinggi penggunaan intenet bidang kuliner maka semakin tinggi pula hasil 

belajar pengolahan makanan kontinental. Maka terdapat hubungan yang 

positif dan signifikan antara penggunaan internet bidang kuliner dengan hasil 

belajar pengolahan makanan kontinental siswa SMK Sadhy Putra 2 Medan 

teruji kebenarannya. 
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B. SARAN  

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka dapat diberikan beberapa 

saran sebagai berikut: 

1. Penggunaan internet bidang kuliner tergolong pada kategori cukup sehingga 

perlu ditingkatkan lagi penggunaan internet bidang kuliner, hendaknya 

pengelola SMK Sandhy Putra 2 Medan lebih menekankan pentingnya 

penggunaan internet dalam proses belajar pengolahan makanan kontinental. 

Guru harus lebih sering menyarankan kepada siswa, untuk lebih banyak 

mencari bahan-bahan belajar dari internet, khususnya dalam bidang 

kontinental agar siswa cepat mengerti tentang materi yang disampaikan, dan 

juga siswa diharapkan lagi lebih efektif dan efesien dalam menggunakan 

internet bidang kuliner. 

2. Hasil belajar pengolahan makanan kontinental siswa SMK Sandhy Putra 2 

Medan berada pada kategori tinggi, sehingga dapat dipertahankan lagi hasil 

belajar pengolahan makanan kontinental 

3. Hubungan penggunaan internet bidang kuliner dengan hasil belajar 

pengolahan makanan kontinental adalah signifikan sehingga perlu 

ditingkatkan lagi penggunaan internet bidang kuliner terhadap proses belajar 

agar hasil belajar siswa dapat lebih meningkat lagi. 


