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BAB I
Pt]NDAIIULT]AN

L lrtrrbelakarg Masalah

Pendidikan vokasi mempunyai tanggung jawab terhadap peringkatan

trcmpuan dan kelerampilan urtuk menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM)

Hualias dan terampil yang mempunyai daya saing, baik nasional rnaupun

iooasional. Agar SDM mempunyai keterajnpilan yang berkualitas harus

rhmgliatkan dan dikembangkan kompetensi dalam bidangnya. Kompctensi tersebul

rliputi penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan aplikasi dari pengetahuan dan

tererampilannya. Pendidikan vokasi merupakan pendidikan yang mengarahkan

mahasiswa unluk mengembangkan keahlian terapan, beradaptasi pada bidang

Fkerjaan tertentu dan da;nt menciptakan peluang kerja.

Penyelenggaraan pendidikan vokasi dengan penekanar pada keahlian (skill)
dan praktek selaras dengan kebutuhan dunia ke{a dan industd untul( menghasilkan

reDaga ahli prof€sional yang berstandar intemasional. pendidikan vokasi berorientasi

Fda kecakapan ketja sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

terapan serta sesuai dengan tuntutan kebutuhan iapangan keda.

Sesuai dengan tujuan pembelajaran pada pendidikan \,okasi, Iebih

menekankan pembelajaran keterampilan (skill) sesuai dengan tuntutan dunia indusffi

atau dunia kerJa. Dalam pendidikan vokasi, keterampilan atau keahlian lebih dikenal

dengan kompelensi atau kine{a.

Pendidikan Teknologi dan Kejuruan di pascasarjana lJniversitas Negen

Yogyakarta memiliki konsentrasi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (pKK) yang

terdiri dari Boga dan Busana. Penyelenggaraan pembelajaran konsentrasl pKK masih

relatif bam dibanding dcngan prodi lain di pascasarjana UNy pembeiajaran

konsentrasi tersebut berlangsung sejak tahun 2011 2014 Koonsentrsi tersebut

menjadi embrio untuk lahlrnya program studi pendiclikan Kesejahteraan Kelua.ga

(PKK) pada pascasarj ana LINY.

1



dengan tuntutan lulusan pcndidikan vokasi di perguruan tinggr, mala

harus memililii empat komp€tensi guru profesroanal )'aitu konpetensi

kompetcnsi professional, kompctcnsi sosial, dan kompelcnsi kepribadian

dapat memenuhi tuntutan tersebut. konsentrasr PKK (Boga dan Busana) -yang

embrio program studi PKK yang baru mulai dibuka tahun 2015, pcrlu lerus

sesuai dengan kebutuhan masyaBkat, perkembangan ilmu

dan teknologi baik pada tingkat nasional maupun internasional

itu konsentrasi PKK harus terus mengikuti kompetensi keahlian yang

dunia kerja. Sehubungan dengan hal tersebut, maka secara pcriodik.

materi p€mbelajaran, keahlian atau kompelensi pcrlu secara terus menerus

untuk mcndapatkan masukan dafl stakeholder

Sesuai dengan kebutuhan stakeholder, sudah saatnya konsentrasi PKK

diri, mengadakan prbaikan, pengcmbangaD, dalam hal kompetensi

relah diajarkan. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan mclalui penelitian

ioi akan bisa terungkap hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan kompetensi

dilapangan, sesuai dengan konsentrasi Boga maupun Busana yang diselenggarakan

oleh progam studi Pendidikan Teknologi Kejuruan pasca sariana UNY.

B. IdeDtifi l(,si Massalah

Berdasar latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka identifikasi

masalah dalao penelitian ini adalah

l. Pendidikan vokasi dituntut untuk menguasai keahlian sesuai bidangnya

2. Konsenkasi PKK sudah bedalan cmpat tahun, sehingga pcrlu adanya evaluasi

3. Belum ada evaluasi secara periodik tentaog kurikulum, silabus, RPP, matcri. dan

teknik penilaian

4. Belum ada penelitian yang mengungkap kebutuhan masyarakal yang bcrkaitan

dengan konsentrasi PKK yang tcrdin dari konsentrasi Boga dan tsusana

C. Brtrsan Masalrh

Masalah p€nelitian ini dibatasi pada analisis kebutuhan kompetensi

pendidikan vokasi konsentrasi PKK (Boga dan Busana), ditinjau dari kompetensi

2



professional pada mahasiswa yang telah lulus dan sedang menempuh studi

pendidikan vokasi pada program studi Pendidikan 'l'eknologi dan Kejuman 32

Pascasarjana UNY

Rumusan Masalah

Rumulan masalah dalam penelitian ini adalah:

l. Kebutuhan kompetensi ape sajakah yang dibutuhtan stakeholder terkait dengan

konsentrasi Tata Boga procli Pendidikan Teknologi dan Kejuruan s2

Pascasarjana UlfY?

2. Kebutuhan komp€tensi apa sajakah yang dibutuhkan stakeholder terkait dengan

konsenaasi Tata Busam Pendidikan Teknologi dan Kejuruan 52 Pascasa4ana

UNY

E. Tujuan Penelitiar

Penelitian ini bertuiuan untuk:

l. Mengungkap kompetensi Tata Boga strata 52 yang dibutuhkan stakeholder'

2.Mengungkap komp€tensi Tata Busana stata 52 yang dibutuhkan stakeholder

F- Menfaat PeDelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

l- Secara teoritis, penelitian ini bemanfaat untuk perbaikan program pembela.;aran.

pengembangan dosen, dalam rangka pencapaian kompetensi mahasiswa

Pendidikan Vokasi di Pascasadana UNY

b. Secara praLlis, penelirian ini dapat mengungkap kompetensi I'ata Boga dan Tata

Busana stata 52 dibutuhkan stakeholder.
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BAB TI

TtNJ_,\tr,\\ Pl s'f AIr,\

L lHidikan Vokasi
Pembclajaran Pcndidikan \okasi menekankan pada kcahlian (rh1lerl),

EEfcsian sejalan dengan tuntulan atau kebutuhan dunia kcia dan dunia industri

kldi\an vokasi mempunyai tujlran menyiapkan pesefia didik untuk menjadi

-ta 

produktif, mampu bekeqa mandin yang ada di dunia industry' Untuk itu

qrle cara dan langkah nyata perlu dilakukan agar pese'ta didik mempunyai keahlian

si bidangnya berstandar intemasional Disamping itu tujuan pendidikan vokasi

;q larn adalah meningkatkan taraf hjd p dan kualitas masyarakat Indonesla'

EFrbaiki hubungan kerlasama antar lernbag'instansi di dalam maupun di luar

:rri untuk kepentingan Pendidikan'

