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ABSTRAK

Pentingnya tema Boga bagi pembelajaran terintegrasi mahasiswa Boga.
Penelitian ini bertujuan untuk menemukan 1) tema integrasi bidang boga,  2)
Fokus materi untuk setiap mata kuliah terintegrasi, 3) Soft skills urgen yang
diintegrasikan

Jenis penelitian ini adalah  survey. Penentuan sampel dengan purposif
sampling: dosen boga pengampu mata kuliah baik produktif dan mata kuliah
pendukung. Data dikumpulkan melalui FGD dipandu dengan panduan FGD. Data
dianalisis secara diskriptif kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan 1) ada 3 tema mata kuliah  sentral:  produksi
makanan, praktek diet dan pengawetan makanan. Masing-masing dimuati 6-9
matakuliah terintegrasi. 2) setiap matakuliah terintegrasi mengembangkan fokus
materi sesuai tema sentral dengan menekankan pada aktivitas belajar, seperti
mengamati, menganalisis, menuliskan, melaporkan. 3) Soft skills urgen yang
diintegrasikan sejalan dengan hasil penelitian terdahulu meliputi: soft skills inter-
personal:  kemampuan kerja sama, komunikasi. Soft skills intra-personal meliputi:
komitmen, kemampuan untuk selalu belajar, disiplin, pemecahan masalah,
kreatifitas, tanggung jawab.

Kata kunci: Tema sentral mata kuliah Boga, soft skills urgen, mata kuliah
terintegrasi.
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IDENTIFICATION OF THEMA BOGA TO DEVELOPING LEARNING
SOFT SKILLS THEMATIC BASE FOR STUDENTS
EDUCATION BOGA FACULTY OF ENGINEERING

YOGYAKARTA STATE UNIVERSITY

ABSTRACT

Siti Hamidah.
(hamidah_siti66@yahoo.com)

The importance of integrated learning theme for the students of
Department of Culinary. This study aims to find 1) the integration of culinary
themes, 2) Focus the materials for each course integrated, 3) Soft skills is urgent
to be integrated

This type of research is survey. The samples with purposive sampling:
catering lecturer who taught courses in both productive and supporting courses.
Data were collected through focus group discussions guided by the FGD guide.
Data were analyzed by descriptive quantitative.

The results show 1) there are three themes central subjects: food
production, dietary practices and food preservation. Each central theme is
integrated with 6-9 subjects. 2) each integrated course material was developed
with a focus on the central theme with emphasis on learning activities, such as
observing, analyzing, writing, reporting. 3) Integration of soft skills include:
interpersonal soft skills: the ability of cooperation, communication. Intra-personal
soft skills include: commitment, the ability to constantly learn, discipline, problem
solving, creativity, responsibility.

Keywords: central themes Catering courses, soft skills urgent, integrated courses.

PENDAHULUAN

Penguasaan soft skills bagi mahasiswa Boga adalah  penting dan  sangat

dibutuhkan untuk bekerja. Kemampuan ini merupakan kunci yang menjadikan

mahasiswa  dapat bekerja sama sebagai anggota tim yang handal, berkomunikasi

secara  efektif untuk membangun kinerja,  mengatasi permasalahan kerja secara

tepat, meningkatkan produktifitas kerja yang berbasis mutu dan keunggulan,

mengembangkan pola fikir yang efektif dan efisien. James dan James dalam

Mitchel (2008:1) menjelaskan soft skills adalah suatu cara baru  untuk

menjelaskan sejumlah kemampuan atau talenta yang terlihat saat  seseorang

bekerja ditempat kerja.  Karenanya soft skills sebagai karakteristik seseorang



3

terlihat pada perkembangan karir, dan secara jelas dibutuhkan untuk membangun

kesuksesan kerja.

Namun  penelitian Siti Hamidah (2012) tentang profil soft skills

mahasiswa Boga  terlihat bahwa  belum semua soft skills yang diteliti

menunjukkan  kinerja  seperti yang diharapkan. Ada 9 soft skills yang menjadi

fokus penelitian  yaitu:  kerja sama dalam tim, komunikasi, komitmen,

kemampuan untk selalu belajar, disiplin, pemecahan masalah, kreatifitas dan

usaha keras mencapai sukses dan komunikasi.  Hasil penelitian menunjukkan

bahwa  masih ada sebagian mahasiwa yang bermasalah dengan soft skills mereka

secara berturut-turut  adalah: komunikasi (50,1%),  pemecahan masalah (44,13%),

usaha keras mencapai sukses (37,33% ), disiplin (35,21%), kreatifitas (32, 75%),

komitmen (32,04%), kerja tim (31,39%), tanggung jawab (29,23%),  kemauan

untuk selalu belajar (27,11%). Mencermati hal tersebut maka diperlukan pola

pengasuhan yang tepat agar pembentukan soft skills mahasiswa Boga membentuk

karakter kebogaan yang selanjutnya akan mendukung perkembangan karir

mereka.

