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 BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data, maka simpulan dari hasil 

penelitian ini yaitu manfaat hasil belajar pengetahuan bahan makanan pada 

praktik teknologi makanan oleh mahasiswa pendidikan tata boga yang 

berkaitan dengan tahap persiapan memperoleh persentase 88,8% berada pada 

kriteria sangat bermanfaat. Manfaat hasil belajar pengetahuan bahan makanan 

pada praktik teknologi makanan oleh mahasiswa pendidikan tata boga yang 

berkaitan dengan tahap pengolahan memperoleh persentase 86% berada pada 

kriteria sangat bermanfaat. Manfaat hasil belajar pengetahuan bahan makanan 

pada praktik teknologi makanan oleh mahasiswa pendidikan tata boga yang 

berkaitan dengan tahap pengemasan memperoleh persentase sebesar 89,8%. 

Hal ini menunjukan bahwa mata kuliah pengetahuan bahan makanan sangat 

bermanfaat pada praktik teknologi makanan baik dalam tahapan persiapan, 

pengolahan dan pengemasan. 

 

B. Implikasi  

Implikasi hasil penelitian tentang manfaat hasil belajar Pengetahuan Bahan 

Makanan pada praktik Teknologi Makanan oleh Mahasiswa Pendidikan Tata 

Boga berada pada kriteria sangat bermanfaat. Artinya mahasiswa sudah dapat 

merasakan manfaat dari mata kuliah Pengetahuan Bahan Makanan sebagai 

dasar praktik Teknologi Makanan, dengan begitu mahasiswa dapat 

mengembangkan keterampilan dalam pelaksanaan praktik Teknologi Makanan. 

 

C. Rekomendasi 

Rekomendasi hasil penelitian ini disusun berdasarkan kesimpulan dan 

implikasi hasil penelitian yang telah dikemukakan. Penulis mencoba 

memberikan rekomendasi yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait, yaitu : 
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Mahasiswa jurusan PKK Program Studi Pendidikan Tata Boga, berdasarkan 

data yang diperoleh penulis menunjukan bahwa mahasiswa pendidikan tata boga 

telah merasakan manfaat dari hasil belajar pengetahuan bahan makanan pada 

praktik teknologi makanan dengan sangat baik. Penulis menyarankan agar 

mahasiswa dapat mempertahankan dan meningkatkan hasil belajar pengetahuan 

bahan makanan dengan sungguh-sungguh sebagai dasar praktik teknologi 

makanan. Saran bagi mahasiswa Pendidikan Tata Boga sebagai peneliti 

selanjutnya yaitu penelitian ini dapat dikembangkan untuk diteliti lebih jauh 

tentang “Penerapan Hasil Belajar Pengetahuan Bahan Makanan Pada Praktik 

Teknologi Makanan”. 

Dosen Departemen PKK Program Studi Pendidikan Tata Boga, dengan 

adanya penelitian ini diharapakan menjadi bahan evaluasi khususnya bagi Dosen 

pengampu mata kuliah “Pengetahuan Bahan Makanan” dalam memberikan 

pembelajaran agar terus memotivasi mahasiswa untuk mempertahankan dan 

meningkatkan kemampuan pengetahuan bahan makanan, sehingga hasil belajar 

pengetahuan bahan makanan dapat lebih optimal. 

 

 

 

 