Lulusan pendidikan vokasi era global harus selalu siap menyesuaikan

trmperensi kerjanya. Sosok ideal lulusan pendldikan vokasi dl masa yang akan

dong adalah sosok yang mcmiliki kompetensi sesuai dengan kualifikasi kerja yang

trrlal-u nasional maupun regional serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi'

Xfiryetensi keda tersebut meliputi penguasaan petgetahuan' keterampilan' dan

ditasi dari pengetahuan dan keterampilannya sesuai dengan bidang'keahliann] a

lscolot W, 2012:11). Sejalan dengan pendapat Andono' dkk (2003: 7-10)

cayatakan bahwa kompetensi diartikan sebagai kemampuan yang dibutuhkan untuk

EelaliukaD atau melaksanakan pekerlaan yang dilandasi oleh pcngetahuan'

koemmpilan dan sikap keda Suatu unit kompelensi terdiri dari spesifikasi

tetera$pilan dan p€ngetahuan serta penerapan yang cfel(if dari kcterampilan dan

pengetahuan dalam suatu jabatan di industri"dunia kerja

Standar komp€tensi lulusan dalam Permendikbud (2014) pasal 5-7

menyebutkan bahwa standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang

\ualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterarnpilan

]ang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan Dalam UUGD dan PP

No.l9l2005diryatakanbahwaruanglingkupkompctensigurumeliputi4hal'yaitu

(l) kompetensi kepribadian, (2) kompetensi pedagogik' (l) kompetcnsi professional
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p(.l tomftensi sosial. Empat l'ompelensi iersebul secara terpadu harus dimiliki

Fsang 
gurrr. Kumpclensr b!'rsrfal kompleks dan merupakan salu kesatuan yang

p prg menggambarkan potcnsr. pengetahuan, kelcrampilan. sikap dan nilai, yang

Ei seseorang terkail dengan profesi tenentu berkenaan dcngan bagian-bagian

- 
dapat diaktualisasikan alau diwujudlen dalam bentuk tindakan atau krneqa

- 
menjalankan profesi ters€bul. lni berarti bahwa unsur kompctcnsi berupa

t-rslfEngetahuan, keterampilan, sikap dan nilai belum dapat mewujudkan

bpctensi tetapi masih perlu didarnpingi oleh kemampuan mengkoordinasikan

E{nsur tersebut agar dapat dirnrjudkan dalam bentuk tindalan alau ltnerja

S:lein itrr bentuk kine4a dapat dipengaruhi oleh faktor ekstemal antara lain

htl.trtgan atau iklim kerja dan tantangan atau tuntutan pekerjaan.

Dari berbagai kompetensi guru. yang menjadi penekanan pada peneltian yang

&kukan a&lah kompetensi prol'csional yarg merupakan kemampuan guru dalarn

mguasai pengctahuan bidang i)mu pengetahuan, tcknologi, darvatau seni dan

Eya yang diampunya yang sekurang-L-urangnya meliputi penguosaan: (l). materi

Frajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program saluan

pdrd;kzn, mata pelajaran, drn/atau kelompok mala pela.jaran yang akan diampu;

(2) konsep dan metode disiplin kcilmuan, reknologi, atau seni yang rcleran, yang

lEcara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata

Flajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu

Kualifikasi dan profesionalilas merupakan conloh bentul pcrwujudan dari

Lompetensiyang dimiliki seseorang Kompetensi itu.luga bersifat personal, iniberani

behwa penguasaan komponen-komponen kompetensi oleh seseorang tidak dapat

diharapkan akan menghasilkan tindakan yang sarna Lrntuk mengatasi suatu masalah

&ngan tindakan orang lain yang memiliki kompctensi yang sama. Dalam

pembelajar"an yang berpusat pada srswa ,vang pada dasamya telah mcmiliki potensi

dan kebutuhan, maka peran guru adalah untuli mcngembangkan potensi siswa dan

memfasilitasi kebutuhan bela.larnya, bukan hanya mentransl'er pcngctahuan sepeni

pada umumnya terjadi saat ini. Cara yang dapat dilempuh untuk meningkatkan
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antara lain adalah dengan menggali informasi dari berbagai sumber dan

kalian atau penelitian untuk menunjang pembelajaran yaog mendidik

Kemampuan mengelola pembelajaran yang seperti itu perlu diwujudkan,

unsur-unsur kompetensi yang inenunJang pembelajaran tersebut perltr

oleh s€mua guru. Selain rtu, pembelajaran yang berorientasi pada penguasaan

perlu memperhatikan dinamjka hngtungan (bersilat kontekstual). Guru

memiliki ciri-cjri: menguasai subsians, kalian yang mendalam scrta

melaksanakan pembelajaran yang mendidik, berkepribadian,dan memiliki

clan perhatian terhadap perkembangan peserta didik Karena substansi

dan konteks pembela.jaran sclalu berkcmbang dan berr:bah menurut dimensi

dan waktu, guu dituntut untuk selalu m€ningkatkan kompetensinya.

Howard M.Vollmer dan Donald L. Mills (1966) menyatakan bahwa profesi

dengan suatu pekedaan atau jabatan yang memerlukan kemampuan

khusus yang diperoleh melalui kegiatan belajar dan pelatihan untuk

keterampilan dan keahlian untuk melayani orang lain dan memp€roleh

arau gaji dalam jumlah tertentu. Selanjutnya dinyatakan bahwa profesi

kompetensi khusus yang memerlukan kemampuan intelekual 'tinggi yang

p€nguasaan materi yang didasari oleh pcngetahuan teftenlu.

Perdidikan Berbasis KomPetetrsi

Klein (19891218), mengemukakan bahwa pendidikan berbasis kompetensi

"an approach to instruction thal aims tu leach each sl dent the bastc

skills, atltudes, dnd tulues esse lial lo co petencc". Sedangkan Grinffrn

(dalam Emy Budiastuti 20121 2l) menyatakan ba\wa "competence has becn

ly definetl as the capaci!' to meet the tla dord oJ perlirnunce etpecleel in the

Kompetensi pada dasamya merupakan gambaran yang sebaiknya dapat

drlalukan seseorang dalam sualu pekeriaan Agar dapat mengeriakan sesuatu dalam

seseomng harus memiliki kemampuan tentang pengetahuan,

dan sikap sesuat dengan bidang pekerjaannya. Pcncapaian kompetensi



adanya perubahan pcriJaku vang dapat diukur yang mencakup

keterampilan, dan sikap.