Pembelajaran soft skills berbasis tematik merupakan salah satu bentuk

pembelajaran yang mampu menggerakkan soft skills mahasiswa secara lebih

bermakna. Mahasiswa akan selalu dihadapkan pada  cara pandangan suatu tema

secara holistik.  Kebiasaan ini akan menumbuhkan  kebiasaan berfikir yang terkait

dengan metakognisi yaitu proses menghubungkan pengetahuan dan pengalaman

belajar dengan pengetahuan lain untuk menghasilkan sesuatu (J. Marzano et al,

1992. dalam Asep Herry Hermawan, tth:2 ).  Mahasiswa  terbangun interes, sikap,

keterampilan  dan pengetahuan menjadi lebih bermakna, kemampuan  menstranfer

kompetensi dan skills pada situasi yang berbeda semakin baik. Kemampuan ini

seharusnya menjadi karakter mahasiswa sebagai calon pemikir, penggagas,

pemberi ide, pemberi solusi yang jitu yang sangat dibutuhkan di era keterbukaan

seperti saat ini. Untuk menumbuh kembangkan hal tersebut memerlukan

dukungan pembelajaran soft skills terintegrasi.

Berdasarkan pengamatan peneliti nampaknya belum banyak dosen Boga

yang mengembangkan pembelajaran soft skills berbasis tematik.  Karenanya
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melalui penelitian ini  akan ditemukan tema soft skills terintegrasi yang  nantinya

akan digunakan untuk pembelajaran mahasiswa Boga. Sekaligus ditemukan fokus

materi untuk setiap mata kuliah terintegrasi, serta soft skills yang diintegrasikan.

Pembelajaran tematik adalah pola integrasi dengan menggunakan

pendekatan tematik atau webbed model (Forgaty. 1991:xiv). Tema-tema

dikembangkan melalui jejaring dari materi yang berbeda dan  menjadi penuntun

mahasiswa, sehingga apa yang dipelajari menjadi sesuatu yang mudah. Tema

tidak dapat diulang sehingga guru harus mempunyai data tema yang baik dan

membandingkan antar tema. Guru bisa terfokus pada  aktivitas daripada

pengembangan konsep, karenanya guru harus menjaga konten yang kuat dan

relevan. Webbed model adalah integrasi antara disiplin seperti tergambar sebagai

berikut:

Gambar1. Model webbed

Pola integrasi ini memungkinkan  mahasiswa belajar membangun

pengetahuan secara holistik  melalui pengalaman belajar dan lebih peka terhadap

keadaan dunia kerja. Pendekatan tematik atau webbed model ini memberikan

sesuatu yang visible dan memotivasi subyek belajar. Juga memudahkan  untuk

melihat bagaimana aktivitas dan ide yang berbeda dihubungkan.Pendekatan

integrasi ini berfungsi membentuk perilaku kerja yang sesuai  dengan karakteristik

organisasi.

Untuk mengembangkan tema terintegrasi ada   beberapa hal yang harus

mendapat perhatian: (Mathew dan Clerly. 1993):

a. Menjadikan pembelajaran yang  holistik, dengan mengkoneksikan antara

berbagai area conten.

b. Mendekatkan dengan kontek agar pembelajaran lebih bermakna. Ini dapat

diawali dengan permasalahan yang dekat dengan kehidupan subyek belajar.
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c. Yakin bahwa skills yang dikembangkan merupakan kebutuhan kerja, relevan

dengan dunia kerja.

d. Menekankan pemecahan masalah dan inquiry learning.

e. Memberi kesempatan kemandirian belajar, menggunakan sumber belajar yang

sesuai dan bervariasi serta  pembelajaran yang luwes.

f. Pembelajaran yang dinamis, menggunakan pendekatan divergent  dalam

pengajaran dan pembelajaran.

g. Pendidik memainkan banyak peran, tergantung pada kebutuhan pembelajaran

dan subyek belajar

h. Meletakkan subyek belajar sebagai pusat  pembelajaran. Subyek belajar dapat

mengontrol dan bertanggung jawab atas belajarnya. Jika perlu meletakkan

inisiatif pada subyek belajar.

i. Mendorong subyek belajar untuk  memanfaatkan berbagai sumber belajar yang

relevan dan berdaya guna.

j. Menggali topik, isu, ataupun pertanyaan-pertanyaan dalam prespective yang

berbeda.

k. Penilaian pada   proses dan produk.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk

mendiskripsikan keadaan fenomena tanpa memberi  perlakuan apapun kepada subyek.

Fokus penelitian ini hanya menggungkap tema-tema Boga yang nantinya

diintegrasikan dengan soft skills sebagai bahan pembelajaran soft skills berbasis tematik

Penelitian ini menggunakan sumber data dosen Pendidikan Teknik Boga yang mengampu

mata  kuliah terpilih. Mata kuliah yang dimaksud adalah mata kuliah inti bidang studi

Pendidikan teknik Boga bidang produksi, meliputi: Pengolahan makanan Kontinental,

Pengawetan makanan,

Penelitian ini merupakan studi  yang akan   mengidentifikasi  tema-tema integrasi

melalui focus Group Discussion (FGD). FGD dipandu dengan instrumen terbuka.

