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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Simpulan dan saran yang akan diuraikan pada bab ini disusun berdasarkan 

keseluruhan penelitian mengenai Analisis Hasil Belajar “Mengolah Hot And Cold 

Appetizer Atau Salad” Sebagai Kesiapan Tes Uji Kompetensi Makanan 

Kontinental Siswa SMKN 3 Sukabumi. 

 

A. Simpulan  

Simpulan dari penelitian Analisis Hasil Belajar “Mengolah Hot And Cold 

Appetizer Atau Salad” Sebagai Kesiapan Tes Uji Kompetensi Makanan 

Kontinental Siswa SMKN 3 Sukabumi diantaranya adalah : 

1. Pengetahuan siswa SMKN 3 Sukabumi pada tahap penyusunan perencanaan, 

pengolahan dan penataan hidangan secara keseluruhan berada pada kriteria 

siap. Hasil tersebut menunjukkan bahwa siswa yang telah lulus Kompetensi 

Dasar “Mengolah Hot And Cold Appetizer Atau Salad”  cenderung memiliki 

pengetahuan sebagai hasil belajar dari Kompetensi Dasar “Mengolah Hot And 

Cold Appetizer Atau Salad” dalam rangka mempersiapkan diri untuk 

mengikuti tes uji kompetensi makanan kontinental. 

2. Pada tahap penyusunan perencanaan tentang susunan menu kontinental dan 

pada tahap penataan hidangan tentang porsi salad sebagai appetizer untuk 

Ready Plate dan tempat penyajian untuk hidangan Shrimps Cocktail pada saat 

disajikan Ready Plate, pengetahuan siswa berada pada kriteria cukup siap. 

Kriteria cukup siap pada hasil penelitian mengandung makna bahwa siswa 

cukup memiliki pengetahuan mengenai susunan menu kontinental, porsi salad 

sebagai appetizer untuk Ready Plate dan tempat penyajian untuk hidangan 

Shrimps Cocktail pada saat disajikan Ready Plate, Pengetahuan tersebut perlu 

ditingkatkan sebagai bekal untuk mengikuti tes uji kompetensi makanan 

kontinental. Pada tahap penyusunan perencanaan mengenai penyusunan 

susunan menu kontinental, pengetahuan siswa berada pada kriteria tidak siap. 

Kriteria tidak siap mengandung makna bahwa pengetahuan siswa mengenai 
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susunan kontinental belum siap untuk mengikuti tes uji kompetensi makanan 

kontinental. 

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengajukan saran yang dapat 

dipertimbangkan sebagai bahan masukan bagi beberapa pihak. Saran ini ditujukan 

kepada :  

1. Guru Pengampu Mata Pelajaran Pengolahan Makanan Kontinental SMKN 3 

Sukabumi  

Guru diharapkan mengembangkan materi pembelajaran mengenai porsi salad, 

susunan menu kontinental, dan tempat penyajian untuk salad dari berbagai 

sumber seperti buku, artikel, jurnal, dokumen resmi atau sumber-sumber lain 

dari internet agar dapat memberikan motivasi kepada siswa untuk kesiapan 

melaksanakan uji kompetensi. Selain dari itu guru diharapkan membawa 

media nyata seperti salad yang sudah diporsi sesuai dengan porsinya, 

timbangan, alat-alat penyajian dll ketika mengajar dikelas agar para siswa 

dapat melihat, sehingga siswa dapat mengingatnya dengan mudah. 

2. Siswa kelas XII Kompetensi Keahlian Jasa Boga SMKN 3 Sukabumi Melalui 

Guru Mata Pelajaran  

Siswa sebaiknya lebih meningkatkan hasil yang telah diperoleh selama 

belajar Kompetensi Dasar “Mengolah Hot And Cold Appetizer Atau Salad” 

dengan cara latihan dirumah atau laboratorium tata boga agar semakin siap 

dan semangat untuk mengahadapi tes uji kompetensi dan lebih banyak belajar 

agar senantiasa menambah pengetahuan dengan membaca buku sumber yang 

relevan tentang “Mengolah Hot And Cold Appetizer Atau Salad” untuk lebih 

meningkatkan dan menambah wawasan khususnya mengenai porsi salad, 

susunan menu kontinental, dan tempat penyajian untuk salad. 


