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BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian dengan judul Implementasi Media Digipedia

Edu Makugiz sebagai media belajar pada program Keahlian Kuliner di Sekolah

Menengah Kejuruan:

1. Penilaian aspek Kemanfaatan (Preceived Usefulness) dalam pembelajaran

mengenai makanan khas Jawa Barat dengan kriteria setuju dan sangat

setuju sehingga pada penerapan penggunaan aplikasi digipedia Edu-

Makugiz dapat memberikan kebermanfaatan responden dalam belajar dan

bekerja dari segi apapun.

2. Penilaian aspek Kemudahan Penggunaan (Preceived Ease of use) aplikasi

Edu-Makugiz dengan kriteria setuju dan sangat setuju sehingga pada

penerapan aplikasi digipedia Edu-Makugiz dapat digunakan setiap waktu.

3. Penilaian kenyamanan yang dirasakan (Preceived Enjoyment) pada saat

menggunakan aplikasi Edu-Makugiz dengan kriteria setuju dan sangat

setuju sehingga responden nyaman menggunakan aplikasi Edukasi

Mukagiz, dan mudah memahami tampilan menu yang terdapat dalam

aplikasi tersebut.

4. Penilaian pengaruh sikap yang diterima (Preceived Attitude

towards/behavioral intention) dalam menggunakan aplikasi Edu-Makugiz

dengan kriteria setuju dan sangat setuju karena dalam penerapan aplikasi

Edu-Makugiz, responden mendapatkan dampak sikap positif

menggunakan aplikasi Edukasi Makugiz.

5. Penilaian aspek Pendidikan (Education) yang didapat dalam menggunakan

aplikasi Edu-Makugiz dengan kriteria setuju dan sangat setuju karena

aplikasi ini sangat membantu responden mendapatkan Pendidikan yang

baik dalam penggunaan aplikasi Edukasi Makugiz dimana saja dan kapan

saja untuk diakses.
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B. Rekomendasi

Berdasarkan temuan-temuan dalam penelitian dengan ini penulis

kemukakan sebagai berikut:

1. Kepada guru mata pelajaran Pengolahan dan Penyajian Makanan (PPM)

Berusaha membuat ide kreatif dalam media pembelajaran yang efektif

dan mudah digunakan oleh para peserta didik khusus pada mata pelajaran

Pengolahan dan Penyajian Makanan (PPM) sehingga peserta didik dapat

mengembangkan dan memperkenalkan kembali makanan asli khas Jawa Barat.

Guru mata pelajaran juga diharapkan memberikan pemahaman

penggunaan aplikasi yang digunakan sebagai bahan pembelajaran siswa, agar

siswa dapat dengan menggunakan aplikasi yang diberikan oleh guru.

2. Kepada peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat meneliti mengenai aplikasi Digipedia Edu-

Makugiz, dalam kemudahan penggunaan aplikasi untuk membantu

pembelajaran siswa disekolah.