Dengan FGD peneliti dapat  menghimpun data secara  cepat dengan menggali berbagai

informasi  yang diinginkan dari peserta. Pengembangan tema berdasarkan kajian mata

kuliah atau rumpun mata kuliah. Tema yang dikembangkan adalah bidang Produksi
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makanan, Seni, dan Manajemen usaha. Data dianalisis secara  diskriptif kualitatif  sesuai

kelompok: 1) tema sentral, 2)  mata kuliah yang diintegrasikan pada tema sentral, 3)

fokus materi setiap mata kuliah yang diintegrasikan, 4) soft skills urgen, 5) perilaku setiap

soft skills urgen.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Berikut ini akan kami sajikan berturut-turut hasil penelitian sebagai

berikut:

Identifikasi Tema Sentral dan mata kuliah terintegrasi

Tema sentral menggambarkan rumpun mata kuliah  bidang studi

Pendidikan Teknik Boga seperti Produksi Makanan,  Praktek diet,  Praktek

Pengawetan makanan, Manajemen Usaha Makanan. Mata kuliah terintegrasi

menunjuk pada mata kuliah yang ada pada  pada kurikulum PTBB Prodi PTBoga

tahun 2011 yang mendukung mata kuliah rumpun bidang studi.  Berturut-turut

tersaji sebagai berikut:

Tema sentral Produksi makanan

Berikut ini integrasi antara tema sentral Produksi Makanan dengan mata

kuliah terintegrasi. Produksi makanan merupakan rumpun mata kuliah yang

meliputi: Mata Kuliah Pengolahan makanan Indonesia, Oriental, dan Kontinental.

Secara jelas tersaji pada Tabel berikut:

Tabel 1
Integrasi Mata Kuliah ke Tema sentral Produksi makanan
Tema sentral Mata Kuliah terintegrasi

Rumpun mata kuliah Produksi makanan
(meliputi: mata kuliah pengolahan
makanan kontinental, pengolahan
makanan Indonesia, pengolahan oriental)

Fisika
Sanitasi dan higina
Bahasa Inggris
Resep menu
Bahan Pangan
Dasar – dasar Pengolahan
Manajemen dapur
Pengolahan dan penyajian makanan
Seni Penyajian
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Berdasarkan Tabel 1 di atas nampak bahwa mata kuliah pengolahan

makanan dikemas dalam rumpun mata kuliah produksi.  Ada 9 mata kuliah yang

diintegrasikan. Dengan ditemukannya ke 9 mata kuliah yang terintegrasi ini

menjadikan pengembangan tema-tema rumpun mata kuliah produksi makanan

menjadi lebih kaya.

Tema sentral Praktek Diet

Berikut ini  integrasi antara tema sentral praktek Diet  dengan mata kuliah

terintegrasi yang tersaji berikut ini:

Tabel 2
Integrasi Mata Kuliah ke Tema sentral Praktek diet

Tema sentral Mata Kuliah terintegrasi
Praktek diet Fisika

Sanitasi dan higina
Ilmu Gizi
Matematika
Resep menu
Bahan Pangan
Dasar-dasar Pengolahan
Manajemen dapur
Pengolahan dan penyajian makanan
Seni penyajian

Berdasarkan Tabel 2 di atas nampak bahwa ada 10 mata kuliah yang dapat

diintegrasikan ketema sentral mata kuliah Praktek Diet.  Dengan ditemukannya ke

10 mata kuliah yang terintegrasi ini  menjadikan pengembangan tema-tema

rumpun mata kuliah Praktek Diet menjadi lebih kaya, mahasiswa akan

mendapatkan pengalaman belajar yang lebih luas.

Tema sentral Pengawetan Makanan

Berikut ini  integrasi antara tema sentral Pengawetan  Makanan  dengan

mata kuliah terintegrasi yang tersaji berikut ini:

Tabel 3
Integrasi Mata Kuliah ke Tema sentral Pengawetan Makanan

Tema sentral Mata Kuliah terintegrasi
Pengawetan makanan Bahan Pangan



8

Ilmu Pangan
Sanitasi dan higina
Dasar-dasar  Pengolahan
Pengendalian mutu pangan
Seni Penyajian makanan
Resep dan menu
Matematika
Kewirausahaan

Berdasarkan Tabel 3 di atas nampak bahwa ada 9  mata kuliah yang dapat

diintegrasikan ketema sentral mata kuliah Pengawetan Makanan.  Dengan

ditemukannya ke 9 mata kuliah yang terintegrasi ini  menjadikan pengembangan

tema-tema rumpun mata kuliah Pengawetan Makanan  menjadi lebih kaya,

mahasiswa akan mendapatkan pengalaman belajar yang lebih luas.

Integrasi Tematik

Integrasi tematik menunjuk pada integrasi mata kuliah pada setiap tema

sentral. Mata Kuliah yang terintegrasi merupakan pendukung tema sentral, dan

setiap mata kuliah terintegrasi memuat fokus materi terintegrasi sebagai

pendukung tema sentral. Secara  berturut-turut akan kami sajikan mata kuliah

terintegrasi yang muncul pada setiap tema sentral sebagai berikut:

Mata Kuliah Fisika

Mata kuliah Fisika diintegrasikan mata kuliah produksi makanan dan

praktek diet. Untuk keperluan integrasi mata kuliah Fisika memuat 3 fokus materi.

