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RINGKASAN
EFEKTIFITAS MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS PBL TERINTEGRASI
TERHADAP PENINGKATAN SOFT SKILLS BERFIKIR TINGKAT TINGGI BAGI
MAHASISWA VOKASI KEAHLIAN PATISERI
Peneliti:
Dr. Siti Hamidah, Sri Palupi, M.Pd, Yuriani, M.Pd
Mahasiswa yang sukses di masa depan adalah mahasiswa yang menguasai soft skills
berfikir tingkat tinggi secara berkelanjutan. Untuk dapat menumbuhkan kembangkan
kemampuan tersebut diperlukan suatu model yang secara efektif dapat memberi kontribusi
secara signfikan bagi tumbuhnya soft skills berfikir tingkat tinggi yang sangat penting untuk
mendukung kesuksesan dalam bekerja. Penelitian dimaksudkan untuk mengembangkan
model Problem Based Learning (PBLTP) terintegrasi yang efektif untuk meningkatkan soft
skills berfikir tingkat tinggi bagi mahasiswa Vokasi yang diujikan pada pembelajaran
Patiseri. Tahun pertama telah berhasil menemukan model konseptual PBLTP , sintak
pembelajaran dan perangkat pembelajaran berupa: RPS, buku panduan dasar-dasar PBL
terintegrasi, panduan dosen dan mahasiswa, panduan assessment dan angket soft skills
berfikir tingkat tinggi. Tujuan tahun ke dua yang ingin dicapai 1).menguji model hipotetik
pada pembelajaran patiseri untuk masing-masing soft skills berfikir tingkat tinggi: berfikir
kritis dan pemecahan masalah, kreatifitas dan inovasi, kemampuan untuk terus belajar, usaha
keras untuk mencapai sukses, strategi berfikir. 2) luaran yang dihasilkan adalah buku
panduan PBL terintegrasi, journal nasional terakreditasi dan international terindek.
Peneltian ini menggunakan metode research and development (R&D) bidang
pendidikan menurut Borg and Gall, dengan modifikasi menurut Sukmadinata dengan 3
langkah: 1) Studi pendahuluan, 2) Pengembangan model, 3) Pengujian model. Pada studi
pendahuluan telah ditemukan 5 soft skills berfikir tingkat tinggi, analisis kirikulum patiseri (4
MK patiseri), yang menjadi dasar pengembangan model dan perangkat pembelajaran. Pada
tahun kedua, kegiatan penelitian memasuki tahap implementasi model pada kelas patiseri
dengan pola eksperimen. Data efektifitas model selama implementasi diambil menggunakan
observasi, angket dan dokumentasi. Data dianalisis secara diskriptif kuantitatif, t test, dan
kualitatif.
Penelitian ini memberi manfaat baik secara teoriti dan praktis, Secara teoritis, dengan
ditemukannya model PBLTP yang efektif meningkatkan soft skills berfikir tingkat tinggi
akan menguatkan dan memperkaya penemuan penelitian sejenis. Harapanya penemuan
model ini dapat digunakan secara luas di LPTK se Indonesia pada mata kuliah sejenis. Secara
praktis penelitian ini dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dan memberi pengalaman
yang sangat berharga untuk mendukung pembelajaran dengan kurikulum nasional yang
menekankan PBL, atau pemecahan masalah baik melalui Problem based learning, Project
based learning ataupun unqiry.
Kata kunci: Problem Based Learning, Soft skills tingkat tinggi, Terintegrasi

iv

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Permasalahan Belajar dan pembelajaran diperguruan tinggi

membutuhkan

pemecahan, karena ditengarai pembelajaran terjadi jauh dari kebutuhan dunia kerja. Kualitas
mutu dan relevansinya menjadi kurang memadai, akibatnya serapan lulusan rendah. Dalam
laporan Organization for Economic Co-operation Development (OECD) seperti yang dikutip
Mastuki bahwa lulusan perguruan tinggi gagal mengimbangi keinginan pasar. Banyak
perusahaan sulit menemukan orang yang bisa berpikir kritis dan mampu membuat transisi
yang mulus dalam bekerja (http://diktis.kemenag.go.id).
Dikti sebagai lembaga yang bertanggung jawab memberi rambu-rambu bahwa proses
pendidikan direncanakan senantiasa untuk memenuhi kompetensi secara seimbang, ilmu,
keterampilan dan soft skills. Unsur-unsur soft skills sangat menentukan pencapaian dan
fungsionalisasi dari ranah kognitif dan psikomotorik (Renstra Dikti 2010-2014:6). Karenanya
perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi juga bertanggung jawab mengembangkan
kemampuan in-put

mahasiswa yang berasal dari berbagai lembaga termasuk dari SMK.

Hasil studi TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) menunjukkan
siswa Indonesia berada pada ranking amat rendah dalam kemampuan (1) memahami
informasi yang komplek, (2) teori, analisis dan pemecahan masalah, (3) pemakaian alat,
prosedur dan pemecahan masalah dan (4) melakukan investigasi (dokumen kurikulum 2013).
Hasil penelitian di berbagai belahan dunia mengindikasikan pentingnya penguasan
soft skills tingkat tinggi seperti: berfikir kritis, pemecahan masalah, kemauan untuk terus
belajar, mampu belajar dari kesalahan. Kemampuan berfikir kritis diyakini dapat
meningkatkan rasa percaya diri, dapat mengevaluasi kayakinan ataupun pendapat sendiri
ataupun mampu mengevaluasi bukti

asumsi dan logika berfikir. Dengan berfikir kritis

lulusan mampu memecahkan berbagai persoalan kerja atau persoalan hidup. Kemampuan ini
penting untuk proses pengambilan keputusan di saat genting, ataupun menemukan makna
atas permasalahan yang ditemui. Robles (2012:1) juga menemukan 10 soft skills sebagai
interpersonal soft skills dan people skills yang dibutuhkan didunia kerja. Selanjutnya soft
skill sama pentingnya dengan keterampilan kognitif (John, 2009; Zehr, 1998 dalam Robles).
Penguasaaan soft skill bisa membuat perbedaan diantara pekerja.
Penelitian ini akan membantu dosen pengampu mata kuliah patiseri program studi
Tata Boga di Indonesia agar mendapatkan hasil pembelajaran yang maksimal. Termasuk
didalamnya mengembangkan soft skills yang sangat dibutuhkan di dunia kerja. Pembelajaran
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soft skills dengan pendekatan PBL terintegrasi memiliki keunggulan untuk mengatasi
persoalan tersebut. Pembelajaran soft skills terintegrasi tepat dengan pembelajaran berbasis
masalah (Precision consultancy. 2007:19).

PBL merupakan strategi pembelajaran yang

diasumsikan sebagai pembelajaran aktif, terintegrasi dan konstruktif.
Hasil Penelitian tahun pertama telah menemukan kebutuhan soft skills yang harus
dilatihkan melalui pembelajaran pariseri berbasis masalah. Berbagai industri patiseri yang
terlibat dalam FGD menyatakan bahwa para mahassiswa harus diberi pelatihan soft skills
berfikir tinggi

karena adanya tuntutan kerja. Sudah saatnya

mahasiswa tidak hanya

menguasai hard skills saja. Dengan penguasaan soft skills seperti: berfikir kritis dan
pemecahan masalah, kreatifitas dan inovasi, kemauan untuk terus belajar, usaha keras
mencapai sukses, dan strategi berfikir, akan memberi makna secara signifikan saat bekerja
dan berkarir dalam bidang patiseri. Selain itu pada tahun pertama ini telah ditemukan model
konseptual pembelajaran PBL terintegrasi

serta kelengkapan belajar. Kelengkapan

pembelajaran ini akan menuntun dosen dan mahasiswa dalam mengelola pembelajaran.
Harapannya, implementasi model pembelajaran berbasis PBL terintegrasi pada mata
kuliah patiseri (PBLTP) yang diimplementasikan pada tahun kedua secara efektif dapat
meningkatkan penguasaan soft skills berfikir tingkat tinggi bagi mahasiswa. Diasumsikan
bahwa strategi pembelajaran PBL terintegrasi sebagai pembelajaran aktif, terintegrasi dan
konstruktif secara signifikan akan memberi makna bagi pembentukan karakter kerja sebagai
guru vokasional.
Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan bagi
pembelajaran patiseri berbasis PBL yang berfungsi meningkatkan kualitas pembelajaran
inovatif yang memandirikan mahasiswa sekaligus meningkatkan mutu lulusan LPTK-PTK di
Indonesia.

