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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi siswa laki-laki dalam memilih 

jurusan Tata Boga faktor internal yaitu: (a) Faktor Bakat sebesar 46,57% 

sebanyak 33 orang, tingkat kecenderungan sebesar 31,5% berada dalam kategori 

cukup. (b) Faktor Minat sebesar 54,79% sebanyak 40 orang, tingkat 

kecenderungan Faktor minat sebesar 50,68% berada dalam kategori tinggi (c) 

Faktor Motivasi sebesar 52,05% sebanyak 38 orang, tingkat kecendengan sebesar 

58,9% berada dalam kategori cukup. 

2. Faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi siswa laki-laki dalam memilih 

jurusan Tata Boga faktor external yaitu: (a) Faktor Keluarga sebesar 53,42% 

sebanyak 39 orang, tingkat kecenderungan sebesar 53,42% berada dalam 

kategori rendah (b) Faktor Sekolah pada Sarana dan Prasarana sebesar 56,16% 

sebanyak 41 orang, tingkat kecenderungan sebesar 32,87% berada dalam 

kategori cukup. (c) Faktor Sekolah pada Media Belajar sebesar 54,79% sebanyak 

40 orang, tingkat kecenderungan sebesar 46,57% berada dalam kategori cukup 

(d) Faktor Sekolah pada Teman Sebaya sebesar 56,16 sebanyak 41 orang, tingkat 

kecenderungan sebesar 31,5% berada dalam kategori cukup (e) Faktor Sekolah 

pada Guru/Tenaga Pendidik sebesar 54,79% sebanyak 40 orang, tingkat 
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kecenderungan sebesar 35,61% berada dalam kategori cukup. (f) Faktor 

Lingkungan Masyarakat pada Media Massa sebesar 56,16% sebanyak 41 orang 

tingkat kecenderungan sebesar sebesar 32,87% berada dalam kategori cukup (g) 

Faktor Lingkungan Masyarakat pada Teman Bergaul Diluar Sekolah sebesar 

57,53% sebanyak 42 orang, tingkat kecenderungan sebesar sebesar 34,24% 

berada dalam kategori cukup. (h) Faktor Lingkungan Masyarakat pada Lapangan 

Industri Boga sebesar 56,16% sebanyak 41 orang, tingkat kecenderungan sebesar 

45,2% berada dalam kategori cukup.  

3. Faktor yang paling dominan Mempengaruhi Siswa Laki-laki Dalam Memilih 

Jurusan Tata Boga pada faktor internal adalah Minat, yaitu diperoleh sebanyak 40 

orang (54,79%) dari 73 orang menjawab sangat setuju dengan kategori rendah. Dan 

pada faktor eksternal  adalah Teman Bergaul Diluar Sekolah, yaitu  diperoleh 

sebanyak 42 orang (57,73%) dari 73 orang menjawab sangat setuju dengan kategori 

kurang. Serta faktor Eksternal merupakan faktor yang paling dominan dari 

keseluruhan faktor, yaitu diperoleh sebesar 55,24%, yang lebih besar dari faktor 

Internal yang hanya sebesar 51,13%. 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka saran yang dapat 

diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Dalam upaya peningkatan proses pembelajaran dan peningkatan kompetensi 

keahlian dibidang Tata Boga, perlu kiranya para lulusan Sekolah Menengah 
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Pertama, lebih memperhatikan bakat dan kemampuan yang dimiliki sebelum 

melanjutkan kejenjang pendidikan selanjutnya. 

2. Kepada para orang tua perlu kiranya lebih memperhatikan bakat yang dimiliki 

anak sebelum melanjutkan pendidikan atau memilih sekolah yang akan 

dimasukinya. Pihak sekolah juga perlu meningkatkan kompetensi para guru agar 

dapat memberikan pelajaran yang lebih maksimal kepada siswa. 

3. Perlu kiranya penelitian lebih lanjut dan mendalam untuk mencari pengaruh 

lulusan Sekolah Menengah Pertama dalam Memilih jurusan untuk sekolah 

lanjutannya, guna mendapat hasil yang lebih optimal dan lebih akurat. 

 