Adapun fokus materi yang dimaksud tersaji berikut  ini:

Tabel 4
Fokus materi terintegrasi  mata kuliah Fisika

No Fokus  materi
1 Membaca, mengamati, menganalisis tentang perpindahan panas

(pemanasan, pendinginan, pembekuan), kaitannya dengan  teknik olah
dan karakteristik produk

2 Membaca, mengamati, menganalisis, tentang pengecilan ukuran
kaitannya dengan   proses pengolahan dan karakteritik produk

3 Membaca, mengamati, menganalisis tentang kekentalan produk,
kaitannya dengan  jenis bahan dan konsentrasi bahan
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Berdasarkan paparan Tabel 4 di atas terlihat bahwa  ada 3 fokus materi

terintegrasi. Pada tabel 4 di atas juga dijelaskan proses pembelajaran yang harus

dilalui oleh setiap mahasiswa agar fokus materi memberi makna pada perluasan

dan kedalaman materi pada tema sentral. Proses belajar yang diinginkan adalah:

membaca, mengamati, dan menganalisis obyek belajar secara teoritik dan

pengamatan. Dengan sendirinya mahasiswa menjadi   tertantang untuk mendalami

materi secara sungguh-sungguh.

Mata Kuliah Sanitasi Higina

Mata kuliah Sanitasi Higina   diintegrasikan pada  mata kuliah Produksi

Makanan,   Praktek Diet, dan Pengawetan Makanan, tersaji berikut  ini:

Tabel 5
Fokus materi terintegrasi  mata Kuliah Sanitasi dan Higina

No Fokus  materi
1 Memprakekkan kebersihan diri

2 Mempraktekkan makanan dan minuman yang aman

3 Mempraktekkan pembuangan limbah dengan baik

4 Mempraktekkan pencucian, kebersihan dan penyimpanan alat-alat
pengolahan dan penyajian

5 Mengamati, menulis, menganalisis, merangkum resiko higine, baik
keracunan oleh bakteri, biologis dan kimiawi
Berdasarkan paparan Tabel 5 di atas terlihat bahwa  ada 5 fokus materi

terintegrasi. Pada tabel 5 di atas juga dijelaskan proses pembelajaran yang harus

dilalui oleh setiap mahasiswa agar fokus materi memberi makna pada perluasan

dan kedalaman materi pada tema sentral. Proses belajar yang diutamakan  adalah:

mempraktekkan. obyek belajar secara teoritik selebihnya adalah  mengamati,

menganalisis, dan merangkum  Dengan sendirinya mahasiswa menjadi  tertantang

untuk mendalami materi secara sungguh-sungguh.

Mata Kuliah Bahasa Inggris.
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Integrasi mata kuliah  Bahasa  Inggris hanya   muncul pada tema sentral

Produksi .makanan, memuat fokus materi berikut  ini:

Tabel 6
Fokus materi terintegrasi mata Bahasa Inggris

No Fokus  materi
1 menuliskan, merangkum, menggunakan istilah bahasa Inggris untuk  nama

bahan  dan resep

Berdasarkan paparan Tabel 6 di atas terlihat bahwa  hanya ada 1 fokus

materi Bahasa Inggris  terintegrasi. Fokus tersebut  membutuhkan pengalaman

belajar  menuliskan, merangkum, menggunakan istilah bahasa Inggris untuk  nama

bahan  dan resep. Harapannya mahasiswa terbiasa  dengan peristilahan yang terkait

dengan  pengolahan, Dengan sendirinya mahasiswa menjadi  tertantang untuk

mendalami materi secara sungguh-sungguh.

Mata Kuliah Resep dan Menu

Mata kuliah Resep dan menu  terintegrasi pada rumpun mata kuliah

Produksi makanan, Mata Kuliah  Praktek Diet dan Pengawetan Makanan. Untuk

keperluan integrasi, mata kuliah Resep dan Menu  memuat 5 fokus materi.

Adapun fokus materi yang dimaksud tersaji berikut  ini:

Tabel 7
Fokus materi terintegrasi  mata Kuliah Resep dan Menu

No Fokus  materi
1 Memilih, menggunakan jenis potongan bahan sesuai dengan resep

2 Memilih, menuliskan, menggunakan komponen menu untuk menyusun
menu  sesuai dengan  waktu makan dan tujuan menu

3 Menghitung    dan menggunakan ukuran  porsi terkait dengan jenis
hidangan dalam urutan menu

4 Memilih  dan menuliskan resep sesuai  menu

5 Menganalisis dan menggunakan faktor penentu menu yang baik

6 Menganalisis dasar-dasar filosofi upacara selamatan dan menggunakannya
dalam berbagai praktek menu selamatan
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7 Menganalis  dan menggunakan faktor penentu untuk mengubah resep

Berdasarkan paparan Tabel 7 di atas terlihat bahwa  ada 7 fokus materi

terintegrasi. Pada tabel 7 di atas juga dijelaskan proses pembelajaran yang harus

dilalui oleh setiap mahasiswa. Proses belajar yang diinginkan  cukup bervarisasi

karena setiap fokus  materi membutuhkan kombinasi  kegiatan pembelajaran yang

berbeda, Ada kombinasi  memilih dan menggunakan; memilih menuliskan dan

menggunakan; menghitung dan menggunakan, memilih dan menuliskan.  Dengan

kegiatan yang beragam memungkinkan mahasiswa tertantang untuk mendalami

materi secara sungguh-sungguh.

