
84 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dengan perhitungan persentase, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Ada beberapa jenis dukungan orang tua siswa SMK Negeri 8 Medan 

dalam memilih Pendidikan Tata Boga Unimed dengan tingkatan sebagai 

berikut; 1)reassurance of worth (adanya pengakuan),merupakandukungan 

orang tua yang menjawab setuju sebesar 45,5% (15 siswa),    2) social 

integration (integrasi social) yang menjawab setuju sebesar 43,4 % (14 

siswa),    3)opportunity for nurturance  (kesempatanuntuk 

membantu),yang menjawab setuju sebesar 43,2% (13 siswa),4) emotional 

attachment (kedekatan emosional),yang menjawab setuju sebesar 38,2% 

(13 siswa), 5)reliable alliance (hubungan yang dapat diandalkan ),yang 

menjawab setuju sebesar 34,8 % (12 siswa), dan 6) guidance 

(bimbingan),yang menjawab setuju sebesar34,1 % (11 siswa). 

2. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi minat siswa SMK Negeri 8 

Medan dalam memilih Pendidikan Tata Boga Unimed yaitu; 1) cita-cita 

mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap dukungan orang tua,yang 

menjawab setuju sebesar57,6%(19 siswa), 2) merasa cocok dengan 

pembelajaran di perguruan tinggi,yang menjawab setuju sebesar 55,9%(18 
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siswa), 3) keinginan,yang menjawab setujusebesar 52,5% (17 siswa) dan 

4)motivasi,yang menjawab setuju sebesar43,7% (14 siswa). 

3. Tingkat kecenderungan dukungan orang tuakelas XII SMKN 8 Medan 

cenderung cukup yaitu 29 siswa (87,88%) dan tingkat kecenderungan 

minat siswa kelas XII SMKN 8 Medan cenderung cukup yaitu 22 siswa 

(66,67%). 

4. Faktor dominan memilih Pendidikan Tata Boga Unimeddari variabel 

dukungan orang tuapada indikator reassurance of worth (adanya 

pengakuan) yaitu dengan persentasi 45,5 %. 

5. Faktor dominan memilih Pendidikan Tata Boga Unimed dari variabel 

minat siswa  pada indikator cita-cita yaitu dengan persentasi 57,6 %. 

 

B. Saran 

Berdasarkan  hasil penelitian dan kesimpulan di atas maka disarankan 

sebagai berikut : 

1. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam mengadakan 

penelitian dan diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan 

penelitian selanjutnya, khususnya mahasiswa jurusan PKK Program studi 

Pendidikan Tata Boga Universitas Negeri Medan. 

2. Bagi siswa, betapa pentingnya dukungan orang tua dan minat siswa dalam 

memilih pendidikan tata boga Universitas Negeri Medan  
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3. Sebagai bahan informasi dan masukan bagi penulis dan pembaca tentang 

dukungan orang tua dan minat siswa dalam memilih pendidikan tata boga 

Universitas Negeri Medan.   


