
BABV

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDAST

Pada Bab V ini penulis akan mengemukakan kesimpulan hasil penelitian,

implikasi dan rekomendasi. Kesimpulan hasil penelitian ini mengacu pada seluruh

kegiatan penelitian, rangkuman data dan pembahasan hasil penelitian mengenai

Manfaat Hasil Pelatihan Keterampilan Pembuatan Tahu Sebagai Kesiapan Perintisan

Usaha Industri Rumah Tangga (Penelitian Terbatas Pada Peserta Koperasi Produsen

Tempe Tahu Indonesia (KOPTI) Tahun 2004 di Desa Cangkuang Kecamatan

Cangkuang Kabupaten Bandung). Kesimpulan dari penelitian ini dapat dikemukakan

sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Kesimpulan penelitian berkaitan dengan Manfaat Hasil Pelatihan

Keterampilan Pembuatan Tahu Sebagai Kesiapan Perintisan Usaha Industri Rumah

Tangga. Kesimpulan disusun berdasarkan tujuan penelitian, pertanyaan penelitian,

pengolahan data penelitian, rangkuman hasil penelitian dan pembahasan hasil

penelitian akan diuraikan di bawah ini :

1. Hasil pelatihan keterampilan pembuatan tahu sebagai kesiapan perintisan

usaha industri rumah tangga memberikan manfaat yang cukup tinggi dalam

perintisan usaha industri rumah tangga.

2. Manfaat Hasil Pelatihan Keterampilan Pembuatan Tahu Sebagai kesiapan

Perintisan Usaha Industri Rumah Tangga Berupa Kemampuan Kognitif

(Pengetahuan)

Manfaat hasil pelatihan keterampilan pembuatan tahu sebagai kesiapan

perintisan usaha industri rumah tangga ditinjau dari kemampuan kognitif pada
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umumnya berada pada kriteria tinggi, yang ditunjukkan dengan peserta pelatihan

memiliki pengetahuan tentang ciri kacang kedelai yang baik untuk pembuatan tahu,

bahan tambahan yang digunakan untuk pembuatan tahu, penggunaan dan fungsi

biang, karakteristik tahu yang menggunakan formalin dan karakteristik tahu yang

baik untuk dikonsumsi, langkah-langkah pembuatan tahu dan syarat kemasan yang

baik untuk tahu berada pada kriteria tinggi yang dapat bermanfaat sebagai kesiapan

perintisan usaha industri rumah tangga. sedangkan manfaat hasil pelatihan

keterampilan pembuatan tahu bempa aspek kognitif yang berada pada kriteria cukup

yaitu berkaitan dengan pengetahuan mengenai alat pengolahan dan alat untuk

menyaring sari kedelai. Pengetahuan yang dimiliki oleh peserta pelatihan didukung

dengan latar belakang pendidikan yang kurang dari setengahnya telah menyelesaikan

pendidikan dasar 9 tahun.

3. Manfaat Hasil Pelatihan Keterampilan Pembuatan Tahu Sebagai kesiapan

Perintisan Usaha Industri Rumah Tangga Berupa Kemampuan Afektif

(Sikap)

Manfaat hasil pelatihan keterampilan pembuatan tahu sebagai kesiapan

perintisan usaha industri rumah tangga ditinjau dari kemampuan afektif berada pada

kriteria tinggi yang ditunjukkan dengan peserta pelatihan cukup teliti dalam

menimbang bahan untuk pembuatan tahu, keinginan membuka usaha, menentukan

sistem upah, memasarkan tahu, menerapkan standar kebersihan dan mengembangkan

usaha pembuatan tahu yang akan bermanfaat sebagai kesiapan perintisan usaha

industri rumah tangga. Sedangkan untuk manfaat hasil pelatihan keterampilan

pembuatan tahu berupa aspek afektif yang berada pada kriteria cukup ditunjukan

dengan peserta pelatihan memiliki sikap teliti dalam persiapan sebelum membuat
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tahu, menanggapi keluhan konsumen dan kesungguhan untuk membuka usaha

pembuatan tahu. Data hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar

peserta pelatihan cukup memiliki sikap teliti, sungguh-sungguh dan percaya diri

dengan baik sebagai kesiapan perintisan usaha industri rumah tangga.

4. Manfaat Hasil Pelatihan Keterampilan Pembuatan Tahu Sebagai kesiapan

Perintisan Usaha Industri Rumah Tangga Berupa Kemampuan Psikomotor

(Keterampilan)

Manfaat hasil pelatihan keterampilan pembuatan tahu sebagai kesiapan

perintisan usaha industri rumah tangga ditinjau dari kemampuan psikomotor berada

pada kriteria tinggi yang ditunjukkan dengan peserta pelatihan cukup terampil dalam

memilih jenis kacang kedelai yang baik untuk pembuatan tahu, menggunakan

peralatan, membuat bubur kedelai atau sari kedelai, cara menggiling kacang kedelai,

dan menentukan bubur kedelai yang matang berada pada kriteria tinggi, yang dapat

bermanfaat sebagai kesiapan perintisan usaha industri rumah tangga. Sedangkan

untuk manfaat hasil pelatihan keterampilan pembuatan tahu berupa aspek psikomotor

yang berada pada kriteria cukup ditunjukan dengan peserta pelatihan cukup terampil

dalam memisahkan gumpalan sari kedelai, menenmkan ciri gumpalan sari kedelai

yang matang dan siap dipotong, memotong tahu, cara memperoleh modal usaha dan

cara mengemas tahu. Keterampilan tersebut sebaiknya lebih ditingkatkan agar dapat

menghasilkan produk atau tahu yang berkualitas baik dan sebagai produk dari

perintisan usaha industri rumah tangga.
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menunjang. Selain itu peserta pelatihan harus meningkatkan keterampilan dalam

pembuatan tahu dengan cara banyak berlatih dalam pembuatan tahu sehingga

dapat mencapai hasil yang optimal serta dapat memberikan manfaat sebagai

kesiapan perintisan usaha industri rumah tangga

2. Penyelenggara Pelatihan (Pengurus KOPTI), Keberhasilan yang dicapai oleh

peserta pelatihan tidak lepas dan peran penyelenggara, oleh karena itu

penyelenggara harus dapat memepertahankan dan mengembangkan kegiatan

pelatihan dengan mengadakan kerjasama dengan instasi yang bergerak dibidang

boga lainnya, hal tersebut agar peserta pelatihan lebih siap dalam menghadapi

dunia kerja untuk menjadi seorang wirausahawan yang sukses.

D. Penutun
•

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang

telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat

menyelesaikan penulisan sknpsi yang berjudui Manfaat Hasil Pelatihan

Keterampilan Pembuatan Tahu Sebagai kesiapan Perintisan Usaha Industri Rumah

Tangga (Penelitian Terbatas Pada Peserta Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia

(KOPTI) Tahun 2004 di Desa Cangkuang Kecamatan Cangkuang Kabupaten

Bandung).

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak khususnya kepada

Dosen pembimbing, dan Dosen di jurusan PKK FPTK UP1 yang telah membekali

ilmu, arahan dan bimbingan, serta ketua dan semua anggota KOPTI kecamatan

Cangkuang yang telah memberikan bantuan dan kerjasamanya sehingga penulis

dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang

berlipat ganda kepada semua pihak yang telah mencurahkan kebaikan dan bantuanya

kepada penulis.