Mata Kuliah Bahan Pangan

Mata kuliah Bahan Pangan  terintegrasi pada rumpun mata kuliah Produksi

makanan, Mata Kuliah  Praktek Diet dan Pengawetan Makanan. Untuk keperluan

integrasi, mata kuliah Bahan Pangan memuat 4 fokus materi. Pada tabel 7 berikut

juga dijelaskan proses belajar, dan cukup bervarisasi. Hal ini antara lain:

memilih dan menggunakan; memilih menuliskan dan menggunakan; menghitung

dan menggunakan, memilih dan menuliskan. Dengan kegiatan yang beragam ini

memungkinkan mahasiswa tertantang untuk mendalami materi secara sungguh-

sungguh.

Adapun fokus materi yang dimaksud tersaji berikut  ini:

Tabel 7
Fokus materi terintegrasi  mata Kuliah  Bahan Pangan

No Fokus  materi
1 Mengamati, memilih bahan pangan sesuai  standar mutu yang ditetapkan

.
2 Mengamati, memilih bahan pangan sesuai  fungsi  yang ditetapkan

3 Memperlakukan bahan pangan sesuai dengan resep dan menu

4 Mempraktekan penggunaan  bahan sesuai karakteritik bahan dan resep

Mata Kuliah Dasar-dasar  Pengolahan



12

Mata kuliah Dasar-Dasar Pengolahan terintegrasi pada rumpun mata

kuliah Produksi makanan, Mata Kuliah  Praktek Diet dan Pengawetan Makanan.

Adapun fokus materi yang dimaksud tersaji berikut  ini

Tabel 8
Fokus materi terintegrasi  mata Kuliah  Dasar Pengolahan

No Fokus  materi
1 Mengukur bahan sesuai dengan keadaan bahan

2 Memilih dan menggunakan teknik olah seuai resep

Berdasarkan paparan Tabel 8 di atas terlihat bahwa  ada 2 fokus materi

terintegrasi meliputi:  mengukur bahan sesuai keadaan bahan, dan memilih dan

menggunakan teknik olah.  Pada tabel 9 di atas juga dijelaskan proses

pembelajaran yang lebih menekankan praktek. Dengan kegiatan  tersebut

memungkinkan mahasiswa tertantang untuk mendalami materi secara sungguh-

sungguh.

Mata Kuliah Manajemen Dapur

Mata kuliah Manajemen Dapur terintegrasi pada rumpun mata kuliah

Produksi makanan  dan Mata Kuliah  Praktek Diet. Berdasarkan paparan Tabel 9

di bawah ini terlihat bahwa  ada 3 fokus materi terintegrasi. Adapun fokus materi

yang dimaksud tersaji berikut  ini:

Tabel 9
Fokus materi terintegrasi mata Manajemen Dapur

No Fokus  materi
1 Mengamati, memilih, menuliskan, menggunakan peralatan kecil sesuai

dengan kebutuhan

2 Mengamati, memilih, menuliskan, dan menggunakan peralatan besar
sesuai dengan kebutuhan

3 Memilih dan menggunakan prosedur perawatan peralatan memasak yang
tepat

Pada tabel 9 di atas juga dijelaskan proses pembelajaran yang lebih

menekankan praktek, artinya mahasiswa dituntut untuk mengamati, menuliskan

dan menggunakan peralatan dan prosedur perawatannya. Dengan kegiatan
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tersebut memungkinkan mahasiswa tertantang untuk mendalami materi secara

sungguh-sungguh.

Mata Kuliah Pengolahan dan Penyajian Makanan

Mata kuliah Pengolahan dan Penyajian Makanan terintegrasi pada rumpun

mata kuliah Produksi makanan  dan Mata Kuliah  Praktek Diet   Adapun fokus

materi yang dimaksud tersaji berikut  ini:

Tabel 10
Fokus materi terintegrasi  mata Kuliah  Pengolahan dan penyajian makanan
No Fokus  materi
1 Mengamati, memilih, menuliskan, mempraktekkan perlakuan bahan sesuai

dengan prosedur awal

2 Mengamati, memilih, menuliskan, mempraktekkan  prosedur teknik olah
sesuai dengan resep

3 Mengamati, memilih, menuliskan, mempraktekkan tata cara pemberian
bumbu.

4 Mengamati, memilih, menuliskan, mempraktekkan tata cara perawatan
hidangan sesudah pengolahan

5 Mengamati, memilih, menuliskan, mempraktekkan tata cara penyajian
makanan yang atraktif

Berdasarkan paparan Tabel 10 di atas terlihat bahwa  ada 5 fokus materi

terintegrasi. Pada tabel 10 di atas juga dijelaskan proses pembelajaran yang lebih

menekankan praktek, namun didahului dengan pengamatan, pemilihan, penulisan

obyek belajar yang ditetapkan dosen sesuai dengan fokus materi. Dengan kegiatan

tersebut memungkinkan mahasiswa tertantang untuk mendalami materi secara

sungguh-sungguh.

Mata Kuliah Ilmu Gizi

Mata kuliah Ilmu Gizi terintegrasi pada  Mata Kuliah  Praktek Diet.

