
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

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

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Intensitas Informasi Kebogaan Melalui Media Cetak pada siswa kelas XII 

program keahlian tata boga SMK Pencawan Medan berada pada kategori 

cukup (67,6%) dengan rata-rata hitung sebesar 141,97 dan standar deviasi 

10,91. Hal ini disesuaikan Dari indikator intensitas informasi kebogaan 

melalui media cetak dapat dilihat tingkat perhatian siswa pada media cetak 

dan informasi informasi yang didapatkan siswa dengan membaca media cetak. 

2. Minat membuka usaha boga pada siswa kelas XII program keahlian tata boga 

SMK Pencawan Medan berada pada kategori cukup (51,4%) dengan rata-rata 

hitung sebesar 135,45 dan standar deviasi 13,95. Hal ini dilihat dari indikator 

minat membuka usaha boga ternyata siswa memiliki rasa percaya diri, dapat 

mengambil resiko, kreatif dan inovatif, disiplin dan kerja keras, berorientasi 

ke masa depan, memiliki rasa ingin tahu, jujur dan mandiri. 

3. Terdapat hubungan yang signifikan antara intensitas informasi kebogaan 

melalui media cetak dengan minat membuka usaha boga siswa kelas XII 

program keahlian tata boga SMK Pencawan Medan dengan koefisien korelasi 

rxy = 0,546 dan rtabel = 0,325 pada taraf signifikan 5 %.  

 



 

 

B. Saran 

Dengan memperhatikan kesimpulan yang dikemukakan, maka dapat disarankan : 

1. Intensitas Informasi Kebogaan Melalui Media Cetak  yang berada dalam 

kategori cukup, perlu ditingkatkan dengan mencari informasi informasi dari 

sumber lainnya. Siswa juga harus sadar diri dan lebih giat dalam 

meningkatkan informasi kebogaan dengan mencari informasi kebogaan agar 

nantinya bisa menerapkan dan melaksanakan informasi kebogaan serta dapat 

membuka lapangan kerja . Siswa sebaiknya menyadari pentingnya intensitas 

informasi kebogaan melalui media cetak. Bagi guru agar menerapkan 

kebijakan – kebijakan lain agar siswa lebih mendalami intensitas informasi 

kebogaan melalui media cetak. Fasilitas dan lingkungan yang berkaitan 

dengan intensitas informasi kebogaan melalui media cetak sebaiknya lebih 

dilengkapi dan diperhatikan. 

2. Dalam upaya menumbuhkan minat membuka usaha boga siswa SMK 

Pencawan Medan, maka perlu ditingkatkan keterampilan siswa khususnya 

dibidang boga agar minat membuka usaha boga siswa dapat tercapai. 

 

 


