
 

 

BABV 

SIMPVLAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

~c~(i;~s ~:::c~ ~ ~... ~ ~ ... 
~ ~ ~ 

A. Simpulan ~ ~ ~ 

Berdasarkan hnsil analisa data dalam penelitian ini maka di dilJlat 

kesimpulan "b"ahwa terdapat hu~.l}gan pengetahuan antara variabel perscpsi 

terhadap jabatan Chef dan tingkat Penguasaan Bahasa Ingeris baik secara sencliri- ~\ 
sendiri maupun secara bersama-sama mempengaruhi hasil bclajar Princple of ~ 

Food Pro'duction Mahasiswa Tata Boga Akademi Pariwisata Medan. Maka dari -- -- -- --
jabaran ha~il pcrhitungan dan pengujian~hipo1esis sepe11i dikemukakan pncla bab 

terdahulu dapat diambil simpulan scbagai berikut : 

Pertama, Per~cpsi terhadap jabatan C'hef mempunyai l1ubungan positif 
/ 

dan berarti <kngan basil belajar PJ:incplc of Food P~iJ71ucrion mahasiswt"?"fa ta 

Boga Akademi Pari>.visata Jvfedan. Dari bJ!sjl perhitungan dapat dikctahui 

bcsamya kekuatan hubung<fn terscbut yang diperlihatkan oleh besarnya koefesien 

korelasi, de\erminasi dan persamaan regresi hubungan W!tara ke dua variabel. Hal 

ini mcnunjukkan bahwa semakin baik dan positif persepsi terhadap jaba\an c.:hef 

seorang mahasis•va tat a boga dalam mempelajari Prin(.p/e ol Food Production., 

maka akan scmakin baik hasil belajar yan~ di dapat mahasisv,·a Akademi 

Pariwisata M~lan. 1 

Kcdua, Pengub;saan Bahasa lngeris mempunyai hubY.Jlgan positif dan 

berarti dengan hasil be}ajar Pr;m:p!e of Fo'od Prp duction. mahasiswa Tata Boga 
, 

Akademi Pariwisata Medan. Dari hasil perhitungan dapat diketahui bcsarnya 

kckuatan hubungan tersebut yang diperlihatkan oleh besarnya koefesien korelasi, 
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determinasi d;m persamaan regresi hubungan antara ke dua variabel. Hal i ni 

menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat Penguasaan Bahasa Ingeris, ma~a 

akan meningkatkan hasil beJajar pelajaran Princple ofFood Froduction. 
yang di :) 

dapat mahasisv-ia Tala Boga Akademi Pariwisata Medan. 

Ketiga, Persepsi terhadap jabatan Chef _dah tingkat Penguasaan l3ahnsa 

lngeris secara bersama-sama akan mempunyai hubungan yang positif dan bentrti' 

dengan hasil bela jar Princple of Food Producli<'m mahasiswa Tata Boga i\kademi 

Pariwisata Medan. besarnya kekuatan hubungan tersebut yang diperlihatkan oleh 

besamya ko_efesicn koreJasi, determinasi dan persamaan-regresi hubungan- antara 

ke dua variabel. Hal ini menunjukkan sernakin baik pandangan atau pcrscpsi 

terhadap jabatan Chejl dan tingkat kecerdasar) omosional penguasaan Bahasa 

lnggerisnya sccara bersama-sarna akan meningkatkan hasi! belajar Princple o( 

Food Frod21-;~n mahasis\va T<1G Boga Akademi Par~v~ata Medan. 4~ 

K{·empat, Menurm hasil analisis korelasi parsia! diketahui bah,va jika 

hubungan variabel-varlabel .bebas ini dipelajari secara sendiri-sendiri dengan 

mengontrol variabel bebas lain'l.)'..':!., temyata hasilnya~menunjukkan huhlmg~m 

yang positif dan signifikan. Dengan de111ikian dapat dikatakan hubrl"ngan antara 

persepsi terhadap jabatan (lhef dengan has] I belajar Princple of F;ood Production 

.apabila variabel Penguasaan Bahasa Ingcris dikontrol, ternyata memiliki 

hubungan yang signifikan. Seb"a!l.knya hubungan an tara tingkat p,engnas:aan 

Bahasa lnggeris dengan basi I bclajar Prim•ple of Food Producrlon apab!la 

variabel persepsi terhadap jabJtan Chef dikontrol juga memiliki hubungan 

yang signifikan. Hal ini mcnunjukkan bahwa persepsi terhadap jabatan Chef dan ... - -- - -
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Penguasaan Bahasa Ingcris dengan hasil belajar Princple of Food Production 

baik sccara sendiri-sendiri maupun secm·a bersama-sama dengan melakukan 

pengontrolan terhadap salah satu variabel bcbas adalah signifikan. 