Adapun fokus materi yang dimaksud tersaji berikut  ini:

Tabel 11
Fokus materi terintegrasi  mata Kuliah  Ilmu Gizi

No Fokus  materi
1 Mengamati, menganalisis, menggunakan pola makan penduduk

.
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2 Menganalisis, dan mempraktekkan perhitungan kebutuhan gizi
berdasarkan kasus

3 Menganalis dan mempraktekkan perhitungan  gizi hidangan

4 Menganalisis kasus gizi dan pola makan

5 Mengamati, menggunakan bahan pangan dikaitkan dengan kasus.

Berdasarkan paparan Tabel 11 di atas terlihat bahwa  ada 5 fokus materi

terintegrasi. Pada tabel 11 di atas juga dijelaskan proses pembelajaran yang lebih

menekankan praktek, namun didahului dengan mengamati, menganalisis, dan

menggunakan obyek belajar berdasarkan fokus materi.  Dengan kegiatan  tersebut

memungkinkan mahasiswa tertantang untuk mendalami materi secara sungguh-

sungguh.

Mata Kuliah Ilmu Pangan

Mata kuliah Ilmu Pangan terintegrasi pada Mata Kuliah  Pengawetan

Makanan.  Adapun fokus materi yang dimaksud tersaji berikut ini:

Tabel 12
Fokus materi terintegrasi Mata Kuliah Ilmu Pangan

No Fokus  materi
1 Mengamati, menganalisis, merangkum, menuliskan, melaporkan

karakteristik produk yang dihasilkan.

Berdasarkan paparan Tabel 12 di atas terlihat hanya  ada 1 fokus materi

terintegrasi meliputi:  mengamati, menganalisis, merangkum, menuliskan,

melaporkan, karakteristik produk yang dihasilkan. Dengan kegiatan  tersebut

memungkinkan mahasiswa tertantang untuk mendalami materi secara sungguh-

sungguh.

Mata Kuliah Pengendalian Mutu Pangan

Mata kuliah Pengendalian Mutu Pangan terintegrasi pada Mata Kuliah

Pengawetan Makanan.  Adapun fokus materi yang dimaksud tersaji berikut  ini:

Tabel 13
Fokus materi terintegrasi Mata Kuliah Pengendalian Mutu  Pangan

No Fokus  materi
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1 Mengamati, menganalisis, merangkum, menuliskan, melaporkan mutu
bahan  yang dibutuhkan.

2 Mengamati, menganalisis, merangkum, menuliskan, melaporkan mutu
proses  yang terjadi

3 Mengamati, menganalisis, merangkum, menuliskan, melaporkan mutu
produk yang dihasilkan

4 Melakukan praktek uji sensori dan tata cara melaporkan

Berdasarkan paparan Tabel 13 di atas terlihat bahwa  ada 4 fokus materi

terintegrasi. Pada tabel 13 di atas juga dijelaskan proses pembelajaran yang lebih

menekankan praktek, namun didahului dengan pengamatan, pemilihan, penulisan

obyek belajar yang ditetapkan dosen sesuai dengan fokus materi. Dengan kegiatan

tersebut memungkinkan mahasiswa tertantang untuk mendalami materi secara

sungguh-sungguh.

Mata Kuliah Kewirausahaan

Mata kuliah Kawirausahaan terintegrasi pada Mata Kuliah  Pengawetan

Makanan. Berdasarkan paparan Tabel 14 berikut terlihat bahwa  ada 4 fokus

materi terintegrasi. Pada tabel 14 di bawah ini juga dijelaskan proses

pembelajaran yang lebih menekankan praktek, namun didahului dengan

pengamatan, analisis, merangkum, menuliskan, melaporkan obyek belajar yang

ditetapkan dosen sesuai dengan fokus materi. Dengan kegiatan  tersebut

memungkinkan mahasiswa tertantang untuk mendalami materi secara sungguh-

sungguh.

Adapun fokus materi yang dimaksud tersaji berikut  ini:

Tabel 14
Fokus materi terintegrasi Mata Kuliah kewirausahaan

No Fokus  materi
1 Mengamati, menganalisis, merangkum, menuliskan, melaporkan

karakteristitik produk yang dikehendaki konsumen

2 Mengamati, menganalisis, merangkum, menuliskan, melaporkan harga
pasar produk yang sejenis dari berbagai sumber data.

3 Menghitung harga jual produk dengan metode yang beragam

4 Praktek menjual produk dengan tampilan produk yang menarik
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Soft Skills yang Urgen untuk Diintegrasikan

Berdasarkan kajian  tema terintegrasi seperti tersebut di atas maka soft skills

urgen yang  diintegrasikan  meliputi: soft skills inter-personal:  kemampuan kerja

sama, komunikasi. Soft skills intra-personal meliputi: komitmen, kemampuan

untuk selalu belajar, disiplin, pemecahan masalah, kreatifitas, tanggung jawab.

Soft skills ini sesuai dengan hasil penelitian Siti Hamidah (2011:153)

Perilaku soft skills terintegrasi

Penentuan perilaku integrasi soft skills tidak terlepas dari kontek materi

yang akan dikembangkan.  Hal ini terlihat seperti:

Kerja sama

Saat mengerjakan tugas secara  kelompok atau  bekerja dalam tim harus dapat bekerja

sama. Menunjukkan perilaku tidak egois, iri hati atau dengki. Juga tidak suka

merendahkan pekerjaan teman satu kelompok, dan mampu mengontrol diri. Soft skills

kerja sama banyak dibutuhkan pada mata kuliah praktek seperti: Mengolah makanan

Oriental, Kontinental, Patiseri, MUB.

Komunikasi.