B. Perumusan Masalah
Tahun Pertama
1.

Soft skills berfikir tingkat tinggi apa saja yang harus dilatihkan kepada mahasiswa
melalui model PBLTP

2.

Bagaimana rancangan model konseptual PBLTP bagi mahasiswa vokasi keahlian
patiseri

3.

Bagaimana kelengkapan pembelajar PBLTP
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Tahun Kedua
1.

Apakah pelaksanaan implementasi model PBLTP efektif untuk meningkatkan soft
skills berfikit tingkat tinggi bagi mahasiswa vokasi keahlian patiseri

2.

Apa saja kendala mahaisswa dalam mengelola permasalahan patiseri

C. Tujuan Penelitian
Tahun Pertma
1.

Menemukan soft skills berfikir tingkat tinggi yang harus dilatihkan

2.

Menemukan rancangan model konseptual PBLTP

bagi mahasiswa vokasi keahlian

patiseri
3.

Menemukan kelengkapan pembelajaran PBLTP

Tahun Kedua
1.

Menemukan efektifitas model PBLTP untuk meningkatkan soft skills berfikit tingkat
tinggi bagi mahasiswa vokasi keahlian patiseri

2.

Menemukan kendala mahasiswa dalam mengelola permasalahan patiseri

D. Urgensi Penelitian
Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dikemukakan permasalahan
utama bahwa

rendahnya serapan lulusan Perguruan tinggi di Indonesia salah satunya

diakibatkan implementasi pembelajaran yang jauh dari kebutuhan dunia kerja. Soft skills
berfikir tingkat tinggi memiliki kontribusi untuk menjadikan lulusan calon guru vokasi
memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri secara berkelanjutan

sehingga dapat

mengatasi persoalan kerja dan hidup. Lebih-lebih bila kompetensi ini dikaitkan dengan
tuntutan skills abad 21. Dimasa depan guru

vokasi dituntut memiliki kemampuan dan

tanggung jawab untuk menjadikan anak didiknya siap menghadapi kehidupan dengan
menumbuhkan capability meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, ability dan nilai. Soft
skills berfikir tingkat tinggi adalah pendukung munculnya tanggung jawab sebagai guru
profesional yang siap mengemban tugas sesuai dengan tuntutan zaman.
E. Manfaat Penelitian
Pembelajaran soft skills ditingkat kelas nampaknya masih mendapat persoalan. Hal ini
dikarenakan sangat minimnya hasil penelitian yang terkait dengan pembelajaran soft skills
terintegrasi yang terbukti efektif. lebih-lebih dengan tuntutan dunia kerja yang lebih
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mensyaratkan penguasaan soft skills sebagai skills berkelanjutan untuk meningkatkan diri.
Lebih-lebih dalam penelitian ini ditekankan pada soft skills berfikir tingkat tinggi yang sangat
penting khususnya dalam era abad 21. Soft skills yang dimaksud adalah: berfikir kritis dan
pemecahan masalah, kreatifitas dan inovasi, kemauan untuk terus belajar, usaha keras
mencapai sukses dan srategi berfikir. Karenanya penelitian ini memberi kontribusi pada dunia
pendidikan khususnya pendidikan kejuruan di Indonesia. Temuan penelitian yang telah
peneliti lakukan tentang model soft skills terintegrasi menunjukkan bahwa model tersebut
cukup efektif untuk pembelajaran Pengolahan Kontinental dan Tata Hidang. Penerapan hasil
penelitian ini dengan lebih fokus pada mata kuliah Patiseri dengan pendekatan PBL serta
diuji efektifitasnya akan lebih menguatkan dan mengembangkan model yang telah dilakukan
sebelumnya. Temuan penelitian ini dapat dimanfaatkan secara luas bagi pengampu mata
kuliah Patiseri LPTK- FT di Indonesia. Penerapam model ini sekaligus untuk memberi
pengalaman mahasiswa S-1 yang nantinya akan latihan mengajar baik melalui Program
Pengalaman Lapangan, dan PPG dalam mengelolan pembelajaran berbasis masalah.
Pengalaman ini juga untuk mendukung pembelajaran dengan kurikulum SMK 2013 atau
kurikulum Nasional yang menekankan PBL, atau pemecahan masalah baik melalui Problem
based learning, Project based learning ataupun unqiry.

F. Luaran Produk
1. Tahun Pertama: Menemukan model konseptual PBLTP dan perangkat pembelajaran
berupa: dasar-dasar pembelajara PBL terintegrasi, panduan dosen dan mahasiswa,
panduan evaluasi dan instrumen 5 soft skills berfikir tingkat tinggi. Luaran penelitian:
artikel seminar international yang berjudul The Study To Design Learning Model of PBL
Integreted Toword The Enhancement Soft Skills Of High Order Thinking Skills For
Vocational Student In Patisserie Vacation
2. Tahun kedua: uji coba impelemnatsi model PBLTP secara eksperimen. luaran: a). Journal
nasional terakreditasi: yang berjudul rancangan pengelolaan pembelajaran berbasis
PBLTP. b) Journal international: Model evaluasi

pembelajaran PBLTP. c) buku:

Pembelajaran PBL terintegrasi bidang vokasi

G. Gambaran Produk.
Model PBLTP merupakan serangkaian langkah-langkah pembelajaran yang disusun
secara sistimatis untuk mengorganisasikan pengalaman belajar vokasional bidang patiseri
4

guna mencapai target pembelajaran. Model yang ditemukan ini terdiri atas rancangan,
implementasi dan evaluasi pembelajaran yang berfungsi

untuk membantu mahasiswa

vokasional keahlian patiseri menguasai kompetensi yang telah ditetapkan. Model

ini

merupakan model terintegrasi dengan sendirinya model ini akan menguatkan penguasaan
hard skills dan soft skills secara bersamaan. Dengan pendekatan PBl maka mahasiswa akan
memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah, mengelola pembelajaran dan kerja tim.

5

BAB II.
KAJIAN PUSTAKA
A. Pembelajaran Patiseri bagi Mahasiswa Boga
Patiseri merupakan mata kuliah wajib

bagi mahasiswa Boga. Istilah

Patiseri

berkaitan dengan membuat produk kue dan roti yang sebagian besar di kerjakan dengan
teknik baking dan dijual di bakery atau Bakeshop.
Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian mahasiswa dalam mengerjakan
produk Patiseri meliput: pemahaman tentang standarisasi formula atau resep; ketepatan
dalam pengukuran bahan baik bahan kering, basah, baik dalam besar ataupun jumlah kecil;
konsep dan prinsip pengembangan gluten pada berbagai produk,

perubahan produk saat

dalam pembakaran, pemahaman tentang staling. Para mahasiswa juga harus memahami
bahan dikaitkan dengan fungsi, komposisi dan proporsi dalam persen
patiseri;

untuk setiap produk

pemahaman setiap produk mulai dari konsep dasar setiap produk. klasifikasi

produk berdasar kelompok, teknik mixing, tahap-tahap produksi, teknik make-up, panning,
suhu baking setiap produk, dan menganalisis kegagalan setiap produk,
Selain itu mahasiswa dihadapkan dengan masalah yang membutuhkan pengambilan
keputusan yang tepat antara lain: 1) saat menentukan komposisi
tepat,

terutama pemahaman perbandingan prosentase

dan proporsi bahan yang

lemak, gula, bahan cair, bahan

pengembang terhadap tepung pada berbagai formula 2) mixing adonan, apakah adonan
sudah mencapai tahap pencampuran yang betul, 3) ketepatan setiap tahapan produksi, 4)
ketepatan menentukan teknik make-up, dan pengaruhnya pada hasil akhir, 5) penentuan
suhu pembakaran setiap produk dihubungkan dengan karakter oven
Demikian halnya pemahaman
variasi kualitas

dan fungsi

mahasiswa terhadap penggunaan bahan dengan

akan berpengaruh pada produk. Mahasiswa

harus dapat

memahami dan mengambil keputusan yang tepat misalnya dalam memilih tepung yang
dihasilkan oleh berbagai pabrik penghasil tepung dihubungkan dengan hasil akhir produk.
Pemahaman kandungan

gluten setiap tepung dan pengaruhnya pada

produk akhir.