dkk (2002:ll4-il6) membedakan konpeten (tompetence) dengan

\compele cy), kompeten menunjuk pada wilayah ker]a seperti guru,

lain-lain, sedangkan kompetensi menunju.k pada aspek perilal:u kerja

sebuah peke{aan. Garavan & Mc Gurre (2001:144-154)

bahwa kompctcnsi dapat dilihat dari dua aspek yakni sebagai atribut

dan sebagar hasil pembelajaran. Ditinjau dari aspek atnbut individual,

dapat diartikan sebagai pengetahuan. keteBmpilan dan

seseorang yang dapar menghasilkan unjuk kerja. Dari aspek hasil

kompetensi dapat diartikan sebagai sejauh mana unjuk keda peserta

mencap@i standar yang ditetapkan Andono, dkk (2003: 7-10)

bah*.a komlEtensi diartikan sebagai kcmampuan yang dibutuhkan untuk

atau melaksanakan pekcriaan yang dilandasi oleh pengetahuan,

dar sikap keia. Suatu unit kompetensi terdrri dari spesifikasi

dan pengetahuan serta penerapan yang efektif dari ketemmpilan dan

dalam sualu tabatan dt industn dunra keda

Dengan demikian kurikulum untuk pendidikan vokasi harus selalu mengikuti

keahlian yang di perlukan oleh pasar kerja, materj pendidikan terus

drkembanglian sesuai dengan kurikulum berbasis kompelensi dan dievaluasi

berkala. Supervisi terhadap kurik-ulum yang dilakukan secara periodik akan

pada proses dan produk pembelajaran yang diharapkan Tentu sa1a

tersebul tidak lepas dari peran stakeholder yaitu alumnr, lulusan, indlrstn,

pendidikan, pemerintah dan lain sebagainya.

Kuliah Konsentrasi PKK (Tata Boga dan Tata Busana)

Program studi Pendidikan 'l eknologi dan Kejuruan bertujuan menghasilkan

pendidikan yang bergelar Magister Pcndidikan (M.Pd), yang mampu: (1)

pembelajaran berkualitas pada pcndidikan kejuruan, vokasi dan profcsi

dengan bidang keahliannya; (2) Mengembangkan strategi pengelolaan

1



dan pembelalaran yang ef'ektif dan efisien, serta pengembangan ilmu

teknologi dan kejuruan: (3). Melakukan pengabdian kepada masyarakat

uasan dan penerapan hasil penelitian dan pengembangan bidang

memberdayakan masyarakat; (4). Melakukan penguatan kapasilas

prodi PTK untuk membangun keunggulan (Panduan Akademik

Pascasarjara UNY, 2015). Sehubungan dengan tujuan tersebut prodi

mata kuliah pilihan konsentrast PKK yang terdiri dari Tata Boga dan Tata

Pada komentmsi pilihan tala boga mahasiswa harus menempuh empat mata

)ang, terdiri dari: Mata kuliah Gizi dan Bahan Pangan, Man4emen Menu,

Bisnis Boga, dan Mata Kuliah Praklck Jasa Boga. Masing-masing mata

dengan kepentingan lulusal dan kebutuhan stake holder. Sedangkan

pilihan tata busana mewajibkan mahasrswa untuk menempuh empat mata

pula yang, lerdiri dan mata kuliah Analisis fashion, Manajemen Produksi

dan Fashion, Pemncangan Produk Fashion, dan Eksplorasi Produk Fashion.

mata kuliah tersebut berisikan berbagai kornpetensi yang dibutuhkan

lembaga.

Relevan

Widjiningsih tentang '' Kompetensi standar lulusan SMK kejuruan

keahlian Tata Busana", hasilnya menunjull@n bahwa kompetensi bidang

Tata Busana yang dibutuhkan industri garmen dan non gamen meliputi

i kejuruan, kompetensi pcrsonal. kompetensi sosial, dan sikap kerja Hal

mcmiliki relevansi dengan penelitian yang scdang dilakukan karena lulusan

PTK konsentftrsi Busana dapal menjadi guru maupun instruLlur LPK bidang

yang harus memaharri berbagai kompetensi yang dibutuhkan lapangan

sekolah, LPK maupun berbagai usaha bidang busana

yang dilakukan Siti Hamidah tentang "tsfek1ifitas model pembelqaran

problem based learning te.integrasi lerhadap peningkatan sol tkil/s

berfikir tingkat tinggi bagi mahasiswa vokasi keahlian patiseri", salah satu

adalah model awal pembclajaran berbasis masalah terintegrasl

a



mampu menumbuhkembangkan rol .r,triis berfikir tingkal tinggi bagi

keahlian palis€n, akan mampu menumbuhkan sol sful/s berfikir kritis

p(D€cahan masalah- kreatilitas dan inovasi, kemauan untuk terus bclajar,

t€.as untuk mencapat sukses dan st ategi berfikir' Hasil penelitian ini

untuk pembelagaran konsetrasi PKK plodi P]'K untuk

s.rnbuhkan so/i r*r/l! mahasiswa pada kompetensi yan8 te'kai1 dengan mata

hh konsetrasi PKK

Hiuan EvaluiNi program pcrkuliahan teknik draping berbantuan video'. yang

&tulan Widjiningsih hasilnla mcnurtukkan bah*a dengan cvaluasi tcrsehul

-per drketahui berbagai aspck l-ang sudah baik maupun yang kurang baik dan

qr konteks. input, proses dan hasrl selxngga dapat melakukan brorbagar perbarkan

&r rercapainya p:mbelalaran dan hasit belajar yang berkualita-s Penelilan rni

dPr memberikan inpsirasi bagi penclitian ]ang dilakukan, bahwa perkuliahan

tocentrasi PKK yang tcrdiri dari berbagai kompctensi, dengan diadakannya

disis akan dapat dikclahui berbagai kekurangan dan kclcbihannya, yang

krmanfaat bagi pengembangan sclanjutnye

E f.rrtrgka Pikir

koeram studi PIK nremiliki bebcrapa konsentrasi. salah satunya adalah

Lnsertrasi PKK yang lcrdirr darr 'l'ata Boga dan Tata Busana Mahasisrva yang

E€"'nbil konsentrasi Tata Boga dan Tata Busana adalah guru SMK' guru

lucrampilan dlbcrbagai sckolah. instruktur LPK, pengusaha bidang boga, pcngusaha

Eng busana. lulusan Sl bogn'busana dan yang lain. Sesuai dengan tujuan P()di

PTL ]artu unluk mclayani guru. instruktur ataupun praktisi pcnts€lola alau pckcrja

ilsm- konsentrast Botla dan llusana menga;arkan berbagai konsentrasi dalam

tabagai mata kuliah yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan bcrbagai stakcholder

Xo.L..ntrasi PKII tclah tn:rlangsung scjak tahun 2011, yang sampai saat scharang

bclum pemah diadakan eraluasi

Sehubungan dcngan hal tersebul maka perlu dilakukan lnalisis ttrhadap

tqnpetensi vang telah dibckalkan kcpada mahasisr''a, apakah sudah sesuai dengan

9



:. : -: 1_: l , :, r. lL,:

Peoelilian

tornpetensi apq sajakah yang dibutuhkan stakeholder sesuai dengan

.,, rl,,-.r Irrrrli l'cfilidrkan lci,nologi dan ktlrrruarr S.1

lompetcnsi apa sajakah yang dibutuhkan stakeholder sesuai dengan

: :. ir-r llr:irf.l proJr l)enrlrrlikan lcknologr Jln Kcturuan Sl

I
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B-{.8 III
ll!ETODODE PIr\ l')l.l'l lAN

