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BAB V  

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan didapat simpulan sebagai 

berikut: 

1. Secara umum siswa sudah dapat menerima dan menerapkan POS unit 

produksi dengan baik dan benar. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil 

observasi siswa pada implementasi POS yang menunjukkan rata-rata 

sebanyak 89,49% siswa melaksanakan semua kegiatan yang tertera pada 

POS. 

2. POS unit produksi dibuat berdasarkan keadaan sesungguhnya yang terjadi 

pada laboratorium unit produksi roti SMKN 1 Kuningan, sehingga siswa 

tidak merasa kesulitan untuk menerapkannya 

3. Siswa telah diberikan pemahaman tentang pentingnya menerapkan POS pada 

laboratorium unit produksi roti, sehingga siswa sudah mulai mengerti dan 

terbiasa dalam menerapkan POS. 

 

B. REKOMENDASI 

Saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilaksanakan, yaitu: 

1. Penanggung jawab laboratorium unit produksi hendaknya selalu memastikan 

semua kegiatan di dalam laboratorium unit produksi dilakukan berdasarkan 

POS unit produksi. 

2. Staf unit produksi selalu mengingatkan dan memastikan siswa bekerja sesuai 

dengan POS unit produksi. 

3. Penanggung jawab dan staf unit produksi memastikan semua kelengkapan 

yang dibutuhkan di unit produksi tersedia dengan jumlah yang cukup sebelum 

dilakukannya proses produksi. 

4. Hendaknya unit produksi roti dikelola dengan baik, menggunakan aturan 

yang benar untuk mengembangkan usahanya dan meningkatkan kualitas 

produk yang dihasilkan. 
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5. Siswa diberikan pemahaman secara berkala mengenai pentingnya 

menerapkan POS dalam berkegiatan di dalam unit produksi. 

6. Sebaiknya POS ditempel pada tempat yang sering dilalui atau mudah dibaca 

dan memiliki kegiatan yang harus dilaksanakan menggunakan POS sebagai 

petunjuk/pedoman kerja siswa dalam bekerja di dalam laboratorium unit 

produksi roti. 

7. Apabila ingin melakukan penelitian lanjutan terkait “POS unit produksi roti 

SMKN 1 Kuningan”, sebaiknya dilakukan penyebaran angket respon siswa 

terhadap POS yang sudah diterapkan agar mendapatkan informasi yang lebih 

valid mengenai respon siswa. Selain itu, sebaiknya dilakukan tes mengenai 

sejauh mana siswa paham mengenai POS dan seberapa penting POS 

diterapkan pada unit produksi. 

 


