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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Simpulan dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang, tujuan penelitian, 

hasil pengolahan data dan hasil peneitian “Analisis Hasil Belajar “Pengetahuan 

Bahan Makanan” Pada Praktik Mengolah Makanan Kontinental Siswa Kelas XI 

SMK Negeri 2 Baleendah”. Penelitian ini yang ditinjau dari kemampuan 

pengetahuan dan kemampuan keterampilan. 

Analisis hasil belajar “Pengetahuan Bahan Makanan” berkaitan dengan 

kemampuan pengetahuan yaitu untuk menilai sejauh mana hasil belajar yang telah 

dicapai pada praktik Mengolah Makanan Kontinental pembuatan main course dan 

sauce,pengetahuansiswa mengenai materi dengan topik:daging, ayam, ikan, telur, 

sayuran, susu dan keju menunjukkan berada pada kriteria baik. 

Analisis hasil belajar “Pengetahuan Bahan Makanan” berkaitan dengan 

kemampuan keterampilan praktik Mengolah Makanan Kontinental pembuatan 

main course dan saucepada proses persiapan siswa mampu mempersipakan 

sebelum praktik dengan baik dan efektif. Pada pengolahan menunjukkan siswa 

mampu melaksanaan pengolahan sesuai dengan rencana dan tujuan yang akan 

diolah. Pada penyajian siswa menunjukkan mampu menampilkan produk yang 

sudah dibuat dengan baik, sehingga pada kemampuan keterampilan siswa berada 

pada kriteria sangat kompeten. 

 

B. Saran 
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Saran yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk meningkatkan 

wawasan, pengetahuan, sikap dan keterampilan tentang Analisis Hasil Belajar 

“Pengetahuan Bahan Makanan” Pada Praktik Mengolah Makanan Kontinental 

Siswa Kelas XI SMK Negeri 2 Baleendah. Saran penulis disampaikan kepada: 

 

 

 

1. Siswa 

Berdasarkan hasil penelitian yang meliputi pengetahuan hasil belajar 

“Pengetahuan Bahan Makanan” pada praktik Mengolah Makanan Kontinental 

berada pada kriteria baik. Siswa diharapkan mampu mempertahankan 

pelaksanaan praktik Mengolah Makanan Kontinental serta mampu meningkatkan 

belajar dengan banyak membaca buku yang berkaitan dengan bahan makanan 

dan menambah pengetahuan, wawasan darisumber internet karena masih terdapat 

siswa yang mendapatkan nilai kurang baik. 

2. Guru Mata Diklat 

a) Pengetahuan Bahan Makanan 

Berdasarkan data hasil penelitian pengetahuan siswa pada hasil belajar 

“Pengetahuan Bahan Makanan” diharapkan memotivasi siswa dan 

mempertahankan dapat meningkatkan proses pembelajaran yang lebih 

berkembang dengan media nyata yang bisa membantu pengetahuan siswa 

menjadi lebih kompeten. 

b) Mengolah Makanan Kontinental 

Berdasarkan data hasil penelitian pengetahuan siswa dari hasil belajar 

“Pengetahuan Bahan Makanan” pada pelaksanaan praktik Mengolah 
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Makanan Kontinental diharapkan dapat mempertahankan proses 

pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

 

 