Penclitixn

iru merupakan penelitian suney, yaitu alian mengungkap dan

kebutuhan kompetensi mahasrswa pilihan konsentrasi PKK prodiPlK

UNY, .yang terdiri dari Tata Boga dan'l ata Busana

dan 1l'rktu Pcnelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Ptogram Studi Pendidikan Teknologi dan

Pa-scasarjana UNY. Waku pelaksanaan dilaksanakan dari bulan Juni -
:

dan Sampel

Popolasi penelitian ini adalah seluruh mahasiswa yang telah luh-rs maupun

E6ih menyelesaikan studi pada Program Studi PTK dengan pilihan konsentrasi

Boga dan Tata Busana. Sampel penelitian tidak ada, karena survey dilakukan

lemua responden yang telah lulus maupun yang masih menyelesaikan studi

Progam Studi PTK. Responden peneltian dari tata boga l7 orang, dan dan

hrsaru 25 orang. Mereka terdiri dari guru, fashnn r/csigzer, pengusaha butik,

katering, instruktur p€latihan, dan yang belum bekerja, baru lulus Sl

Uetode Pengumpulan Dat,

Dala penelitian ini dikumpulkan melalui angket dengan. intrumen penelitian

berisi bulir-butir pemyataan, )ang mengacu pada silabus dari masing-masirg

\uliah poda konsentrasi tata boga dan tata busana

11



dan Reliabilitas lnstruoen Penelitian

yang disusun untul mengungkap data penelitian perlu diuli

Untuk menguJi validitas dilakukan d€ngan judment exp€rt bidang boga

dari dosen-dosen PTBB yang terkail. Sedangkan reliabilitas penclitian

antar rater dari doscn Pl Bts maupan guru dan praktrsi

\ nalisis Dala
t

Tetnik analisis dala yang digunakan dalarn penilitian ini adalah teknik

&s&riptif, yaitu menjelaskan berbagai kompetensi yang dibutuhkan lapangan'

dengan kompetensr dibcrbagai mata kuliah yang telah dibekalkan

Iulusan pendidikan vokasi konsentrasi PKK (Boga dan busana). DenSan

berbagai kompltcnsi yang dibutuhkan lapangan, rnaka prodi akan

perbaikan dan pengembangan baik dari sisi materi, pembclajaran,

dosen

72



Mensajar di
LPWhdusu,

r#

Tid.l,

. ..,r,,,,,, rrr hr brr,,xnn\r Jrnlrn 100% 76_4;;

I000/,

23,60i

23.6%

b*ai hn@ge boh!tr po8ar, smu dilih.r dsi
Ir liLrt.! dln tetxruban lubuh sui dcngsn {r.u

I00%

5,9.rt

5.9yr

i8,Ln

.]1.()%. I l. ' .l

r&*gl.1, dalr darar mcmbut Lombinasr bolotr

;E!-,f@d combrnrng) dm hnbnnrrannya dcnsrn

91.)Yt

88,:% I1.8% )1,6%

.. - /r hfhr,,rrtrr l 100% 76,4/r ).3_6%

lao$ubugl.n konscp B;i drn8trn tcknfi oli]h serl,
.{l6a prd? lBcharan

100% ll]0,i,

rbs&jr \asus-liasus Sia di lndolesi! dj bubMslian
arr \rs'rsszi. kebuaran puSe dan dcrajsr kNhar,n

l

BAB N'
ll{S - PEn-llLI'IIAN D.,\I Pf,}lB.{Il.{SAN

\ants drlakulan betujuan untuk mengungkap kcbutuhan kornlxltcnsi

- 
--- i.Ir lillu lJllsirna Slrata S2

\omp€tensi konsentrasi Tata Bog.

huliah Cizi dan Bahan Pangan

tuliah inr membahas tentang aspek gizi dan bahan pangan yang mcrniliki

bgi mahasisra S-2 PTK Ada 20 responden yang terjering, namun yang

hanya 17 rcsponden.Berikut tabel kesesuaian Mata Kuliah gizi dan

tmn& kepentimgan Mengajar di SMK masyarakat, dan pcngembaogan

Gizi dan Ilahan Pangan yang Dibutuhkan Stakeholder

13
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. : n,i (11r .iarl 11,8%

!6.i91 1,5%

Eor*an dala pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa kompetcnsi pada

ltz dan bahan pangan berdasarkan pendapat sebagian besar responden

fu dapat dipergunakan untuk mendukung pembelajaran di SMK

Glqur secara umum kompetensi mata kuliah ini difungsikan untuk

d S\lK namun juga dapat diterapkan untuk mengajar di LPK ataupun

- io&rsu'i. sebagian besar responden (69,4%) menyatakan bahlva kompetensi

lrr:€bu1 dibutuhtan untuk pembelajaran di LPK/lndustri. llal ini selalan

quan dari Prodi PTK selain untuk melayani gurujuga instruktur ataupun

pelola atau pekerja industri.

Imperensi mata kuliah gizi dan bahan pangan berdasarkan pendapat

secara keseluruhan (100%) dapat menambah wawasan bagi mahasiswa

pg mengambil pilihan konsentrasi boga.

L \l.I. Xuliah Manajemen }Ienu

i(.lcllerensi mata kuliah manajemen menu dibutuhkan untuk mcngajar di

nun juga dapal diterapkan untuk mengajar di LPK ataupun bekcrja di

Hal ini sejalan dengan tujuan dari Prodi PTK selain untuk melayani guru

rstrulitur ataupun pratlisi pengelola atau pekerja industri. Berikut tabel

untuk mengajar di SMK, masyarakat. dan

76.4% 
l2l.b""

69.1%

14
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Mensajar d'

lidak

' _ .. ._r :f,li,r arig.n hii s t009/0 1009i, 100%

, i. nrrxr h.rLji:ra,k.d
. iJi,i fi.i.r , rr,,rltrli 'l

1009i, 82-4% l7 _61; i00%

: : rr.r.n .rnir! rjilili. iltul
, :. ril frr.r,!r! tilrLiuni

I00% r009/,

' .: rrf,cn r(a'..t1d.d:xn
. :r |rJr\r J r uju losdnj

1009; 1000r, t 00%

. i:i i,nr. \.nra:L .dll[ii
' |.rrxl ruuruD.ksLe nrl

50','. i0"/o 1000; i 000/.

_ , ir\lrqrl.,i iiiltr,\ l.f,d iri$r
. .rrn !.!m. Ln.5Lx!.!