Kemampuan untuk berinteraksi dengan teman, dosen, ataupun dengan orang lain

dengan komunikasi berbasis etika. Mampu menjalin komunikasi untuk bekerja yang

produktif dan efisien. Mampu  berbagi informasi,  dan presentasi. Soft skills

komunikasi   dibutuhkan oleh semua mata kuliah baik teori maupun praktek, dan

sangat penting.

Komitmen

Merupakan kekuatan untuk mewujudkan janji  dan mempertahankan kualitas kerja

ataupun  standar kerja yang telah ditetapkan. Perilaku yang seharusnya: menunjukkan

perilaku menjaga mutu kerja, mutu kegiatan,  mutu produk,  yang sesuai dengan

standar yang telah ditetapkan.  Hal ini terlihat saat mahasiswa bekerja di laboratorium,

di bengkel, di kelas.

Kemampuan untuk selalu belajar.
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Menunjukkan perilaku mau belajar sepanjang waktu, sepanjang masa, dengan sumber

belajar yang beraneka ragam. Mampu melakukan eksperimen untuk tujuan

pengembangan atau menguatkan jati diri. Mampu menggunakan pengalaman kerja

sebagai media peningkatan diri, maju berkelanjutan.

Disiplin

Mampu untuk taat pada pada SOP,  prosedur kerja  yang telah dibuat ataupun

ditetapkan dosen, Jurusan ataupun Fakultas.   Dalam bidang produksi makanan

menunjukan perilaku taat resep, taat aturan-aturan praktek, mampu menjaga ketertiban

bersama. Taat azaz,  taat  ketentuan yang mengikat sebagai mahasiswa.

Pemecahan masalah

Kemampuan untuk memecahkan  masalah yang  diberikan dosen sesuai dengan

langkah kerja pemecahan masalah. Mampu menunjukkan langkah kerja  ilmiah

berdasar fakta, informasi atau data. Mampu menemukan sebab dan mencari solusi,

membuat alternatif jawaban, menguji solusi dalam berbagai kesempatan.

Menunjukkan sikap obyektif, jujur dan terbuka.  Menunjukan keaktifan, intuitif dan

praktis.

Kreatifitas.

Mampu menunjukkan ide-ide kreatif  baik yang berasal dari ide-ide lama yang

dikreasikan menjadi baru, ataupun ide-ide baru yang datang secara tiba-tiba terutama

dikaitkan dengan membuat produk dengan tampilan atraktif, menarik dan unik.

Usaha keras mencapai sukses.

Kemampuan untuk  selalu berorientasi pada kesuksesan kerja, tidak mudah menyerah,

tanggap terhadap kesalahan, memiliki modal berani, percaya diri, dan yakin bahwa

dengan kerja keras kesuksesan suatu saat akan datang.     Selalu meningkatkan diri

dengan terus belajar. Soft skills ini penting terkait dengan mata kuliah  produksi

makanan yaitu  usaha keras untuk menghasilkan produk yang sempurna.

Tanggung jawab.

Mampu menunjukkan usaha yang  sungguh-sungguh menyelesaikan tugas yang

menjadi kewajibannya. Menampilkan kinerja hati-hati, teliti, trampil dan profesional.

Bekerja berorientasi pada tugas bukan pada diri sendiri. Hasil kerja dapat

dipertanggung jawabkan secara keilmuan.

Pembahasan
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Dari ketiga  tema sentral  yang ditemukan  masing-masing memiliki mata

kuliah terintegrasi yang bila dikembangkan dalam perkuliahan akan membuat

pembelajaran lebih kaya. Apalagi dengan ditemukannya fokus materi setiap mata

kuliah yang diintegrasikan,  menjadikan dosen sebagai pengelola pembelajaran

dapat mengembangkan  peta materi antar matakuliah, strategi pembelajaran

beragam,  membantu  mahasiswa   membangun pengetahuan secara holistik.

Demikian halnya setiap fokus materi mengisyaratkan adanya tuntutan

pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, menjadikan  mahasiswa sebagai

pembelajar lebih bertanggung jawab akan proses pembelajaran. Mahasiswa

belajar mengaitkan  berbagai materi dari beberapa matakuliah  dengan tema

sentral. Mahasiswa menjadi terbiasa menghubungkan berbagai ide atau

pandangan  yang berbeda dalam satu bahasan. Mahasiswa dapat  mengembangkan

pola pikir yang divergen, juga dapat menggali topik, isu, ataupun pertanyaan-

pertanyaan dalam prespective yang berbeda.

Berfikir divergen ini penting  bagi mahasiswa Boga, bukan karena

tuntutan namun juga kebutuhan. Sebagai mahasiswa Boga harus dapat

menunjukkan kinerja yang kreatif produktif. Kemampuan ini dapat muncul ketika

mahasiswa diberi peluang untuk mengembangkan keterampilan berfikir divergen,

melakukan aktivitas memecahkan masalah yang kreatif.

Mata Kuliah Produksi makanan, Praktek diet dan Pengawetan makanan

membutuhkan pola pikir yang terintegarsi yang berujung pada pembiasaan

berfikir secara divergen. Dengan pola integrasi secara tematik  yang ditemukan

dalam penelitian ini memungkinkan  dosen dapat mengembangkan pembelajaran

yang tidak hanya telling saja, tetapi juga memberi kesempatan kepada mahasiswa

secara langsung melakukan sesuatu,  mampu menunjukkan kinerja performennya.