Pemahaman tentang variasi kualitas lemak atau shortening, dan pengaruhnya pada hasil
akhir setiap produk. Juga adanya variasi bahan pengembang

dan bahan lain sebagai

pendukung untuk meningkatkan kualitas hasil akhir produk membutuhkan ketepatan dalam
memilh yang didasari oleh kajian pengalaman kerja ataupun hasil bacaan.
Mahasiswa juga dihadapkan pada tantangan ketika harus menciptakan variasi produk
sebagai bagian dari wujud pengembangan kreatifitas dan inovasi. Oleh karena itu
6

mahasiswa harus memiliki kemampuan untuk terus belajar baik melalui pengalaman
praktek, pengalaman orang lain, menganalisis kesalahan-kesalahan produksi saat praktek,
mengelola bacaan dari berbagai sumber informasi, serta memperhatikan pengarahan dosen
yang berperan sebagai pembimbing, fasilitator, motivator, dan coach. Dengan cara seperti
ini muncul kesadaran akan kemandirian belajar sebagai kebutuhan.

B. Pengertian Soft skills Berfikir Tingkat Tinggi .
Soft skills merupakan cara baru untuk menjelaskan sejumlah kemampuan atau talenta
yang terlihat saat seseorang bekerja ditempat kerja (James dan James dalam Mitchel,
2008:1). Pada era abad 21 ini muncul adanya perubahan paradigma bahwa secara ketat
tenaga kerja

harus lebih menguasai soft skills dibandingkan hard skills (Ganzel dalam

Mitchel 2008:3). Hal ini sejalan dengan perubahan paradigma ekonomi berbasis pengetahuan
mensyaratkan tenaga kerja lebih menguasai soft skills. Soft skills harus dipupuk sejak lama
sementara kemampuan hard skills dapat dilatihkan dan dikembangkan di tempat kerja. Dalam
lingkup pembelajaran maka penguasaan soft skills akan mengiringi penguasaan hard skills,
dengan kata lain penguasaan hard skills akan baik jika didukung oleh kekuatan soft skills
yang baik pula
Soft skills berpikir tingkat tinggi adalah bentuk soft skills yang mengembangkan
strategi berpikir, pemecahan masalah, kreatifitas, kemampuan untuk terus belajar,

dan

bekerja keras untuk mencapai sukses. Berfikir tingkat tinggi membutuhkan penguasaan
pengetahuan dan pemahaman dasar yang kuat,
kemampuan

tentang

cara-cara

untuk

dan diikuti dengan mengembangkan

menginterpretasi,

menganalisis,

mensintesis

pengetahuan ataupun pengalaman yang menyertai sehingga pengetahuan bertambah,
performen skills menjadi lebih baik.
Penguasaan soft skills
Penguasaan ini

akan

berpikir tingkat tinggi akan memberi keuntungan lebih.

mendorong mahasiswa

mengembangkan segala daya upaya

penguasaan skills untuk menanej belajarnya sendiri, mengingat dan berfikir. Juga belajar
cara-cara tertentu yang berbeda dengan apa yang dikuasai, belajar teknik berfikir untuk
menganalisis masalah, menyelesaikan masalah (Gagne. 1977:27-28).

Kemampuan ini

muncul dikarenakan yang bersangkutan secara mandiri mampu menggerakkan proses-proses
internal untuk terus belajar, berusaha dan menemukan sesuatu yang memberi keuntungan
bagi aktivitas belajarnya ataupun bagi pengembangan diri.
Soft skills berfikir tingkat tinggi yang ditumbuh kembangkan dalam pembelajaran
7

PBL terintegrasi adalah:
1. Berfikir kritis dan skills pemecahan masalah
Berfikir kritis adalah merupakan kemampuan yang

diperlukan mahasiswa untuk

membangun konsep, mengembangkan logika berfikir. Dengan cara ini mahasiswa terdorong
untuk mengembangkan level kognitif berfikir tingkat tinggi seperyi: membuat sintesa,
menilai, membuat refleksi sesuatu seperti ide, asumsi, dengan alasan yang rasional. Dengan
kemampuan

berfikir

kritis

yang

dikuasai

mahasiswa

akan

memudahkan

dalam

mengembangkan skills pemecahan masalah
2. Skills kreativitas dan Inovasi
Kreatif merupakan skills yang diperlukan untuk menghasilkan ide-ide baru, ide-ide
yang berbeda, ide-ide cerdas, untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Ada tantangan
yang menggerakkan proses mental untuk menghasilkan sesuatu yang baru, ataupun cara
baru mengatasi masalah. Kreativitas meliputi: berfikir kreatif dan bekerja secara kreatif
(Piirto, 2011:1),
Berfikir kreatif meliputi:
a.

Menggunakan ide-ide kreatif yang luas dan beragam dikembangkan ataupun
dimunculkan dengan teknik brainstorming.

b.

Mengkreasikan ide-ide baru dan bermanfaat baik yang mampu memberi nilai tambah
ataupun konsep-konsep yang ekstrem.

c.

Mengurai, merangkum, memilah-milahkan, menganalisis, mengevaluasi ide-ide yang
ditemukan untuk memperbaiki dan memaksimalkan hasil usaha kreatif.
Bekerja yang kreatif meliputi:

a.

Mengembangkan, menerapkan, mengkomunikasikan ide-ide baru secara efektif kepada
kelompok atau anggota tim ataupun orang lain.

b.

Terbuka dan responsif terhadap prespektif baru dan beragam,

termasuk didalamnya

terbuka terhadap masukan dari kelompok ataupun menerima umpan balik atas
pekerjaannya.
c.

Mampu mendemonstrasikan orisinalitas dan daya cipta terkait dengan pekerjaan dan
dapat memahami batas-batas dunia kerja patiseri terkait mengadopsi ide – ide baru yang
tiada henti.

d.

Memahami bahwa dalam belajar untuk melahirkan sesuatu yang kreatif ada kalanya
gagal namun juga beruntung, faham bahwa kreativitas dan inovasi membutuhkan waktu

8

yang panjang, proses yang berkelanjutan, dan mungkin sedikit saja yang berhasil dan
mungkin sering gagal.
Inovasi, merujuk pada produksi ide baru dan implementasi ide baru tersebut menjadi
produk baru, proses dan prosedur yang berguna. (Amabile, 2000).
3.

Kemauan untuk terus belajar
Kemauan untuk belajar menunjuk pada munculnya kebutuhan untuk terus belajar

secara berkelanjutan. Sebagai mahasiswa harus memiliki semangat yang tinggi untuk
menjadi yang terbaik. Dengan skills belajar yang tiada henti atau kemampaun belajar
sepanjang hayat mahasiswa dapat menggunakan segala peluang untuk memanfaatkan segala
sumber belajar ataupun informasi yang tidak terbatas. Hal ini seperti sumber belajar seperti:
buku, sumber dari internet,

pengalaman diri sendiri saat praktek dibengkel atau di

laboratorium, saat KKN, saat praktek industri ataupun melalui pengalaman orang lain.
Kesadaran bahwa ini sebagai bentuk

mengembangkan kapabilitas meliputi: pengetahuan,

skills, ability, dan nilai. Dengan cara ini mahasiswa lebih adaptif, mampu menfasilitasi diri
sendiri untuk terus belajar dengan menggunakan seluruh pengalaman hidupnya, merefleksi
diri, dan menggunakan banyak strategi untuk menyelesaikan tugas (Staron, Jasinski,
Weatherty, 2006 :7).
4. Usaha Keras mencapai sukses
Usaha keras mencapai sukses adalah bentuk dari kesadaran untuk maju berkelanjutan.
Mahasiswa harus mampu mengembangkan

skills meraih sukses dengan meningkatkan

komitmen, tanggung jawab, bekerja dengan target, tersistem, termasuk didalamnya
manajemen perubahan diri. Beberapa hal yang dapat dilakukan adalah:
a. Memperbaiki diri agar bisa bekerja secara efektif dan sistimatis.
b. Belajar prosedur baru, pendekatan ataupun teknologi yang mendukung kerja efisien.
c. Mengembangkan cara yang lebih baik, lebih cepat, lebih murah, dalam mengerjakan
tugas ataupun saat menghasilkan produk.
5. Strategi berfikir
Merupakan kemampuan berfikir analitis atau menggunakan kemampuan berfikir
untuk mengatasi permasalahan tugas. Strategi berfikir menggunakan logika, sistimatisasi
berfikir dan pendekatan yang berkelanjutan. Strategi berfikir juga terkait dengan kemampuan
membuat prediksi, ataupun berorintasi ke masa depan dengan memperhitungkan resiko
ataupun kendala yang seminimal mungkin.
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Skills ini penting untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah patiseri, karena
mahasiswa tidak hanya mampu membuat suatu produk namun harus mampu menggunakan
kemampuan logika, dan analitisnya saat praktek. Mahasiswa harus mampu memahami data
atau fakta

yang terjadi

selama

praktek,

membuat skala prioritas

pekerjaan,

memperkirakan produk supaya tidak gagal, memahami perubahan-perubahan produk dan
antisipasinya untuk berhasil. Apalagi manakala mahasiswa dituntut untuk membuat inovasi
maka upaya mewujudkan berfikir yang sistimatis dan logis menjadi tuntutan.