100% 100?o t001./,

91-7% Nt% 80,3% t9-7% 100%

xopetensi pada mata kuliah manajemen menu memilikj fungsi luas bagi

Sl PTK konsentrasi Boga, khrjsusnya untuk mendukung lugas mengajat

d.F.an menu usaha. tserdasarkan data pada tabel diatas dapat di.jelaskan

Eta kuliah manajernen menu berdasarkan pendapat sebagian besar

diburuhkan dan dapat dipergunakan untuk mendukung pembelajaran di

(91.70) Kllusus materi tentang: Membuat peta konsep antara variabel

menu baik secara internal maupun eksternal, hanya 50o% responden

hh*a mata kutah rru dibutuhkan untuk pembelaJaran di SMK

Korpetensi mata kuliah manajemen menu dibutuhkan untuk bahan mengajar

.rau bekerja diindustri, berdasarkan sebagian besar pendapat responden

Namun khusus untuk materi:Membuat peta konsep antara r,ariabel

menu baik secara jnternal maupun eksternal. scmua responden ( l00o,,o)

bch*a materi tersebut tidak dibutuhkan untuk mengajar di LPK ataupun

, - -.:ri
15
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Mengajal di

sekolah LPK/Industri

TidakTidak Tidak

I001.n, F..r .1, , :l

. .r l) :njs h,.l'r
,tJil

I

1off;

r00%l00pi.! r.s.trPengel.i.l,Lf
r: : .,r (hri rLrjuan, r$,,i

: .... ,,,.11d".,'

5,5%

t009/0

6,1rk l ),tok94,syo

Et,4% 16,6% 6 70/o 33.3o/o

100p:t

E kuliah Manajemen Menu untuk menambah wawasan, semui

sauju kalau materi dalam mata kuliah ini dapat menambah

peserta kuliah konsentrasi boga

\lanajemen llisnis Bogx

Fda mara kuliah Manajemen Bisnis Boga dihuruhkan untuk

SLK ri.rtrun juga dapat diterapkan untuk mengajar di I-PK alaupun

Hal ini se;alan dengan tujuan dari Prodi PTK selain untut

joga irsuuktur ataupun praktisi pengelola atau pekerja industri

trlrnuhan mata kuliah manajemen bisrus boga untuk kepentimgan

SllK masyarakar, dan pengembangan wawasan

Manajemen Bisnis Boga yang Dibutuhkan Stakeholder

Pengembangan

(hn menganalisis 100p./o

. . 1..!r dLrii:! ,l.r

:- .r L, :lr.rr krrpctctr
..: :,,,r ,,.t,, ..!rlrr.L

. r ::mb,i\xrf hr.nr\ br,!.r.

. :\r. selr.t rfdli{is hir!J
..i,rlLl.rr,]li

l00Pui,

00q"

t
Lqbjidan menganalisis

FlrEanaan menu dikaitkan dengan

16
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100./"

. .':

too.i 100p.,o

'77,89 6 1 20k r00%

. 
L rr r..jr

I

10096 i0ff1,

65.69',0 31.4% I009/0

iE.8%

t009;

r00%

92,t"io 7,q/o E8.t%

100% 100%

I l,8ol" t009;

pada mata kuliah Manalcmen Bisnis tsoga dibutuhkan untuk

M€lgajar di SMK berdasarkan pendapat hampir seluruh responden

llanlan yang diberikan terkait dengan beberapa mareri yaitu: l) Mengkaji

bisnis boga, ditambah dengan sumber biaya, scrta analisis biaya

:rlait dengan piJngembangan bisnis; 2) Mengkaji SDM dalam bisnis boga,

ada penjelasan detail mulai dari analisis kebutuhan, proses perekrutan.

Dotivasi. S€bagian dari mahasisrva menginginkan ada contoh secara

alau analisis kasus sehingga lebih jelas. Beberapa responden

ada lambahan materi perhitungan biaya bila akan mendirikan bisnis,

kebutuhan SDM bila alan mendirikan usaha. Scdangkan matcri

bisnis sebagian responden mcngalarkan materi tersebut secan jelas

b€lum detail namun sebagian lainnya mengajarkan matcri tcrsebut dengan

17



LPK/lndustri
Mengajar di
s€kolah

Ya Tidak Ya Tidak

.{9c* Kompetensi

Tidak
lAAo/akl*ukan suNey

p6s{ polensrpangan
Esional yang dapat
(*6rnbarEkan sebagar
tllqulan bisnis

100o/o

100vo 100%l/L.amcang inovasi
p.oduk hasal suNey
ganoan tradisional

11aa/.

100%lAewuJudkan rnovasi
produk psngan
tradsional dan
pengulran produk pada
korEumen lerbalas

1000/0 1000/0

100%l/blakukan kalian tren
mak han tahun 2015

100%

100%100%

100d

100%

100%100r/.

llerancang inovasi
paoduk berdasarkan
kaian tr6nd
lle{liudkan anovasi
prcduk berdasarkan
kaiian tren dan
pen€uiian produk pada
kolsumen tebatas

fBda mata kuliah Manalemcn tlisnis Boga dibutuhkan unluk

q4ar dr LPK atau bekerja diindustri. tlal ini berdasarkan lxndapat

Emrukkan bahwa sebagian besar responden (88,296) menyatakan

E!.b(s dibuluhkan untuk keFEntingan mengajar di LPK atau bekeia

mala kuliah manajemen bisnis boga untuk menambah watvasan,

( l00o/o) setuju bahrva kompelcosi mala kuliah ini dibutuhkan untuk

bagr mahasiswa peserta kuliah konsentrasi boga.

Xrli.h Prsktek Jasa Boga

mata kuliah pBl-trk jasa krga dibutuhkan untuk mengajar di

jrgr dapat diterapkan untuk mengajar di LPK ataupun bekerja di

kompetensi Mata Kuliah Praktck Jasa Boga di SMK, I-PK alau

Di6m. drsajikan pada tabei berikul

Praktek Jasa Boga yang Dibutuhkan Stakeholder

100%

18
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teloik grading

t00% 1009,;

1| -lr si\
'- i:J)

' i:rlr i, lrr i
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4.40h91.60/6

840.o 16q,. 8.to,b t60-

rEt9lalisis berbagai 96%

009b

berbagai bentuk

440/o 160/.

