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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui kesiapan kerja mahasiswa dan 
2)   mengidentifikasi kemampuan soft skill yang yang harus dikuasai  mahasiswa 
menurut stakeholder sebagai tenaga professional di industri boga dan sebagai 
tenaga guru di SMK. Dengan diketahuinya kemampuan tersebut maka diharapkan 
dapat dilakukan pembenahan dan peningkatan kemampuan soft skill untuk 
meningkatkan daya saing dan daya serap lulusan ketika mereka mencari pekerjaan. 

Jenis penelitian ini adalah survey dengan pendekatan deskriptif. Populasi 
dan sampel adalah seluruh mahasiswa Pendidikan Tata Boga semester VI 
sebanyak 33 orang yang telah melaksanakan Praktek Industri dan micro teaching, 
serta akan segera melaksanakan latihan mengajar (PPL) di SMK. Waktu penelitian 
dilakukan selama 8 bulan sejak bulan Maret – Oktober 2006. Untuk mengidentifikasi 
kemampuan soft skill dilakukan teknik pengumpulan data dengan angket. 
Sedangkan kesiapan kerja diukur dengan : 1) angket untuk mengetahui kesiapan 
kerja aspek afektif dan motivasi mahasiswa. 2) Kesiapan kerja mahasiswa sebagai 
tenaga kependidikan dan tenaga professional menggunakan angket. 3) Untuk 
mengetahui kemampuan soft skill yang sebaiknya dikuasai dan dimiliki oleh lulusan 
digunakan angket tertutup yang diberikan kepada guru SMK dan perwakilan industri 
boga yang dipakai sebagai praktik industri mahasiswa.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan kerja dari soft skill 
mahasiswa rata-rata pada karegori cukup. Apabila diperinci terdiri dari kesadaran 
diri pada kategori baik, kecakapan berpikir pada kategori  antara cukup dan baik, 
kecakapan berkomunikasi pada kategori cukup, kecakapan bekerjasama pada 
kategori cukup serta kecakapan akademik pada kategori baik. Selanjutnya motivasi 
mahasiswa berada pada kategori cukup. Kesiapan kerja mahasiswa ditinjau sebagai 
tenaga kependidikan diperinci sesuai dengan bidang pekerjaan yang mencakup: 
kompetensi pedagogi diperinci menjadi kompetensi merencanakan pembelajaran 
pada kategori cukup, kompetensi melaksanakan pembelajaran dan evaluasi 
pembelajaran pada kategori baik. Kompetensi kepribadian pada kategori amat baik  
dan kompetensi social pada kategori amat baik. Kesiapan kerja mahasiswa ditinjau 
sebagai tenaga profesional di bidang Boga diperinci sesuai dengan bidang 
pekerjaan yang mencakup: kompetensi produksi, kompetensi pelayanan dan 
kompetensi manajerial, yang ketiganya berada pada kategori sedang.  
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