C. Pembelajaran Berbasis Masalah.
Pembelajaran dengan pendekatan Pembelajaran Berbasis masalah (PBL)

sudah

banyak dilakukan di lingkungan Pendidikan vokasi, termasuk untuk mahasiswa Boga
diberbagai perguruan tinggi. Selain bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas lulusan
juga sebagai bentuk responsif munculnya paradigma pembelajaran abad 21 seperti yang
dikemukakan Jeffries, 2000 dalam Badeau, MSN, RN (2010:1) dari paradigm of teacherdirected and traditional lecture format to a learning paradigm of self- directed, interactive
learning .
Pendidikan vokasi yang berada di LPTK diselenggarakan untuk menyiapkan tenaga
kependidikan yang akan mengajar di SMK. Lulusan harus mampu mengelola pembelajaran
berbasis masalah. Hal ini antara lain terkait tuntutan implementasi kurikulum 2013 bahwa
guru harus mampu mengembangkan strategi pembelajaran dengan pendekatan PBL mulai
dari mendisain pembelajarannya, sampai mengajarkan para siswanya untuk dapat
memecahkan masalah. Kemampuan ini menjadi penting untuk ditumbuhkembangkan selama
pembelajaran

Pembelajaran berbasis masalah akan memunculnya kemampuan berfikir

kreatif dan kreatif dalam memecahkan masalah. Orientasi kreatif pemecahan masalah ini
akan merangsang proses berfikir kreatif untuk mengatasi masalah lainnya ataupun dapat
mendorong siswa lain dengan pola pikir yang sama
Penelitian diberbagai belahan dunia telah menunjukkan efektifitas
pendekatan PBL dalam hal

in adalah:

penggunaan

promoting higher-order thinking, knowledge

construction, collaborative learning, and independent learning. (Tan. 2009:ix ) Demikian
halnya Saha Rashed Arief Mostofa (2015) menyatakan bahwa PBL dapat mengembangkan
generic skills dan sikap: teamwork, chairing a group, listening, recording, respect for
colleagues’ views, ritical evaluation of literature, self directed learning and use of resorces,
presentation skills. Bila ini dikaitkan

dengan kebutuhan skills untuk abad 21 maka
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pendekatan PBl mampu memberi kontribusi munculnya sejumlah skills penting, salah
satunya adalah critical thinking and problem solving. (Trilling & Fadel. 2009: XXVI)
Patiseri merupakan matakuliah yang membahas tentang roti dan kue terutama yang
berasal dari Eropa. Berbagai perubahan tuntutan mutu dan preferensi konsumen mendorong
tumbuhnya inovasi produk yang tiada henti. Pendekatan PBL memungkinkan mahasiswa
belajar memecahkan permasalahan Patiseri mulai dari yang sederhana sampai kompleks.
Dengan PBL memungkinkan mahasiswa memiliki tanggung jawab yang tinggi setiap tahapan
belajar mulai dari penetapan target belajar, proses pembelajaran yang menuntut kemandirian
belajar atau self directing , refleksi dan memotivasi diri sampai berhasil
Tahapan PBL seperti yang dikemukakan oleh Barrett (2010) tersaji sebagai berikut:
1) membaca masalah/ trigger tujuannya untuk memahami kata kunci istilah ataupun hal –
hal penting yang terkandung dalam trigger. 2) merumuskan inti problem atau tantangan
sebagai ide awal dalam memahami problem, 3) melakukan brainstrom

yaitu

saling

mengajukan ide ataupun penjelasan, sebagai wujud jawaban atau contoh yang

sudah

diketahui, 4) melakukan dsikusi dan memadukan berbagai pendapat atas problem. juga
menyimpulkan kesepakatan atas tema-tema kunci. 5) memformulasikan permasalahan
pokok yang akan dipelajari lebih lanjut, 6) belajar secara mandiri atau bebas dengan tetap
dalam koridor tema yang telah ditetapkan , menggabungkan secara kritis maksud dari
masalah, 7) melakukan debat secara profesional dengan menggunakan berbagai informasi,
literatur, ataupun pengalaman tenaga ahli, menyimpulkan hasil belajar yang dihubungkan
dengan problem dan kebutuhan praktis yang profesional
Sejalan dengan hal tersebut, Hayes (1989) seperti yang dikutip Hensen dan Eller
(1998:344): menjelaskan sistimatika manakala dosen menggunakan pendekatan PBL:
1. Finding the problem: menyadari bahwa ada masalah yang harus dipecahkan.
2. Representing the problem: memahami bahwa problem harus dipecahkan
3. Planning the solution: memilih metode untuk menyelesaikan masalah.
4. Carrying out the plan the solution.
5. Evaluating the solution: apakah solusi yang ditemukan merupakan solusi yang
terbaik
Hal-hal yang mendapat perhatian saat menyusun sintax adalah:
1. PBL adalah mengembangkan budaya inquiry
2. Setiap mahasiswa dalam tim kerja harus dapat mendiskripsikan
menemukan cara atau kata kunci setiap problem
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problem,

3. Bekerja sama dengan tim kerja, dan secara sungguh-sungguh bekerja

keras

menyelesaikan masalah
4. Menekanakan pada self-regulated learning (Jordan & Porath. 2006:8): yaitu strategi
belajar yang efektif, refleksi secara mandiri apa yang dipikirkan dan dipelajari
(metakognisi), motivasi, keterikatan dengan tugas sekolah.

D. Pembelajaran PBL Terintegrasi Keahlian Patiseri.
Pembelajaran PBL terintegrasi didasari pemikiran bahwa dengan pola integrasi
memungkinkan subyek belajar membangun pengetahuan secara holistik melalui pengalaman
belajar dan lebih peka terhadap keadaan dunia kerja. Pola integrasi Fogarty, (1991:xiv)
menjelaskan pendekatan

untuk mengintegrasikan kurikulum

diantaranya adalah:

pengintegrasian dalam satu disiplin dengan dua model yaitu connected, dan nested.
Pendekatan

integrasi ini berfungsi membentuk perilaku kerja yang sesuai

dengan

karakteristik organisasi kerja.
Melalui Pembelajaran PBL terintegrasi keahlian Patiserimahasiswa belajar bagaimana
menganalisis

situasi,

menganalisis

problem,

menemukan

solusi

pemecahan

dan

mememcahkan masalah. Mahasiswa terbiasa dengan berfikir divergen, ataupun membangun
pengetahuan yang luwes yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi. Pembelajaran patiseri
sarat dengan masalah yang relevan dengan situasi kerja di tempat kerja. Masalah yang
dikembangkan merupakan hasil kajian analisis isu dan kebutuhan, baik yang menyangkut
kurikulum dan dunia kerja. Keadaan ini akan meningkatkan kebermaknaan pembelajaran
dalam meneguhkan penguasaan soft skills mahasiswa.
Dengan PBL terintegrasi memungkinkan mahasiswa mampu menggunakan secara
efektif pengetahuan, fakta-fakta ataupun data-data untuk memecahkan permasalahan. Dengan
cara ini memungkinkan mahasiswa menemukan fakta, membuktikan problem, menemukan
ide dan solusi dan membuat rancangan kegiatan. Mahasiswa mengembangkan kemampuan
soft skills berpikir tingkat tinggi
mengembangkan solusi

yang didasari

saat berinteraksi dengan permasalahan
pemikiran

dan

yang jitu. Juga mengembangkan

kemampuan melihat permasalahan dari sudut yang berbeda, lebih-lebih bila dihubungkan
dengan permasalahan di tempat kerja

yang membutuhkan pemikiran yang

kepakaran.
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kritis, dan

E. State of The Art
Beberapa pembelajaran soft skills terintegrasi telah banyak dilakukan, demikian
halnya terintegrasi dengan PBL telah ditemukan oleh beberapa peneliti. Beberapa penelitian
yang mendukung antara lain:
1.

Hasil penelitian Siti Hamidah (2011) menunjukkan: meningkatnya kinerja siswa dan
munculnya nilai-nilai soft skills seperti bekerja secara efektif, efisien, sistimatis, berbasis
mutu dan keunggulan Penelitian lanjutan tentang Implementasi soft skills terintegrasi di
tingkat kelas (Siti Hamidah, 2011; Siti Hamidah 2012),

juga menunjukkan

efektifitasnya pembelajaran soft skills terintegrasi dalam meningkatkan kinerja dan
karakter profesional.
2.