Selain itu  dengan temuan tema terintegrasi memungkinkan mahasiswa

dapat belajar dengan berbagai latar, tidak terikat oleh ruang dan waktu.

Mahasiswa dapat berinteraksi dengan berbagai lingkungan belajar. Hal ini

ditunjukkan dari tuntutan fokus materi yang ditemukan: seperti mengamati,

memilih, menganalisis, merangkum, menuliskan, mempraktekkan, melaporkan,

sesuai dengan konten materi. Kegiatan ini menjadikan mahasiswa dapat
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mengembangkan aspek kognitif, aspek afektif dan psykhomotor. Pembelajaran

menjadi lebih kaya, lebih menantang, lebih memandirikan mahasiswa. Penemuan

ini juga menuntut dosen mengembangkan strategi pembelajaran,  serta format dan

prosedur penilaian baik proses dan hasil.

Adanya tuntutan fokus materi ini juga memungkinkan dosen dapat

mengintegrasikan soft skills dalam pembelajaran. Dosen dapat menetapkan soft

skills apa yang sesuai kontent materi, ataupun soft skills yang urgen untuk

dikembangkan.  Berbagai  pilihan soft skills yang ditemukan dalam penelitian ini:

meliputi: soft skills inter-personal:  kemampuan kerja sama, komunikasi. Soft

skills intra-personal meliputi: komitmen, kemampuan untuk selalu belajar,

disiplin, pemecahan masalah, kreatifitas, tanggung jawab,  memungkinkan dosen

dapat leluasa  mengembangkan soft skills mahasiswa.

Kedepan pola pembelajaran tematik  dapat menjadi pilihan, karena

menjadikan mahasiswa bisa berfikir holistik,  berfikir divergen, mengembangkan

semua aspek kompetensinya,  dengan pola soft skills terintegrasi.

SIMPULAN
Berdasarkan kajian hasil penelitian tentang identifikasi tema boga untuk

kepntingan pembelajaran soft skills terintegrasi maka dapat disimpulkan sebagai

berikut:

Tema yang ditemukan meliputi: 1) Produksi makanan yang diintegrasikan

dengan mata kuliah: Fisika, Sanitasi dan Higina, Bahasa Inggris,  Resep Menu,

Bahan Pangan, Dasar-dasar Pengolahan, Manjemen dapur, Pengolahan dan

Penyajian Makanan, Seni Penyajian. 2) Pengawetan makanan yang diintegrasikan

dengan mata kuliah: Bahan Pangan, Ilmu Pangan, Sanitasi dan Higina, Dasar-

Dasar Pengolahan, Pengendalian Mutu Pangan,   Seni Penyajian  makanan, Resep

Menu, Matematika, Kewirausahaan. 3) Praktek diet yang diintegrasikan dengan

mata kuliah: : Fisika, Sanitasi dan Higina, Ilmu Gizi, Matematika,   Resep Menu,

Bahan Pangan, Dasar-Dasar Pengolahan, Manjemen Dapur, Pengolahan dan

Penyajian Makanan, Seni Penyajian.
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Fokus materi setiap mata kuliah terintegrasi  memberi keluasan materi

setiap tema dan menekankan aktivitas pada mahasiswa.

Soft skills urgen yang  diintegrasikan  meliputi: soft skills inter-personal:

kemampuan kerja sama, komunikasi. Soft skills intra-personal meliputi:

komitmen, kemampuan untuk selalu belajar, disiplin, pemecahan masalah,

kreatifitas, tanggung jawab. Soft skills ini sesuai dengan hasil penelitian Siti

Hamidah (2011:153)

Saran

Sehubungan hasil penelitian diatas maka ada beberapa saran terkait

dengan pembelajaran: 1) Perlu dikembangkan pembelajaran tematik terintegrasi

untuk mengembangkan kemampuan yang holistik. Mata kuliah yang

diintegrasikan akan memperkaya pengalaman belajar sekaligus mengembangkan

kemampuan berfikir divergen. 2) Jurusan perlu mendorong dosen-dosen mencoba

pembelajaran tematik terintegrasi agar mahasiswa menjadi terbiasa dengan pola

pembelajaran  yang menekankan active learning.

Daftar Pustaka
Asep Herry Hermawan. (tth). Pengembangan Model pembelajaran tematik

dikelas awal Sekolah Dasar. Bandung: FIP-UPI
Forgarty, R.  (1991). How to Integrate the Curricula. Illinois: IRI/Skylight

Publishing, Inc
Mitchell, W.G. (2008). Essential soft skills for success in the twenty-first century

workforceas perceived by business educators. Diambil  8 Mei 2011, dari
etd.auburn.edu/etd/bitstream/handle/10415/1441/mitchell_Geana_57.pdf?s
equence.

Siti Hamidah. (2012). Penguatan  soft skills tingkat tinggi melalui pembelajaran
berbasis masalah (PPM) sebagai peneguhan karakter pekerja bidang
Boga. Makalah disajikan dalam seminar Memantapkan Karakter Bangsa
menuju Generasi 2045, di Universitas Negeri Yogyakarta.


	COVER artikel 1.pdf
	artikel  tematik.pdf