92,8%

Ebel diatas dapat drjelaskan bahwa komp€tensi analisis fashion

E* pembelajara. di SMK (92,8%) sehingga mate yang ada pada mata

sangat mendukung proses pembelajaran. Ilanya sebagian kccil materi

ornurut responden tidak dibutuhkan untuk pelnbelajaran di SMK,

rnr mempakan hal yang r,rajar dikarcnakan maleri pembelajaran di

spit- dibanding dengan yang diberikan di perguruan tinggr

dengan kebutuhan untuk pembelajaran yang ada di masyarakat

) materi pada analisis fashion sebagian besar (91,6%) dibutuhkan

baik dalam bentuk LPK busana maupun diklat yang ada di industri

Sc&nglan sebagian kecil materi (8,4%) tidak tidak dibuluhkan karena

ymbelalaran yang diselenggarakan masyarakat lebih sederhaoa dan praktis.

hda bidang pengembangan wawasan mcnunjukkan. sebagian besar

(97,60'0) menyalakan bahrva kompetensi analisis fashion dibutuhkan untuk

dalam pengembangan \r'a\!asa[ bidang busana. Hal ini wa]ar karena

$lr,rruh mahasiswa yang mengambil konsentrasi busana adalah guru SMK

bsena, pemilik usaha b\lsana, /asllion desigrcr, maupun lulusan S I busana.
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Pembelajaran
LPK,4ndustri

t
100%88%

Tdk

t2r;96%. -: :LIirn lenl,tf!

100%Err--<t
dnia usaha rekstil dan 1009/0

lot)!/o8% r 00%

100%

92o/o.rr1 ,rslririi

100%t009;,. :(:i:rl d.tn laslrloi t00%

96%. - ...tr[r t].rbrrk
'.. 1.L5ril dan

4910

. rr fr.!luksi lel'stLl 1009,;

969',096%..,-.i..Jallrnp(r.s
. . rr! lashron

100%96%. - rrir,lrlrrrr bahin bakt
. .irf lnshion

1AO% t00%

1009;

96v.

100%

100910100%

88%

pengendalian tenaga kerja

r-- .:, i dan llthion

: :: :. ::c alrart kuali!!s
' -.. .:r; lashion

pen8endalian biaya

t009nI00%. i arinrr rrgdrl\rs u

f&l }tsoajemed Produksi Tekstil dan Fasbion

rra kuliah manajemen produksi tekstil dan fashion diberikan

SA program studi PTK. konsenlrasi tata busana, memiliki 13

E .ra;lai membekali para mahasis\ia ketika mercka melgaiar di

tf, LPKiodusrri maupun untuk mengembangkan wawasan dalam

rekstil dan fashion. Benkut gambaran kebutuhan kompetensi

Fa rnahasiswa dan lulusan, seperti dalam tabel di bawah ini

\lanaje en Produl6i Tekstil dan Fashion yang Dibutuhkan

Mcngajar di
Sekolah

Pc genrb,urgan
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ao,/a

98.29a

10/;

l, 8%

Peng€mbaoga

LPr.i lndustri

Tdktdk
t00

Mengajar di
Sekolah

24 91, 100' - r ..- r .r.hlui pc llihin rdc

92o/o 100% 96%

95,74/o 4,j'% 98.1% l.7a/;

tasil penelitian di atas menunjukkan bahwa komp€tensi

rekstil dan fashion, menurut pendapat sebagian besar responden

l.rrrtuk mendukung mengajar di sekolah. mengajar di

-Fri 
untuk mengembangkan wawasan mereka dalam mengelola

&ngan kebuhrhan pembelajaran yang ada di masyankat

tmperensi manajemen produksi tekstil dan fashion menurut

E+ooden (98,3%) dibutuhan masyarakat baik dalam bentuk LPK

dtlar yang ada di industri busana.

Fdr bidang pe[gembangan wawasan menunjukkan, bahwa sebagiao

(98:%) menyatakan bahwa kompetensi manajemen produksi tekstil

aharhkall untuk mendukung pengembangan wawasan bidang busana'

lLt Kuliah: Perancangan Produk Fa$hion

mata kuliah perancangan Produk fashion terdiri dari 11

f.eg dapat membekali mahasiswa untuk mengajar di sekolah,

uhtuk mengembanglian wawasan. Berikut gambaran

toopetensi berdasarkan pendapat responden daiafir tabel di ba*'ah ini

Korpetensi Perancangan Produk Fashion yang Dibutuhkan Stakeholder

Tdk

9) o/n 89n

' ." ,;*" t'.""ong,,
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96%

92 r/o 92 Yo92 9n

88% 12v,100 % 0%
100%4yo924,; 89t

2,214.5Yd 97,8
o/o

94,zvo 5,89,;Rerata

'.-: :l : nrusi.. (ian %

' ., i.,ri,rlrru Ca. t00 %

. : ...n.rJt,a|n!a dalar

'I r rtLi Ljua!e

D(nrsaran sesuai dengan

tdtumeo de idenlifikasi

produk lashion: disain, pola.

peoelitian pada tabel di atas menunjukkan bahwa kompetensi

foduk fashion yang diberikan kepada mahasiswa 52, menurut pendapal

rdrruh responden (94,2%) menyatakan dibutuhkan untuk mendukung

Badasar analisis data menunjukkan bahwa kompetensi mata kuliah

produk fashion menurut pendapat sebagian besar responden (85,570)

masysrakat baik dalam bentuk LPK busana maupun diklat yang ada di

Ifuopetensi mata kuliah perancangan produk fashion menurut p€ndapet

semua responden (97,8%) dibutuhkan untuk mendukung mengembangkan

mereka dalam bidang busana

a ltt.tr lorliih Praktek Eksplorasi Produk Fashion

Kebutuhan kompetensi Prahtek Eksplorasi Produk Fashiou untuk pembela.iaran

LPtiindustri, maupun untuk pengembangan wawasan divisualisasikan pada
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PengembanganN{engajar di

Sekolah l.PK Induslri
TdkTdl

910/.6-1i'," 36 0/.

96 y,

8%

96 9/o

96%96 0/, 1o/o

4Yo88 y" )2 v"r00 % 00h

troduk fashion bcrdasar

. -. - , iiriialil
: : :J. arir larr)
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Bcli Eksplorasi Produk Fashion yang Dibutuhkan Stakehold€r

d aras menunjukkan bahwa kompetensi Praktek Eksplorasi Produk

sebogiatr besar responden (91,3%) dibutuhkan untuk pembelajaran

hsana.

untuk pembelajaran di masyarakat yaitu di LPK-/Industri

hrttek Ekplorasi Produk Fashion menurut hampir seluruh responden

bahwa kompctcnsi-kompctcnsi tersebut dibutuhkan untuk

& LPwlndustri bidang busana.

berdasarkan data lerscbut diatas menunjukkan bahwa hampir

Esporden (96,7%) menyatal€n bahwa kompet€nsi Praktek Eksplorasl

Hron dibutuhkan utuk mendukung pengembangan wawasa. bidang

n IIasil Pcnelitirn

L X.GeDtrssi Tata Boga

h L-uliah PTK konsentrasi Boga ada 4 mata kuliah, terdtri da : Mata

GEi dan Bahan Pangan, Mana]emcn Menu, Mana.jemen Bisnis Boga, dan
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Pembelajran di

LPK,4 ndustri

92|y;
91.1v;