B. l mplikasi 
I 

Dari - hasil pembahasan J:lCflelitian di atas ada-- beberapa imp!ikasi- )'ang 

dapal dikemukakan, yaitu; 

<1 Foo:;~) 
Production mahasiswa Tata Boga Akadcmi Pariwisala Medan dilakukan dengan 

Pertama, dalltm upaya meningkatka n hasil belajar Princple 

cara meningkatkan pandangan positif mahasiswa t~rhadap persepsi jabatan Chel 

Semakin baik a tau positif mahasiswa dalam ~11cmandang persepsi terhadap jabatan 

Chef maka semakin baik pula hasil bdajar Princple of Food Protluclion yang 

1\111:'---r 
didapatnya. -~ · 

Dengan demikian d~ram pe.~yal'hpaian perkuliahan tersebut dosen pcrlu 

menekankan dan memberikan orientasi dBh motivasi yang dap1t. membangun 

persepsi tcrhadap jabatan Chef yang baik dan positif dari mahasiswa lmtuk 

rneningkatkan hasil belajarnya, sdanjutny<:J dapat dilakukan dengan mcberikan 

cont0h terhadap orang-orang yang sukses dcngan jabatan tersebut baik dari 

kalangan dosen alumni !\kademi maupun kalangan Juar yang di anggap sukses 

sehingga mampu mcmotivasi mahasiswa 

Kedua, 'Dalam upaya peningkatan hasil be!ajar perkuliahan Princple of 

Food Produc1ion maAasiswa Tata Boga Akademi Pariwisata Meoan dosen dan 

lembaga harus memperhatikan tingkat Pengm1saan Bahasa lngeris mahasiswa. 

Upaya-upaya~pcmhelajaran ymTg- dapat meningkafkan tingkat kemampi.1an 
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penguasaan bahasa inggeris seorang pcrlu ditingkatkan dengan mclaknkan 

serangkaian kegiatan yang dawn meningkatkan t ~ngkat Penguasaan Bahasa 

lngeris tcrsebut, seJ)1isal dengan mengadakan Iomba karya tuJis bahasa inggeris, 

) Iomba pidato berbahasa inggeris dan Jain sebagainya sehingga dengan scmakin 

baiknya tingk,at Penguasaan Bahasa Ingeris dapat meningkatkan hasil belajar 

pelajaran ~_Principle of Food Produolion mahasisvva Tata Boga Akademi 

C. Saran 

Berda~arkao simptlla dan implikasi di atas.maka penulis rnengajukan s<~r9n 

~) 
I. Dircktur Akademi Pariv .. isata Medan clisarankan untuk memotivasi pard 

sebpgai berikut : ~ \ f Iff 

tlosen_serta memberikan_k_emudahan bagi mctcka dalam meninilsatkan -- ~-

( 
' '"awasan sena pengetahuan meraka tentang aspek-aspe( pendidikan 

dcngan jalan mengi,imkan para dosen di lingkungannya unfuk mengikuti ) 

berbagai pelatihan maupun t~:aining scrta ,meningkatkan pcnqidikannya 

baik yang bersifat formal m<:~upun p(>ngetajm.an kependidikan hersi{at non 

( 
formal sehingga memiliki kompctcn~i )'ang tinggi dalam meningkatknn } 
kinerja dosen yang herdampak pada peningkatan basil belajar dan mutu 

2. Deparlemeu Kebud~aan dan Pariwisata hcndaknya memberikan peluang". 

kesempatan dan kcmudahan bag.i paTa doscn untuk 'fengembangkan } 
potensi dirinya baik melalui upaya pcningkatan pendidikan dan 

keter am pilan serta jcnjangkaricr yang jelas;Tehingga tenaga pel1aidik 
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akan lebih termotivasi dan bersemangat dalam bckerja dan 

mengembangkan potensi dirinya secara maksimal dan hertanggungjawab 

sesuai dengan tuntutan Undang-undang Pendidikan. ~\ /Ar" 
d"pat'~) 

memperbanyak jaringan kerjasama dengan hotel di luar ncgeri sebagai 

3. Akademi Pariwisata sebagai tempat "bcrnaung maha;sis\va agar 

tempat mahasiswa Akademi Pariwita melakukan magang serta pelat:ihan 

{ di tempat-tempat yang dapat mcningkatkan motivasi mahasiswa untuk ) 
berkembang sehingga nantinya Akademi Pariwisata Medan dapat 

melal:liFkan lulusan-lulusan~ang trbaik khusu~n):a dapat melahirkan f:.'hc.f 

handaldi Indone~a. 

4. Kepada Do sen khususnya 

~,.~ ~,..... -r,.~ /,&- -P,. \ 

untuk bidang studi nHtta kuliah Principle Of~) 
Food Froduction di Program Swdi Tata Boga J\kadcrni Pmiwisata )'d~;'.:.ian 

agar- rebih memperhatikan mahasiswa pada -saal 

" 
---berlangsungnya 

perkuliahaan sehingga upaya-upaya oalam rangka meni11gkatkan hasil 

belajar dapat dilakukan secara maksimal dan efektif dengan cara terus 

memi2erhatikan persepsi terlLadap jabaton Chef~">rJ.·ta rneningkatRan lingkat 

penguasaan..,Bahasa l,ngeris maha~s\ova. 

) 
~~,.\ 

5. Dalam menin~atl<an persepsi tcrhadap jabatan chel dan tingl<at ~ 

pe,nguasaan bahasa inggeris f lahasiswa Program Studi Tata Boga 

AkactejTii Pariwisata Medan diharapkan adanra kerjasama anwra diTsen 

cara pengontrolan terhadap persep~i terhadap jabatan 
~~ 

Chef dan ~ 

~ 

( dan juga o rangtua serta Akademi unruk meningk<ltkan hasil be!CJjar dengan 

m~ningkatkan penguasaan bana.sa inggcris mahasiswa. 
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6. Orangtua siswa dan/atau masyarakat hendaknya mernberikan duhmgan 

sepenuhnya kepada lembaga pendidikan, meJalui bcrbagai upaya seperti 

memberikan dukungan berupa kelengkapan fasilitas belajar scrta 

( pendanaan da!aJU mngka meningkatkan mutu pendidibn yang dihasilkan 
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