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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan data hasil penelitian Pengetahuan Seni Desain diperoleh 

tingkat kecenderungan Pengetahuan Seni Desain Siswa SMK Putra Anda 

Binjai berada pada kategori cukup dengan persentase sebesar 71,9% dengan 

Mi sebesar 21 dan SDi sebesar 7.

2. Berdasarkan data hasil penelitian Hasil Penyajian Hidangan Penutup 

(Dessert) diperoleh tingkat kecenderungan Hasil Penyajian Hidangan 

Penutup (Dessert) Siswa SMK Putra Anda Binjai berada pada kategori 

cukup dengan persentase sebesar 81,25% dengan Mi sebesar 13 dan SDi 

sebesar 4. 

3. Berdasarkan hasil analisis korelasi diperoleh rxy = 0,440 > rt = 0,349 (pada 

taraf signifikan 5%). Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis menyatakan 

“Terdapat hubungan yang signifikan antara Pengetahuan Seni Desain 

Dengan Hasil Penyajian Hidangan Penutup (Dessert) Siswa Kelas XI Jasa 

Boga SMK Putra Anda Binjai”. Maka dapat disimpulkan semakin tinggi 

Pengetahuan Seni Desain maka semakin tinggi Hasil Penyajian Hidangan 

Penutup (Dessert) Siswa.
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B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan pengetahuan dasar seni desain siswa, maka diharapkan 

kepada guru agar selalu mengingatkan peserta didik akan pentingnya 

pengetahuan dasar seni desain pada kegiatan penyajian hidangan penutup 

maupun penyajian hidangan lainnya, sehingga hasil praktik penyajian 

hidangan penutup yang diperoleh siswa dapat mencapai hasil yang 

maksimal dan meningkatkan mutu lulusan.

2. Selain itu, diharapkan juga guru lebih banyak memberikan contoh dan tugas 

yang berkaitan dengan pengetahuan seni desain sehingga dapat memberikan 

motivasi kepada peserta didik untuk lebih mengembangkan wawasan 

dengan menggali materi tentang seni dan desain dari sumber belajar lain.

3. Kepada peserta didik, hendaknya dapat meningkatkan pengetahuan seni 

desain yang cukup luas dengan memanfaatkan sumber belajar lainnya 

seperti buku, majalah, televisi, internet dan bukan hanya dari modul, 

sehingga dapat meningkatkan hasil belajar.

4. Diharapkan kepada pihak pengelola SMK Putra Anda Binjai dapat 

melengkapi sarana dan prasarana yang dapat mendukung peningkatan hasil 

belajar dan kegiatan praktek pengolahan makanan, sehingga kegiatan 

praktek pengolahan makanan, khususnya pengolahan hidangan penutup 

dapat berjalan dengan lebih optimal.