100%lo,69zo69,4041,5%
100%19,1vo80 'lri

8,1%
r 00%l1,8%88,2%'7.90/o

I00%21,3t'72,1o'7y,93y,

BIrr -ll.a Boga Pendapat rBsponden terhadap kebutuhan kompetensl

malakuliah dapat dirangkurn sepefli pada tabel berikut:

r Tara B Drbutuhkan Stakeholdcr
Pembelajran di
sekolah

P€ngembangan

Tdk

Fda data dratas dapat dijelaskan bahwa hampir seluruh responden

kompetensl bidang bosa sesual maslng mas lnp
bah\!a

ki da dukun s yang cukup tl untuk
dan mcml ]a

&eliotah. Sedangkan kebutuhan kompetensi bidang boga unluk

: : \ ndustri sebagiarl besar rcsponden yaitu 6996 Lcatas mcnyatakan

mastng_maslng ata ku iah dibutuhkan
bidan 12 boga sesual

pembelal aran di LPK ndustri Adapun untuk
JN tln da am

den menyataka n bah\la semua komPetens
3 scII1ua respon

drgunakan untuk pengembangan wawasan-

i mala kuliah manalemen menu merniliki fungsi luas bagi

B khususny3 dibutuhkan untuk mendukung
PTK konsentrasl ga.

usaha di SMK Pada kuriku un Nasional
ir ata p€lajatan menu

untuk mendukung mata peIaj amn pcl1gelo aan usaha
Pentlng

Membua t pcta k p antara va.iabel
Khr.tsus ma1crl tentar

baik temal maupun ekstemal, han,Ya 50% responden
u secara n

h mcnduk ung pcmb alaran di SMK dan
krrmpeten sl mala ku 1a nl

but tidak mendukung maten alaI di SMK
yatakan maten lerse

antala varl ab penyus unan mcnu baik
Membuat pe ta konsep

responden mengem ukakan bah matetl
maupun eks ctna ltrua

untuk ar di LPK atauPun bekerja di industn
dapat d gunaka l1 mengaj

untuk peoambahan bcberapa malert
memb;ri tlr3sukan

b bo ditambah dengan sunbc biaya,
Mengkaj pembiAYaan ll pa.

26



serta analisis biaya pinjaman terkait dengan p€ngembangan bisnis, 2) Mengkaji SDM

dalam bisnis boga, sebaiknya ada penjelasan detail mulai dari analisis kebutuhan,

proses pcrekrulan, trajning, molivasi, scbagian dari responden menginginkan ada

contoh secara operasional atau analisis kasus sehingga lebih Jelas, Beberapa

responden menginginkan ada tambahan materi perhitungan biaya bila akan

mendirikan bisnis, dan perhitungan kebutuhan SDM bila akan mendirikan usaha'

Sedangkan materi: merancang bisnis sebagran responden mengajarkan mated tersebut

secara jelas walaupun belum detail namun sebagian lainnya mengajarkan maten

tersebut dengan materi yang sederhana.

Beberapa masukan yang diberikan te*ait dengan kajian pangan tradisionii,

perlu lebih dikembangtan analisis atau menggali makanan yang benar-benar asli

Indonesia, untuk pengembangan namun tetap terlihat asli lndonesia.

Kompctensi mata kuliah praktek jasa boga sangat dibutuhkan untuk

mendukung pembelajarar di LPK ataupun bekerja di industri, namun tidak semua

sepakat bahwa materi yang ada dapat digunakan untuk mengajar di LPK ataupun

bekerja diintlustri. Materi tersebut terkait dengan pengembangan produk yang

menggunakan sumber dari analisis joumal kesehatan. Sedangkan materi Merancang

dan meryuji inovasi produk berdasarkan kajian makanan berpotensi fungsional dan

kesehatan tidak semr:a responden sepakat bahwa maleri tersebut dapat digunirkan

untuk mengajar di LPK ataupun bekerja di industri.

2. KoDsentrasi Tata Busala

Mata kuliah PTK konsentrasi Busana terdiri dari 4 mata kuliah, yaitu: Analisis

Fashion, Manajemen Produksi Tekstil dan Fashion, Perancangan Produk Fashion, dan

Eksplorasi Produk Fashion. Pendapal responden terhadap kesesuaian kompetensi

pada masing-masing matakuliah disajikan pada tabel b€rikut:
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Pembelajran di
sekolatr

'tdk
LPK/Industri

Tdk Tdk
2.40/aa.4il

1.7% 9a,2yo
97,6v"

I 89;4,]%
91,6%
98.1%

92.8r/o
95.',lyo

85,i% t4.50h 97,8%94,zYo 5.8%
-1

3.r%96Yo 96,7v.91.39/, 8,70/.

Tabel l0 Kompetensi Tata llusaDa yang Dibuluhkan Stakeholder

l\.1ata kuliah

Mana.iemen Produksi Tekslil &
Fashion

EIs orasiProduk Pashion

Mengacu pada tabel diaras dapat dijelaskan bahwa hampir seluruh rcsponden

yaitu diatzs 9l7o menyatakan bahwa kompetensi bidang busana sesuai masing-

masing mata kuliah, memiliki daya dukung ya[g cukup tinggi dan dibutuhkan untuk

pembelajaran disekolah. Sedangkan kebutuhan bidang busana untuk pengajaan di

LPK/lnriustri sebagian besar responden 859/0 keatas meryatakan bahwa kompelensj

bidang busana sesuai masing-masing mata kuliah, memiliki kesesuaian yang linggi

dan dibutuhkan dalam pembelajaran di LPK,{ndustri. Hal ini dikaremkan T'PK

bidang busana terdiri dari beberapa tingkatan, dari tingkat dasar, terampil, mahir

sampai mahir lanjut sehingga kompetensi dari berbagai mata kuliah 52 sangat

dibuluhkan untuk pembelajaran di LPK maupun industri bidang busana. Adapun

untuk pengembangan wawasan hampir semua responden menyatakan bahwa

kompetensi bidang busana dibutuhlan unhrk pengembangan wawasan.

