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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan data hasil penelitian dan pembahasan, maka simpulan 

dari penelitian ini adalah: 

1. Pengembangan Standard Operating Procedure (SOP) pembuatan roti 

tawar teaching factory roti di SMK Negeri 1 Cibadak dilakukan  pada 

langkah mengerjakan order dan melakukan quality control dengan 

menggunakan metode penelitian ADDIE yaitu analysis, design, 

development, implementation, dan evaluation.  

a. Analysis pada perancangan SOP teaching factory produksi roti 

SMK Negeri 1 Cibadak dilakukan dengan melakukan analisis 

kebutuhan yaitu belum adanya suatu pedoman yang sistematis 

untuk melakukan produksi. 

b. Design pada pembuatan SOP dilakukan dengan mengumpulkan 

1) Formulasi pembuatan roti, 2) Instruksi kerja pembuatan roti 

tawar, 3) Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sektor 

industri pengolahan, kemudian dilakukan pembuatan layout dan 

konten pada SOP. 

c. Development atau pengembangan pada SOP dilakukan dengan 

melakukan validasi terhadap SOP dan lembar observasi oleh 5 

ahli, yaitu ahli teaching factory, ahli materi, supervisor produksi 

industri roti, ahli bahasa untuk validasi SOP, dan ketua 

kompetensi untuk validasi lembar observasi. 

d. Implementation atau uji coba pemakaian SOP dilakukan pada 5 

kelompok produksi yang terdiri dari 2 orang yang melakukan 

produksi roti tawar. 

e. Evaluation dilakukan dengan melihat keefektifan dari hasil 

implementasi kemudian diperbaiki kekurangannya dan diperoleh 

produk akhir berupa Standard Operating Procedure (SOP) 

teaching factory produksi roti.  
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2. Standard Operating Procedure (SOP) pembuatan roti tawar pada 

teaching factory di SMK Negeri 1 Cibadak dinyatakan Sangat Layak 

digunakan oleh validator ahli teaching factory, ahli materi, supervisor 

produksi roti, dan ahli bahasa. Lembar observasi yang digunakan untuk 

observer juga dinyatakan Sangat Layak digunakan pada tahap uji coba 

produk. Hasil uji coba kepada peserta didik menyatakan bahwa SOP 

yang digunakan Sangat Efektif . 

5.2  Implikasi dan Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan simpulan diatas, maka 

implikasi dan rekomendasi yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah : 

a. Implikasi 

1. SOP proses produksi roti teaching factory yang dirancang hanya pada 

langkah mengerjakan order dan langkah melakukan quality control 

2. SOP proses produksi roti berbasis SKKNI terdiri atas memilih dan 

menangani bahan baku, memilih dan menyiapkan peralatan produksi, 

mengendalikan proses dan menilai mutu hasil, mengemas hasil 

produksi sesuai spesifikasi yang ditentukan. SOP ini belum mencakup 

seluruh model pembelajaran TF-6M yang meliputi menerima pemberi 

order, menganalisis order, menyatakan kesiapan mengerjakan order, 

mengerjakan order, melakukan quality control, dan menyerahkan order 

b. Rekomendasi 

1. Guru dan asisten produksi sebaiknya menerapkan penggunakan SOP 

kepada peserta didik dalam pelaksanaan produksi roti sehingga peserta 

didik dapat terbiasa dengan dunia kerja dan lebih mandiri 

2. Bagi peneliti selanjutnya terdapat peluang penelitian lebih lanjut 

mengenai pengembangan SOP pada tahapan model pembelajaran TF-

6M lainnya 

 