Walters dan Sirotiak (2011) meneliti tentang efek problem based learning pada soft
skills kemampuan kepemimpinan dan komunikasi terintegrasi menunjukkan bahwa
pembelajaran tersebut mampu meningkatkan kemampuan menetapkan tujuan , dan
mengidentifikasi

dan

mengatur

kegiatan

terbaik

mencapai

tujuan

tersebut.

Direkomendasikan bahwa PBL cocok untuk pembelajaran teknis dan non teknis.
3.

Woodward, Sendal & Ceccucci (2009) meneliti tentang integrasi soft skills melalui
project-based learning dibandingkan dengan kurikulum berbasis informasi menemukan
bahwa kemampuan

yang diperlukan untuk bekerja semakin baik manakala terjadi

integrasi antara skills teknik dan soft skills.
4.

Demikian juga penelitian tentang keuntungan pembelajaran soft skills terintegrasi
menunjukkan: Bergh, et all (2006) meneliti tentang pengembangan soft skills melalui
guiding dan growing menjelaskan bahwa integrasi soft skills kedalam kurikulum
memberi variasi pengalaman pembelajaran terutama saat berinteraksi dengan siswa.
Melalui kegiatan pembelajaran yang diciptakan dosen membantu mengembangkan dan
menkonstruk soft skills secara mandiri.

5.

Nealy (2005) meneliti tentang integrasi soft skills melalui pembelajaran aktif menemukan
bahwa pembelajaran aktif telah menumbuhkan soft skills dan skills lainnya yang
diperlukan untuk meningkatkan performa kerja di era abad 21 ini. Penelitian ini
menguatkan bahwa

pembelajaran soft skills menekankan pengalaman belajar yang

melibatkan fisik, mental dan psychis siswa serta kemandirian belajar
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G. Roadmap Penelitian
Rekam jejak penelitian yang telah, dan akan dilakukan tergambar sebagai berikut:

- Profil
kompetensi
program
boga

- Profil soft skills
mhs boga FT
UNY
- Efektivitas
pembelajaran soft
skills bidang
produksi dan
menegerial utk
meningkatkan
karakter pekerja
boga

2004

2012

2011
- Model yang efektif
meningkatkan soft
skills siswa SMK
Boga
- Efektivitas soft skills
tanggung jawabjawab
dan disiplin utk
meningkatkan
pembelajaran praktek

- Menggagas
penelitian
pembelajaran
PBLTP untuk
meningkatkan
soft skills
berfikir tingkat
tinggi

- Menemukan
model
PBLTP
yang efektif
untuk
meningkatan
soft skills
berfikir
tingkat
tinggi

- Model
PBLTP yang
dapat
digunakan
secara luas
bagi
mahasiswa
vokasional

2016

2017

2014

2013
- Menemukan
tematik
terintegrasi
berbasis soft
skills
matakuliah
praktek di
Prodi Boga
FT-UNY

2015
- Menemukan
konseptul
model
PBLTP dan
perangkat
pembelajara

Gambar: Roadmap penelitian yang telah dan akan dilakukan terkait dengan soft skills

.
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- Tersedianya
model
pembelajaran
PBLTP
terintegrasi
yang efektif
untuk
meningkatkan
soft skills
berfikir tingkat
tinggi bagi
mahasiswa
vokasional
PenelitianTelah dilakukan
Penelitian akan dilakukan

BAB IV.
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Penelitian ini bertujuan bertujuan untuk menghasilkan model pembelajaran PBL
yang terintegrasi soft skills berfikir tingkat tinggi. Pengembangan
Pendekatan

R&D

model menggunakan

dalam bidang pendidikan (Borg and Gall, 1983:775-785) dengan

modifikasi seperti yang dikemukakan oleh Sukmadinata (2008:184) dengan 3 langkah: 1)
Studi

pendahuluan,

2)

Pengembangan

model,

3)

Pengujian

model.

Penelitian

mengembangkan model pembelajaran dengan rincian sebagai berikut:
 menemukan kebutuhan soft skills berfikir
tingkat tinggi melalui FGD
 menemukan permasalahan patiseri melalui
analsisi kurikulum patiseri

Tahun pertama

Mengembangkan model konseptual dan
perangkat pembelajaran

 Impelementasi model dan perangkat
pembelajaran pada kelas patiseri S-1
secara experimen
 Menemukan hambatan pengelolalan materi

Tahun
kedua
 Melaui journal nasional terakreditas
 Journal International terindek
 Seminar international

Gambar1. Langkah pengembangan model
Pendekatan penelitian tersebut diatas tersaji berikut:
1. Studi pendahuluan, merupakan kegiatan awal yang berfungsi untuk mengetahui
pembelajaran patiseri yang telah dilaksanakan di Program studi PTBB-FT UNY. Pada
tahap ini peneliti

menemukan permasalahan-permasalahan pembelajaran Patiseri di

Jurusan PTBB Prodi Pendidikan Teknik Boga-FT UNY. Melalui studi ini peneliti dapat
memutuskan pola PBL yang seharusnya diterapkan agar
menumbuhkembangkan soft skills

memberi hasil efektif untuk

berfikir tingkat tinggi.

Selain itu tim peneliti

melakukan identifikasi dan mendefinisikan kemampuan soft skills tingkat tinggi, melalui
studi literature, dan

focus Group Discussion (FGD)

pembelajaran patiseri, praktisi pengusaha bakery
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dengan melibatkan

pakar

serta alumni pemilik bakery.

Pelaksanaan FGD dipandu dengan instrumen terbuka yang disusun oleh peneliti. Dengan
FGD peneliti dapat

menghimpun data

secara cepat, menggali berbagai

informasi

mengenai penguasaan soft skills penting termasuk didalamnya soft skills berfikir tingkat
tinggi dari peserta. Data yang diperoleh bersifat semi terstruktur, berupa kesimpulan
yang diperoleh dari partisipasi aktif peserta selama diskusi. FGD dilakukan sebanyak
maksimum tiga kali.

2. Pengembangan model dengan tahapan : a) Menyaring informasi data studi pendahuluan
untuk menyusun langkah pengembangan model;

b) mengembangkan kerangka

pembelajaran PBL terintegrasi antara hard skills dan softskills yang diwujudkan saat
pengembangan kurikulum patiseri PBL dan sintak pembelajaran; d) menyusun perangkat
model pembelajaran mulai dari persiapan bahan; perangkat pembelajaran: dasar-dasar
pembelajaran PBL berbasis soft skills berfikir tingkat tinggi, pedoman pelaksanaan
untuk dosen dan mahasiswa, lembar validasi, lembar penilaian implementasi PBL , dan
lembar evaluasi soft skills berfikir tingkat tinggi berupa evaluasi diri; e) Menetapkan
setting pembelajaran dan pengorganisasian pembelajaran dengan dasar berbasis masalah
dan pembudayaan soft skills.
Pada tahap ini dilakukan validasi model dan perangkat pembelajaran yang telah disusun
dengan melibatkan pakar ahli pembelajaran soft skills dan dosen pengampu patiseri.
Validasi dilakukan dengan teknik Delphi,

yang berfungsi untuk mengorganisasikan

gagasan, pendapat untuk dicari titik kesamaan serta dirangkum sebagai konsensus. Model
hasil validasi direvisi oleh peneliti sampai ditemukan model yang valid dan siap untuk
diuji coba.
3. Pengujian model meliputi: a) Menetapkan tempat uji model, seting kelas dan
pengorganisasian;b) Sosialisasi dan pelatihan model kepada dosen sebagai pelaksana
model; c) Implementasi model pada lingkup terbatas; d) Merivisi model berdasarkan
kajian uji coba; e) Menguji efektifitas model dengan kuaisi eksperimen pada kelompok
yang ditunjuk. Hasil akhir model mengutamakan munculnya penguasaan soft skills
tingkat tinggi yang signifikan.
4. Fase publikasi adalah bentuk sosialisasi efektifitas model kepada khalayak yang lebih
luas. Harapannya dapat diadopsi oleh dosen pengampu mata kuliah Patiseri.

16

B. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini mengambil tempat dilaboratorium Prodi

Pendidikan Teknik Boga

Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta, Sedangkan waktunya direncanakan awal
kegiatan perkuliahan semester genap tahun akademik 2015/2016.

