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BAB V 
KESIMPULAN DAN IMPLIKASI HASIL PENELITIAN 

 

 Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan dan 

implikasi hasil penelitian. Kesimpulan dalam penelitian ini mengacu pada tujuan 

penelitian, hasil penelitian dan pembahasan penelitian tentang “Kontribusi Hasil 

Belajar Room Service Terhadap Kesiapan Praktek Kerja Industri di Food and 

Beverage Departement Hotel (Penelitian Terbatas Pada Peserta Didik Kelas XI 

Program Keahlian Restoran SMK Sandhy Putra Bandung) Tahun Ajaran 2010 / 

2011”. 

A. Kesimpulan 

 Kesimpulan penelitian tentang Kontribusi Hasil Belajar Room Service 

terhadap kesiapan Prakerin di Food and Beverage Departement hotel pada peserta 

didik Kelas XI Program Keahlian Restoran SMK Sandhy Putra Bandung Tahun 

Ajaran 2010 / 2011 dalam penelitian ini berkaitan dengan :  

1. Hasil Belajar Room Service  

Hasil belajar room service yang dicapai oleh responden sudah baik dan 

optimal, ditunjukan dengan sebagian besar responden menguasai pelajaran room 

service pada kategori sangat tinggi. Hal tersebut berasal dari materi yang telah 

diberikan pada pelajaran room service secara teori di kelas dan praktek di dapur, 

sehingga memiliki konsep dalam pelayanan makanan, memahami cara menerima 

taking order, pengetahuan tentang peralatan room service yang meliputi 

kemampuan kognitif, afektif dan psikomotor peserta didik.  
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2. Kesiapan Praktek Kerja Industri Di Food and Beverage Departement 

Hotel 

Kesiapan Prakerin di Food and Beverage Departement Hotel pada 

responden berada pada kriteria sangat tinggi. Hal ini ditunjukan bahwa peserta 

didik memiliki kesiapan yang baik dan optimal meliputi aspek-aspek kesiapan 

yaitu : Ranah kognitif, afektif dan psikomotor. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa Kesiapan Prakerin di Food and Beverage Departement Hotel berada pada 

kriteria sangat tinggi. Pernyataan ini berdasarkan data skor total variabel Y dan 

hasil perhitungan konversi skala lima. 

3. Kontribusi Hasil Belajar Room Service Terhadap Kesiapan Praktek 
Kerja Industri di Food and Beverage Departement Hotel 

 
Hasil perhitungan regresi sederhana menunjukkan bahwa hasil belajar 

room service memberikan kontribusi yang positif dan signifikan terhadap 

kesiapan Prakerin di Food and Beverage Departement hotel pada peserta didik 

Kelas XI Program Keahlian Restoran SMK Sandhy Putra Bandung Tahun Ajaran 

2010 / 2011.  

B. Implikasi Hasil Penelitian 

Hasil penelitian tentang Kontribusi Hasil Belajar Room Service Terhadap 

Kesiapan Prakerin di Food and Beverage Departement Hotel, mengandung 

beberapa implikasi sebagai berikut :  

1. Temuan penelitian hasil belajar room service yang meliputi kemampuan 

kognitif, afektif dan psikomotor pada umumnya berada pada kategori sangat 

tinggi. tetapi bukan berarti peserta didik sudah sepenuhnya dapat menguasai 

materi Room Service.  
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2. Temuan penelitian yang berkaitan dengan kesiapan Prakerin di food and 

beverage departement hotel yang meliputi kemampuan kognitif, afektif, dan 

psikomotor pada umumnya berada pada kategori sangat tinggi. Hasil 

penelitian ini mengandung implikasi bahwa sekolah telah mampu memberikan 

motivasi yang kuat pada peserta didik sehingga peserta didik memiliki 

kesiapan prakerin di food and beverage departement hotel. Hal ini hendaknya 

terus ditingkatkan dan dikembangkan sehingga dapat berada pada kategori 

yang lebih tinggi lagi.  

3. Berdasarkan pengujian hipotesis bahwa hasil belajar room service 

memberikan kontribusi yang positif dan signifikan terhadap kesiapan Prakerin 

di food and beverage departement hotel. Hasil penelitian ini berimplikasi 

bahwa kesiapan Prakerin di food and beverage departement hotel dapat 

ditumbuhkan dari hasil belajar room service. Besarnya kontribusi hasil belajar 

room service terhadap kesiapan Prakerin di food and beverage departement 

hotel sebesar 56,25%. Hasil penelitian ini mengandung implikasi bahwa 

terdapat faktor lain di luar hasil belajar room service yang dapat memberikan 

kontribusi terhadap kesiapan Prakerin di food and beverage departement 

hotel.  

 Rekomendasi penelitian disusun berdasarkan kesimpulan dan implikasi 

hasil penelitian. Penulis mencoba untuk mengajukan rekomendasi yang sekiranya 

dapat dipertimbangkan sebagai bahan masukan bagi beberapa pihak, yaitu :  

1. Rekomendasi hasil penelitian yang berkaitan dengan hasil belajar penulis 

tujukan kepada peserta didik kelas XI SMK Sandhy Putra Bandung yang 
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sudah memiliki kemampuan pada kategori sangat tinggi harus dipertahankan 

kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotornya dengan cara lebih 

memperhatikan dan mempelajari materi untuk lebih mengembangkan 

wawasan, sikap dan keterampilan yang berkaitan dengan room service dari 

berbagai sumber media elektronik dan media cetak.  

2. Rekomendasi hasil penelitian yang berkaitan dengan kesiapan Prakerin di food 

and beverage departement hotel yang meliputi kemampuan kognitif, afektif, 

dan psikomotor penulis tujukan kepada peserta didik kelas XI SMK Sandhy 

Putra Bandung yang sudah memiliki kesiapan Prakerin di food and beverage 

departement hotel pada kategori sangat tinggi sebaiknya dipertahankan 

dengan lebih mempersiapkan diri dengan cara belajar dan berlatih lebih giat, 

sehingga lebih memiliki kesiapan dalam melaksanakan Prakerin di food and 

beverage departement hotel dan dapat melaksanakan Prakerin di food and 

beverage departement hotel dengan baik.  

   

 


