
 

80Selly Angriyani, 2015 

MANFAAT HASIL BELAJAR “PENGELOLAAN USAHA JASA BOGA” PADA KESIAPAN USAHA BIDANG 
BOGA SISWA SMK PERWARI TASIKMALAYA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan dan saran yang akan diuraikan pada bab ini, berdasarkan 

keseluruhan kegiatan mengenai Manfaat Hasil Belajar “Pengelolaan Usaha Jasa 

Boga” Pada Kesiapan Usaha Bidang Boga SMK Perwari Tasikmalaya angkatan 

2014/2015 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan dari latar belakang, tujuan , 

hasil penelitian serta pembahasan mengenai manfaat hasil belajar pengelolaan 

usaha jasa boga pada kesiapan peserta didik berwirausaha warung tenda serabi. 

Siswa mendapatkan manfaat hasil belajar pengelolaan usaha jasa boga berkaitan 

dengan aspek persiapan usaha dan pelaksanaan usaha, yaitu sebagai berikut: 

1. Manfaat hasil belajar “Pengelolaan Usaha Jasa Boga” Pada Kesiapan 

Membuka Usaha Bidang Boga ditinjau dari persiapan meliputi persiapan alat, 

persiapan bahan, persiapan pengolahan, dan persiapan  produksi makanan, 

lebih dari dari setengahnya responden masih belum cukup memiliki kesiapan 

dalam membuka usaha warung tenda bermanfaat, dilihat dari hasil presentase 

jumlah data responden yang telah dianalisis..  

2. Manfaat Hasil belajar “Pengelolaan Usaha Jasa Boga” Pada Kesiapan 

Membuka Usaha Bisang Boga ditinjau dari pelaksanaan, meliputi pengolahan 

dan produksi makanan, penyajian makanan serta pelayanan terhadap 

konsumen berada pada kriteria cukup bermanfaat, dilihat dari hasil presentase 

jumlah data responden yang telah dianalisis 
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B. Saran 

Saran yang diberikan setelah peneliti melakukan penelitian adalah sebagai 

berikut : 

1. Guru Mata Pelajaran Pengelolaan Usaha jasa Boga 

a. Guru Mata Pelajaran Pengelolaan Usaha Jasa Boga diharapkan dapat 

meningkatkan pengetahuan siswa mengenai kesiapan usaha jasa boga 

sehingga siswa dapat lebih siap dalam berwirausaha dibidang boga. 

b. Guru Mata Pelajaran Pengelolaan Usaha Jasa Boga diharapkan dapat lebih 

memotivasi siswa dalam menumbuhkan kemandirian dan kreatifitas  

sehingga siswa dapat lebih siap dalam berwirausaha dibidang boga. 

 

2. Saran Bagi Siswa SMK Perwari: 

Siswa diharapkan dapat lebih mengoptimalkan diri dalam proses 

pembelajaran dan praktikum pada mata pelajaran Pengelolaan Usaha Jasa Boga, 

serta dapat berani untuk memulai usaha jasa boga selepas lulus dari SMK. 