C. Subyek Uji CobaModel
Subyek penelitian adalah mahasiswa angkatan 2014 Prodi Pendidikan Teknik Boga
FT-UNY yang sedang mengambil matakuliah pilihan patiseri. Sejumlah 40 mahasiswa
peserta patiseri dibagi menjadi dua kelompok, 20 mahasiswa

kelompok A1 sebagai

kelompok kontrol dan 20 mahasiswa kelompok A2 sebagai kelas eksperimen. Pemilihan
anggota kelompok ditentukan berdasarkan pembagian kelas yang telah ditentukan oleh
jurusan.. Adapun pola eksperimen yang digunakan tersaji berikut ini
Tabel
single group interrupted Time-Series design
DPBLT

DPBLT1

DPBLT2

DPBLT3

DPBLT4

Kelas

X/Oi

X/Oi

X/Oi

X/Oi

A
Keterangan :
X
= perlakuan
Oi
= Pengukuran soft skills berfikir tingkat tinggi. i = kelompok 1, 2, ...
(Hal ini meliputi: berfikir kritis dan dan pemecahan masalah,
kreatifitas dan inovasi, kemauan untuk terus belajar, Usaha keras
mencapai sukses, strategi berpikir)
Terlihat dalam tabel di atas, pelaksanaan uji model

dilakukan dengan 16 kali

pertemuan dalam 4 DPBLT (Desain pembelajaran PBL terintegrasi) dengan pengukuran
dampak sebanyak 4 kali. Sementara observasi dilaksanakan bersamaan dengan pembelajaran.

D. Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian angket dan observasi.
1. Kuesioner
Menggunakan rubrik untuk mengungkap: kemampuan pemecahan masalah, kemampuan
mengorganisasikan materi, kemampuan soft skills berfikir tingkat tinggi.
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2. Observasi
Digunakan

untuk mengukur kemampuan dalam inovasi dan kreativitas produk, dan

kemampuan dalam presentasi
E. Analisis Data
Analisis data dilakukan dengan dua cara:
1. Analisis diskriptif kuantitatif dan kualitatif untuk mengungkap masing-masing aspek
penilaian: kemampuan memcahkan masalah, kemampuan mengorganisasikan

materi,

keadaan soft skills berfikir tingkat tinggi. Hasil intepretasi data kalimat ini berfungsi
untuk penyempurnaan kelengkapan pembelajaran ataupun model.
2. Analisis data efektifitas model antara kelas kontrol dan kelas eksperimen digunakan
pengujian perbedaan teknik statistik inferensial Uji t (t test). Toleransi untuk pengujian
hipotesis digunakan α = 0,05.
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BAB IV
Biaya dan Jadual Penelitian

A. Anggaran biaya

1
2
3
4

Jenis pengeluaran
Gaji dan upah (maks. 30%)
Bahan operasional penelitian
30%-40%
Perjalanan 15%- 25 %
Lain-lain ( administrasi,
publikasi, loka karya/ seminar,
laporan dan lain-lain (15 %)
Total

Biaya yang diusulkan
Rp 22.500.000
Rp22.500.000
Rp 18.750.000
Rp 11.250.000

Rp 75.000.000

B.Jadual penelitian
Uraian
1
1. Pemantapan model konseptual dan
perangkat pembelajaran
2. implementasi model
3. evluasi angket dan observasi
4. Penulisan naskah journal
5. Penulisan buku
6. Penulisan laporan
7. Mengikuti seminar international
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Lampiran-lampiran
Lampiran 1. Biodata ketua dan anggota
BIODATA

1.Nama Lengkap (dengan gelar)
2.Jabatan Fungsional
3.Jabatan struktural
4.NIP
5.NIDN
6.Tempat dan Tanggal Lahir
7.Alamat Rumah
8.Nomor Telepon/HP
9.Alamat Kantor
10.Nomor Telepon
11.Alamat email
12.Lulusan yang telah dihasilkan
13. Mata Kuliah Yang diampu

1. Riwayat Pendidikan
Program
Nama PT
Bidang Ilmu
Tahun Masuk – lulus
Judul Skripsi/Tesis/
Disertasi

Nama Pembimbing/
Promotor

S1
IKIP Yogyakarta
Pendidikan
Kesejahteraan
Keluarga
1977
Pengelolaan
makanan
di
Klinik
bersalin
Pura
Raharja
Kotabaru
Yogyakarta
Dra. Endang
Dharmayekti

: Dr. Siti Hamidah. M.Pd
: Lektor Kepala
:: 19530820 197903 2 001
: 0020085302
: Yogyakarta, 30 Agustus 1953
: Jl. Kemasan 66 Kotagede Yogyakarta
: (0274) 4437335
: Karangmalang Depok Sleman
: 081328400606
: hamidah_siti66@yahoo.com
siti_hamidah@uny.ac.id
: 150 mahasiswa
: 1.Patiseri Dasar
: 2.Patiseri lanjut
: 3.Manajemen Pendidikan Kejuruan
: 4. Etika Profesi
S2
UNY
Pendidikan
Teknologi dan
Kejuruan
2004
Profil
Kompetensi
Lulusan
D3
Tata
Boga
UNY

S3
UNY
Pendidikan Teknologi dan
Kejuruan

2011
Pengembangan Model
Pembelajaran soft skills
terintegrasi siswa SMK
program studi keahlian Tata
Boga Kompetensi Keahlian
Jasa Boga
Prof Sukamto. Prof. Sukamto. Ph.D.
Ph. D
Prof. Parjono. Ph.D

2 Pengalaman Penelitian
No.

Tahun

Judul Penelitian

1

2011

2

2011

3

2012

Implementasi pembelajaran soft skills
tangung Jawab dan disiplin pada mata
kuliah patiseri
Pengembangan model pembelajaran
soft skills terintegrasi siswa SMK Jasa
Boga
Profil Soft Skills mahasiswa PTB
UNY
24

Pendanaan
Sumber
Jumlah(jutaRp)
DIPA- UNY
10
Hibah Doktor

37.500

DIPA - UNY

5

4

2012

5

2012

6

2012

7

2013

8

2013

9

2013

10

2013

11

2013

12

2014

13

2014

14

2014

15

2015

16

2015

Pengembangan media Pembelajaran
Multi Media Patiseri
Pembelajaran Soft skills terintegrasi
untuk peningkatan karakter
profesional pekerja boga
Model Sekolah Efektif Berbasis
Pendidikan Karakter Di SMK Negeri
1 Bantul
Resistant Starch Tipe 3 Tepung
Kentang Hitam (ColeusTuberosus)
sebagai Makanan Fungsional untuk
Manajemen Penyakit Degenaritif
Kesiapan Sekolah Menengah
Kejuruan Kelompok Pariwisata Dalam
Pelaksanaan Kurikulum 2013 Kota
Yogyakarta
Model Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga Miskin Terintegrasi
Wirausaha Produk Ikan Di Kecamatan
Kretek Kabupaten Bantul DIY
Identifikasi Tema Bidang Boga
Sebagai Sarana Pengembangan
Pembelajaran Soft Skills Berbasis
Tematik Bagi Mahasiswa PTB FT
UNY
Pengembangan media Pembelajaran
Multi Media Yeast Product
Efektifitas Model Pembelajaran
Berbasis Proyek Terhadap
Peningkatan Generic Green Skill
Mahasiswa Vokasional Keahlian
Patisserie
Resistant Starch Tipe 3 Tepung
Kentang Hitam (ColeusTuberosus)
sebagai Makanan Fungsional untuk
Manajemen Penyakit Degenaritif
Sikap Profesional Mahasiswa Boga
PTBB FT UNY sebagai perwujudan
Profesi Tenaga Kerja Boga
Efektifitas Model Pembelajaran
Berbasis Proyek Terhadap
Peningkatan Generic Green Skill
Mahasiswa Vokasional Keahlian
Patisserie
Resistant Starch Tipe 3 Tepung
Kentang Hitam (ColeusTuberosus)
sebagai Makanan Fungsional untuk
Manajemen Penyakit Degenaritif

25

DIPA- UNY

15

Puslit UNY

15

LPPM-UNY

25

Stranas Dikti

75

Puslit LPPM

15

Desentralisasi
Dikti

40

DIPA UNY

5

DIPA UNY

10

Hibah
Kompetensi

105

Stranas Dikti

75

DIPA UNY

5

Hibah
Kompetensi

105

Stranas Dikti

75

17

2015

Efektifitas Model Pembelajaran

IDB

60

Berbasis Problem Based Learning
Terintegrasi Terhadap Peningkatan
Soft Skills Berfikir Tingkat Tinggi
Bagi Mahasiswa Vokasi Keahlian
Patiseri

