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BAB V 
KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 

 
 

Kesimpulan implikasi dan rekomendasi yang akan diuraikan pada bab ini, 

berdasarkan keseluruhan hasil penelitian mengenai “Pendapat Mahasiswa Tentang 

Pelaksanaan Pembelajaran Cake dan Roti Pada Program Studi Pendidikan Tata 

Boga Paket Manajemen Patiseri PKK FPTK UPI Angkatan  2004-2006”. 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pendapat Mahasiswa Tentang 

Pelaksanaan Pembelajaran Cake dan Roti Pada Program Studi Pendidikan Tata 

Boga Paket Manajemen Patiseri, maka penulis menarik kesimpulan : 

1. Sebagian besar responden berpendapat bahwa tujuan pembelajaran, yaitu 

mahasiswa mengetahui konsep cake dan roti, meliputi : pengertian, alat 

persiapan dan pengolahan, teknik pembuatan serta terampil membuat produk 

berbagai macam cake dan roti, artinya konsep dan keterampilan membuat 

cake dan roti merupakan tujuan pembelajaran. 

2. Sebagian besar responden berpendapat Materi yang diajarkan dalam 

pembelajaran Cake dan Roti, yaitu konsep Cake dan Roti meliputi : 

pengertian, bahan dan fungsi bahan dalam pembuatan cake dan roti, peralatan 

yang digunakan, teknik pembuatan, karakteristik, analisis kesalahan dan 

perbaikan, teknik pengemasan. Selain itu materi yang perlu diperhatikan 

dalam pembuatan Cake dan Roti adalah sanitasi dan hygiene. 

3. Sebagian besar responden berpendapat bahwa metode pembelajaran yang 

digunakan pada mata kuliah Cake dan Roti yaitu metode ceramah dan tanya 
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jawab untuk menjelaskan materi secara teori serta metode demonstrasi dan 

praktikum untuk pelaksanaan pembuatan cake dan roti di laboratorium. 

4. Sebagian besar responden berpendapat media pembelajaran yang digunakan 

pada mata kuliah Cake dan Roti adalah gambar macam-macam cake dan roti, 

contoh produk cake dan roti serta Overhead Proyektor (OHP), dan Liquid 

Crystal Display (LCD), walaupun tidak selalu digunakan dalam perkuliahan 

Cake dan Roti. 

5. Sebagian besar responden berpendapat sumber belajar yang digunakan pada 

mata kuliah Cake dan Roti selain dosen, modul, gambar cake dan roti, buku 

resep, juga untuk meningkatkan pemahaman tentang pembuatan cake dan 

roti, mahasiswa mencari resep cake dan roti di toko buku, internet dan 

majalah yang berhubungan dengan pembuatan cake dan roti. 

6. Sebagian besar responden berpendapat evaluasi dalam pembelajaran Cake 

dan Roti yaitu melalui Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester secara 

teori dan evaluasi hasil praktek berupa produk yang dilihat dari bentuk, 

warna, rasa, aroma, dan tekstur cake dan roti. 

 

B. IMPLIKASI 

  Kesimpulan hasil penelitian diatas mengandung beberapa implikasi, yaitu 

sebagai berikut : 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapat mahasiswa tentang 

pelaksanaan pembelajaran Cake dan Roti berkaitan dengan tujuan pembelajaran 
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yaitu dosen telah merancang kegiatan pembelajaran, salah satunya memuat 

tentang tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. 

  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapat mahasiswa tentang 

pelaksanaan pembelajaran Cake dan Roti berkaitan dengan materi yaitu sebagian 

besar materi tersampaikan kepada mahasiswa pada saat mengikuti perkuliahan 

Cake dan Roti, mengandung implikasi bahwa dosen secara optimal sudah 

memberikan materi dan melaksanakan praktek membuat cake, roti, produk pastry 

dan produk-produk convenience food di laboratorium. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan sebagian besar responden berpendapat 

metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah Cake dan Roti ialah 

ceramah, pemberian tugas dan praktikum. Kurang dari setengahnya responden 

berpendapat metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah Cake dan 

Roti ialah metode tanya jawab, dan demonstrasi, mengandung implikasi bahwa 

metode ceramah, pemberian tugas, dan praktikum sudah dilaksanakan dengan 

baik dan tetap dipertahankan serta metode tanya jawab dan demonstrasi lebih 

ditingkatkan agar pembelajaran berjalan lebih baik lagi. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan kurang dari setengahnya responden 

berpendapat Overhead Proyektor (OHP), dan Liquid Crystal Display (LCD) 

merupakan media yang digunakan dalam pembelajaran Cake dan Roti, 

mengandung implikasi bahwa penggunaan media berupa Overhead Proyektor 

(OHP), dan Liquid Crystal Display (LCD) dalam pembelajaran Cake dan Roti 

sangat berperan penting dalam membantu memberikan gambaran yang jelas 
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tentang materi, contoh produk hingga alur proses pembuatan cake dan roti yang 

baik dan benar. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan sebagian besar responden berpendapat 

sumber belajar yang digunakan pada mata kuliah Cake dan Roti ialah dosen, 

modul, buku paket, gambar cake dan roti, buku resep, mengandung implikasi 

bahwa dosen sudah melengkapi sumber belajar cake dan roti. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan sebagian besar responden berpendapat 

evaluasi pembelajaran mata kuliah Cake dan Roti dilaksanakan melalui : Ujian 

Tengah Semester, Ujian Akhir Semester, praktek pembuatan cake dan roti, 

mengandung implikasi bahwa dosen sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran, 

salah satunya dengan evaluasi belajar yang bertujuan mengukur hasil belajar 

mahasiswa. 

 Penulis mengajukan rekomendasi ini berdasarkan hasil analisis penelitian. 

Penulis mencoba mengemukakan beberapa rekomendasi yang kiranya dapat 

bermanfaat untuk peningkatan dan pengembangan pelaksanaan pembelajaran 

Cake dan Roti yang akan datang. Rekomendasi penulis sampaikan kepada : 

1. Mahasiswa lebih terampil dalam mengembangkan produk cake dan roti 

secara kreatif dan inovatif saat mempraktekkan kembali pembuatan cake dan 

roti. 

2. Dosen sebagai pengelola perkuliahan Cake dan Roti dapat lebih 

mengoptimalkan pelaksanaan pembelajaran Cake dan Roti baik secara teori 

maupun praktek. Terutama dalam menjelaskan materi perlu adanya 

penunjang berupa Overhead Proyektor (OHP), dan Liquid Crystal Display 
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(LCD) untuk membantu meningkatkan pengetahuan mahasiswa dalam 

pembelajaran Cake dan Roti.  

3. Jurusan PKK khususnya Program Studi Pendidikan Tata Boga, dapat lebih 

melengkapi penyediaan fasilitas belajar berupa Overhead Proyektor (OHP), 

dan Liquid Crystal Display (LCD) untuk pelaksanaan pembelajaran Cake dan 

Roti. 