3. Pengalaman PPM
No.

Tahun

1

2013

2

2013

3

2013

4

2014

5

2014

6

2015

7

2015

Judul Pengabdian Kepada
Masyarakat
Pelatihan Pengembangan
Rancangan Pembelajaran Soft
Skills Terintegrasi Bagi GuruGuru MGMP SMK Kelompok
Pariwisata Boga Di Kabupaten
Sleman
Ibm. Upaya Peningkatan
Pendapatan Kelompok Usaha
Belut Melalui Variasi Hasil
Olahan Dan Kemasan Di Pasar
Godean
Pelatihan Penyusunan Instrumen
Afektif Untuk Guru-Guru SD Se
Kecamatan Turi, Sleman,
Yogyakarta
Pengembangan media
pembelajaran SD
Pelatihan Penyususn RPP
berbasis karakter kerja bagi guru
SMK Boga
Sayur buah untuk menjaga
kesehatan
Pelatihan penerapan metode
pembelajaran cooperatip learning
untuk meningkatkan kreatifitas
mengajar guru SMK bidang
keahlian Boga, Busana, Rias

Sumber
DIPA UNY

Pendanaan
Jumlah (juta Rp)
10

Dikti

35

DIPA UNY

10

DIPA UNY

10

DIPA UNY

10

insidental
Hibah Pasca

4. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal
No.
Nama Pertemuan
Judul Artikel Ilmiah
Ilmiah/ Seminar
1
Makalah Nasional
Dasar-dasar pembelajaran soft skills
terintegrasi.
2
Makalah Nasional
Profesionalitas guru dan pembelajaran
soft skills
3
Makalah Nasional
Pembelajaran soft skills terintegrasi dan
pembentukan karakter pekerja
profesional bidang boga
26

10

Waktu dan tempat
Desember 2011
Desember 2011
Februari 2012

4

Makalah
International
APTEKINDO
UNM MAKASAR

5

Journal
Pendidikan Vokasi

6

International
Conference
Vocational
Education and
Training, IndoJerman
Profil soft skills
mahasiswa Boga
Fakultas Teknik
UNY
Makalah Nasional
Konaspi 7 di
Yogyakarta

7

8

9

Makalah Nasional

10

Makalah Nasional

12

Makalah
Internasional,
3rdUPI International
Conference on
TVET

Implementation of an Integrated Soft
Mei 2012
Skills Learning Model for Vocational
High School Students of Study Program
of Competency Skills for Catering
Services.
Model Pembelajaran Soft Skills Mei 2012
Terintegrasi Pada Siswa SMK Program
Studi Keahlian Tata Boga Kompetensi
Keahlian Jasa Boga
Class-Base Integrated soft skills
Juni 2012
learning model (CISL) for vocational
high school students

Journal Pendidikan Vokasi

Oktober 2012

Penguatan Soft Skills Berfikir Tingkat
Tinggi Melalui Pembelajaran Berbasis
Masalah Sebagai Upaya
Peneguhan Karakter Pekerja Bidang
Boga
Kajian Kajian Implementasi Kurikulum
2013. Model Pelatihan Pengembangan
RPP Terintegrasi Bagi Guru-Guru
SMK
Kesiapan sekolah Menengah Kejuruan
Kelompok Pariwisata Dalam
Pelaksanaan Kurikulum 2013 Kota
Yogyakarta
Humanistic Soft Skills Learning For
Generating
Professional Teacher Performance
Implementing Curriculum 2013
Simultaneusly in Vocational High
School

November 2012

Desember 2014

Desember 2013

April 2014

13-14 November
2014

Bandung
13

Makalah Nasional

Pendidikan gizi dan soft skills

14

Makalah
International The 1st
UPI International
Conference on
innovation in
enginering and
vocational education
(ICIEVE)

The Study To Design Learning Model November 2015
of PBL Integreted
Toword The
Enhancement Soft Skills Of High Order
Thinking Skills For Vocational Student
In Patisserie Vacation
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5. Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir
No.
Judul Buku
Tahun
Jumlah
halaman
1.
Resep dan Menu
2014
140

6. Pengalaman Perolehan HKI dalam 5-10 Tahun Terakhir
No.
Tahun
Judul/tema
Jenis
HAKI
-

Penerbit
Deep publish

Nomor P/ID
-

7. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5
Tahun Terakhir
No.
Tahun Judul Tema/Jenis Rekayasa
Tempat
Respon Masyarakat
Sosial Lainnya yang telah
Penerapan
diterapkan
8. Penghargaan yang Pernah Diraih dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah,
Asosiasi, atau Institusi Lainnya)
No
Jenis Penghargaan
Institusi Pemberi
Tahun
Penghargaan
1
Piagam Tanda kehormatan Saptalancana
Presiden RI
16 April
Karpa Sapta 30 Tahun
2010

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai
ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima resikonya.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salahsatu persyaratan
dalam pengajuan hibah penelitian.
Yogyakarta, Januari 2016

Dr. Siti Hamidah
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BIODATA ANGGOTA PENELITI

A. Identitas Diri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nama Lengkap (dengan gelar)
Jenis Kelamin
Jabatan Fungsional
NIP/NIK/Identitas lainnya
NIDN
Tempat dan Tanggal Lahir
E-mail

8.
9.

Nomor Telepon/HP
Alamat Kantor

10

Nomor Telepon/Faks

Yuriani MPd
Perempuan
Lektor kepala
19540206 1 9820032001
0006023405

Purworejo, 06 Februari 1954
Yuriani54@yahoo.co.id
08156801785
PTBB FT UNY, Kampus Karang
malang.
(0274)565583,568168 Psw 278.
Fax (0274)586734

11

Lulusan yang Telah Dihasilkan

12 .

Mata kuliah yang diampu

Fax (0274)586734
S-1 = 50 orang; S2 = … orang; S-3 = … orang
1. Menejemen usaha boga
2. Pemberdayaan
kesejahteraan
masyarakat
3. Pengolahan makanan
kontinental
4. Mikro Teaching
5. Menejemen dapur
6. Pendidikan Konsumen
7. Dasar-Dasar
PengolahanMakanan
8. Pengolahan Makanan
Kontinental
9. Management Katering
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B. Riwayat Pendidikan

S-1
Nama Perguruan

S-2

S-3

IKIP Yogyakarta

UNY

PKK

PTK

1974 - 1980

1996 - 1999

Hubungan Tingkat

Hubungan antara sentuhan

Tinggi
Bidang ilmu
Tahun masuk-lulus
Judul

skipsi/Tesis/Disertasi pendidikan ibu dengan media masa status sosial
pendidikan anaknya

ekonomi dan perilaku

dalam keluarga bagi

konsumsi makanan

anak yang berusia di

tradisional pada siswa SMU

bawah lima tahun di

di Kodya Yogyakarta.

taman kanak-kanak
teladan YHT
Yogyakarta
Nama pembimbing

Prof.Dr. Sutari Imam Prof.Dr.Nurfina Aznam, SU,
Bernadib

Apt

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir
(Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)

No

Tahun

1.

2008

Pendanaan

Judul Penelitian
Evaluasi Pelaksanaan KKN-

Sumber

Jml (Juta Rp)

DIPA BLU

5

DIKTI

100

PPL Terpadu bagi Mahasiswa
Fakultas Teknik UNY
2.

2010

Evaluasi Program
Kewirausahaan Desa dan
Kewirausahaan Kota (KWD
dan KWK) dalam
Mengentaskan Pengangguran
30

di Daerah Istimewa
Yogyakarta
3.

2011

Pengembangan Model

DIKTI

100

DIPA BLU

5

DIPA

35 Jt

Pembelajaran Kursus
Kewirausahaan Melalui Kerja
sama Dunia Usaha dan Dunia
Industri dalam Mengatasi
Pengangguran
4.

2012

Evaluasi Pembelajaran
Komperehensif Mata Kuliah
Manajemen Usaha Boga Di
Program Studi Pendidikan
Teknik Boga PTBB FT UNY

5.

2013

Model pemberdayaan
ekonomi keluarga miskin

(DIKTI)

terintegrasi wirausaha produk
ikan di kecamatan kretek
kabupaten bantul DIY
6.

2014

Efektifitas Model

(DIKTI)

Pembelajaran Berbasis

60 jt

Problem Based Learning
Terintegrasi Terhadap
Peningkatan Sofskill Berpikir
Tingkat Tinggi Bagi
Mahasiswa Vokasi Keahlian
Patiseri
7.

2014

Pengaruh Penguasaan

DIPA/BLU

Matakuliah Prerequisite
Terhadap Pencapaian
Kompetensi Mahasiswa Pada
Manajemen Usaha Boga
( MUB)

31

10 jt

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir
Pendanaan
No

Tahun

Judul Penelitian

1.

2008

Implementasi Kecakapan
Hidup (Life Skill) bagi
Remaja Putus Sekolah di
daerah Pasca Gempa dalam
Bidang Home Industri dengan
Pemanfaatan Potensi Lokal
Berbasis Kewirausahaan

2.

2008

Sumber

Peningkatan Kompetensi

Jml (Juta Rp)
50

PNFI

LPM UNY

10

DIKTI

30

Siswa Sekolah Menengah
Kejuruan Melalui Penerapan
Pembelajaran Keterampilan
Wirausaha Bidang Boga
Sebagai Bekal Kecakapan
Hidup (Life Skill)
3.

2009

Teknologi Pengolahan dan
Pengawetan Jahe Sebagai
Pengayaan Keterampilan
Guru SMK Dalam Upaya
Pengembangan
Kewirausahaan Sekolah

4.

2010

10
Pengembangan Program
Wirausaha Makanan Bagi
Kelompok Penduduk Usia
Produktif di Kecamatan
Godean dan Sekitarnya
Kabupaten Sleman DIY

5.

2010

Peningkatan keterampilan
mengolah hidangan penutup
melalui rekayasa proses dan
diversifikasi produk menuju
32

Dinas
Pendidikan
Propinsi DIY

LPM UNY

10

pasar wisata.
6.

2010

Pelatihan Pembuatan aneka
snack

PNFI

10

7.

2012

Optimalisasi peran wanita
produktif melalui
keterampilan bidang boga
untuk membangkitkan
ekonomi pasca merapi

LPPM

10

Yogyakarta

8.

2013

Upaya peningkatan
pendapatan kelompok usaha
belut melalui variasi hasil
olahan dan kemasan di
Godean

DIKTI Jakarta

35 Jt

9.

2014

IbM Bagi Pondok Pesantren
Untuk Meningkatkan
wirausaha berbasis
Pengolahan Ikan

DIKTI Jakarta

35 Jt

E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam jurnal 5 Tahun Terakhir

No

Judul Artikel

Nama Jurnal

Vol/Nomor/Tahun

Ilmiah
1.

2008

Kesiapan Kerja Sebagai Tenaga

Jurnal Pendidikan

Kependidikan Mahasiswa

Teknologi dan

Pendidikan Teknik Boga

kejuruan

Universitas Negeri Yogyakarta
2.

2009

Pendidikan Kecakapan Hidup Bagi
remaja Putus Sekolah dengan
pemanfaatan Potensi Lokal

Jurusan PKK Fakultas
Teknik Universitas
Negeri Surabaya

berbasis Kewirausahaan
3.

2009

Pemberdayaan wanita Petani Ikan
Berbasis

Kewirausahaan

Untuk

Meningkatkan Pendapatan

Teknodika Program
Pascasarjana
Universitas Sebelas
Maret Surakarta

4

2010

Evaluasi Program Kewirausahaan
Desa dan Kewirausahaan Kota
(KWD dan KWK) dalam
33

LPPM UNY

Mengentaskan Pengangguran di
Daerah Istimewa Yogyakarta
5.

2010

Tehnologi Pengolahan dan

Vol 14, no 1,Februari

Pengawetan Jahe sebagai

2010

Keterampilan guru SMK dalam
Upaya Mengembangkan
Kewirausahaan Sekolah
6.

2012

Fish gordon blue sebagai alternatif

Prosiding PTBB FT

makanan kesehatan.

UNY

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun terakhir
No

Nama Pertemuan Ilmiah

Tema

Waktu dan Tempat

G.Karya buku dalam 5 tahun terakhir
No

Judul Buku

Tahun

Jumlah halaman

Penerbit

H. Perolehan HKI dalam 5-10 tahun terakhir
No

Judul /Tema

Tahun

Jenis

No P/ID

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial dalam 5 tahun
terakhir
No

Judul/Tema/Jenis
Rekayasa sosial lain yang

Tahun

Tempat

Respon

Penerapan

Masyarakat

telah diterapkan

34

J. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi
lainnya)

No

Jenis penghargaan

Institusi pemberi

Tahun

penghargaan
1.

Satya Lencana Karya satya Negara R.I

2003

20 Tahun

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak
sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam pengajuan Proposal PPM tahun 2015 dengan Judul IbM Bagi Panti Asuhan Untuk
Meningkatkan Pendapatan Berbasis Wirausaha Produk Makanan

Yogyakarta, 1 Juni 2015
Ketua TIM Pengusul

Yuriani, MP,d
NIP: 19540206 1982 03 2 001

35

36

37

38

39

Lampiran 2. Susunan organisasi tim peneliti dan pembagian tugas
No
1

Nama/
NIDN
Dr. Siti
Hamidah
NIDN:
0020085302

Instansi Bidang ilmu
asal
UNY
Pembelajaran
Vokasi

Alokasi waktu Uraian tugas
10
jam/minggu

1.
Koordinasi
pelaksanaan
kegiatan
penelitian.
Pengembangan
SOFT SKILLS
dan model
PBLTP
terintegrasi

2

Sri Palupi
M.Pd
NIDN:
0011115707

UNY

Pembelajaran Vokasi

6
jam /minggu

2.
Pengembangan
kurikulum
tematik dan
Panduan MSTT

3

Yuriani
M.Pd
NIDN :
0006025405

UNY
Pendidikan Teknologi
Kejuruan (PTK )

3.
6 Jam/minggu

4. 6
Uji coba
efektifitas
Model PBLTP
di lapangan
dan membantu
pelayanan
teknis
/administratif

40

5.

Lampiran 3. Justifikasi Anggaran Penelitian
JUSTIFIKASI ANGGARAN
1. Honorarium
Nama kegiatan

Honor/jam Rp

1

Ketua

90.000

Jam/
minggu
5

minggu

2

Anggota 1

60.000

5

20

6.000.000

3

Anggota 2

60.000

5

20

6.000.000

4

Tenaga
administrasi

50.000

5

6

1.500.000

20

Sub total

2. Biaya Operasional
Nama kegiatan
1

Bahan praktek

2

Perangkat seminar

3

Konsumsi
Kegiatan

4

Perangkat Praktek

5

Diseminasi

6

Evaluasi

Justifikasi
pemakaian
Bahan
produck puff
pastry, short
pastry, pate A
choux
Kertas,tinta
print, foto
copy, laporan
Snack, lunch
box

kuantitas

Perlengkapan
pembuatan
pastry
Cetak buku
ISBN
Review model
oleh fasilitator

Honor per tahun
9.000.000

22.500.000

10 kali

Harga
satuan
500.000

2 kali

1.000.000

2.000.000

30 orang x 2
kali

50.000

3.000.000

2 unit

2.250.000

5.500.000

2 kali

2.000.000

4.000.000

6 orang

500.000

3.000.000

Sub total

Harga
5.000.000

22.500.000

41

3. Perjalanan
Nama kegiatan
1

Pelatihan untuk 3
dosen di Bakery
International Training
Collage Singapura (luar
negeri)

2

Akomodasi

Justifikasi
pemakaian
Monev

Kuantitas
3

Harga
Harga
satuan
3.000.000 9.000.000

Monev

3

3.250.000 9.750.000

Sub total

4. Lain-lain
Nama kegiatan
1
2

Administrasi
Publikasi

3

Seminar internasional

4

Seminar internal

Rp 18.750.000

Justifikasi
pemakaian
Dokumentasi
Biaya
komunikasi
Biaya
pendaftaran
Konsumsi
transport
pembahasan dan
panitia

kuantitas

Harga

1 paket
1 paket

Harga
satuan
1.500.000
1.000.000

3 orang

2.250.000

6.750.000

2 paket

1.000.000

2.000.000

Jumlah

Total anggaran penelitihan tahun 2015
Jenis pengeluaran
1 Gaji dan upah (maks. 30%)
2 Bahan operasional penelitian 30%40%
3 Perjalanan 15%- 25 %
4 Lain-lain ( administrasi, publikasi,
loka karya/ seminar, laporan dan
lain-lain (15 %)
Total

1.500.000
1.000.000

11.250.000

Biaya yang diusulkan
Rp 22.500.000
Rp22.500.000
Rp 18.750.000
Rp 11.250.000

Rp 75.000.000
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