Masukan responden utuk mata kuliah analisis fashion pe u p€nambahan

materi draping lanjut yang merupakan materi praLlek Hal ini tidak mungkin bisa

dilaksanakan karena analisis fashion mata kuliah teori, sementara draping lanjut

sudah diajarkan pada tingkat Stratal

Kompetensi Manajemen produksi tekstil dan fashion yang diberikan kepada

mahasiswa 52 sangat mendukung mereka untuk mengajar di sekolalL mengajar di

LPK/Industri maupun untuk mengembangkan wawasan mereka dalam mengelola

produksi tekstil dan fashion. Apabila dikaji iebih rinci hasil skor pengumpulan data,

sebagian bcsar mahasiswa dan lulusan menyatakan bahwa kompetensi yang diberikan

m€lalui mata kuliah manajemen produksi tekstil dan fashion menyatakan dibutuhkan

untuk mengajar di sekolah, mengajar di LPK/lndusm maupun unhrk mengembangkan
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wawasan dengan rentahg skor 88% - 100%. Meskipun demikian ada masukan

responden untuk penambahan matei, drantaranya: perkembangan usaha busana dan

tekstil tingkat mako, trend usaha tekstil dan fashion, standar Foduksi tekstil dan

fashion yang lebih mendalam, sena pembcrian contoh riil usaha tekstil dan fashion

Berdasar analisis data, menunjukkan bahwa mata kuliah perancangan produk

fashion jrka ditinjau dari masing-masing kompetensi sangat dibutuhkan untuk

mengajar di sekolah. Kesesuaian mata kuliah untuk kepentingan mengajar di LPK

atau bekeda di industry, menunjuklan bahwa semua materi perancangan produk

fashior sangat dibutuhkan guru atau instrul-tur mengajar di LPK atau bekerja di

industry. Khusus untuk kompetensi QFD memang lebih dominan dibutuhkan di

induslry dari pada di sekolah. Namun demikian untuk membekali pesertadidik yang

nantinya berwirausaha atau merancang shouroom busana, maka QFD sangat

dibuluhkan Masukan responden untul mata kuliah ini yaitu: pendalaman materi

perancangan produk, maten desain busana dengan multimedia.

Mata kuliah Eksplorasi Produk F'ashion sangat membutuhkan kreatifitas dan

keterampilan yang tinggi. Produk fashion yang dipraktekkan bisa dalam bentuk

eksplorasi pola, bahan, hiasan, dan sebagainya. Kompetensi pada mata kuliah tersebut

sebagian besar dibutuhkan untuk mengajar di sekolah, dimana hal tersebut dapat

merungkatkan motivasi peserta didik untuk lebih keatif Sebenamya, untuk bekal

mengeksplorasi, peserta didik seharusnya tertebih dulu diberi kesempatan untuk

mempersepsikan bentuk visual fashion dengan berbagai contoh unluk menumbuhkan

berfikir kreatif dan selcltif. Dari mempersepsikan, peserta didik akan tumbuh

kreatiitas, bertrkir kritis dan sebagainya. Masukan responden dalam mala kuliah ini

yaitu pengantar materi dip€rsiapkan baik-baik supaya tidak terjadi bias, begitu luga

sebelum mahasiswa melakukan eksplorasi produk perlu adanya penjelasan yang

menyeiuruh dan mendetail

Sclain masukan pada masing-masing mata kuliah terkait. ada juga 
,n' 
ang

mcmberi masukan r-rntuk diberikan mata kuliah lain dalam bentuk praktek, \'aitu

Dcsain lliasan, Menghias Busana, dan Grading Komputer Masukan ini cukup baik,

namun turang relevan karena mata kuliah mata kuhah telscbut pada umumnya
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sudah diberikan pada strata Sl. Hal ini terjadi karena mahasiswa Pendidikan

Teknologj da Keiuruan konsentrasi busanna berasal dari berbagai pergurua linggi,

dengan mata kuliah p@da kurikulumnya yang berbeda.
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BAB V
SIMPIJLAN DA]\i SARAN

-{. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan )ang telah

dikemukankan dan merujuk pada pertanyaan penelitran' maka simpulan dalam

penelitian sebagai berikut:

l. Kompetensi yang dibutuhkan lapangan untuk konsentrasi Tata Boga yaitu:

a. Kompetensi pada mata kuliah Gizi dan Bahan Makanan yang terdin dari

l0 kompetensi, hampir selrnrh responden (96,5%) menyalakan dibutuhkan untuk

pembelajamn di SMK, sebagian besar responden (69'4%) menyatakan dibutuhkan

untuk pembelajaran di LPK dan bekerja di industti, serta seluruh responden

berpendapat bahwa kompeteisi pada mata kuliah tersebut dibutuhkan xntuk

pengembangan wawasan

b. Kompetensi pada mala kuliah Manajemen M€nu terdiri dari 6 kompeensi'

hampir seluruh responden (91,7%) menyatakan dibutuhkan untuk pembelajaran di

SMK, sebagian besar responden (80,3%) menlatakan dibutuhkan untuk pembelajaran

di LPK dan bekerja di industri, serta selunrh responden berpendapat hahwa

komp€tensi pada mata kuliah tersebutjuga dibutuhkan untuk pengembngan wawasan'

c. Kompetensi pada mata kuliah Manajemen Bisnis Boga rerdiri dari l0

kompetensi, hampir seluruh responden (93,1%) menyatakan dibutuhkan unnrk

pembelajaran di SMK, sebagian besar responden (88,2%) menyatakan diburuhkan

untuk pembelajaran di LPK dan bekerja di industri' serta seluruh responden

berpendapat bahwa kompetensi pada mata kuliah tersebut dibutuhkan untuk

pengembngan wawasan.

d. Kompetensi pada mala kuliah Praktek Jasa Boga terdiri dari 13

kompetensi, hampir seluruh responden (93%) menyatakan dibutuhkan unttrk

pembelajaran di SMK, sebagian besar responden (12' 1o/o) metyatakan dibutuhkan

untuk pembelajann di LPK dan bekerja di industti, seta seluruh responden
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berpendapat bahwa komp€tensi pada mata kuliah tersebut dibutuhkan pula untuk

pengembangan wawasan.

2. Kompetensi yang dibutuhkan lapangan untuk konsentasi Tala Busana

adalah kompetensi yang sesuai dcngan mata L-uliah konsentasi yaflg diselenggamkan

Adapun pendapat responen tentang kompetensi yang dibutuhan iapangan yaitu:

a. Mala kuliah Analisis Fashion yang terdiri dari l0 kompetensi, hampir

seluruh responden (92,8%) menyatakan dibutuhkal untuk pembelajaran di SMK, dan

dibutuhkan untuk pembelajaran di LPK sena industribusana (91,6%) Hampir semua

responden (97,6%) berpendapat bahwa komp€lensi pada mala kuliah tersebut

dibutuhkan untuk pengembngan wawasan.

b. Mata kuliah Manajemen Produk Tekstjl dan I'ashion yang tcrdiri dryi 13

kompetensi, hampir seluruh .esponden (95,7%) menyatakan dibutuhkan untuk

pembelalaran di SMK, dan dibutuhkan untuk p€mbelajaran di LPK serta industri

busana (98,5%),. Hampir semua responden (98,2%) berpendapat bahrva komJretensi

pada mata kuliah tersebut dibutuhkan untuk pengembngan wawasan.

c. Mata kuliah Perancangan Produk Fashion yang terdlri dari 11

kompetensi, hampir seluruh responden (95,7%) menyatakan dibutuhkan untuk

pembelajaran di SMK, sebagian besar responden (84,2%) menyatakan dibutuhkan

untuk pembelajaran di LPK dan industri busana. Ilampir semua responden (97,8%)

berp€ndapat bahwa kompetensi pada mata L-uliah tefiebut dibutuhkan untuk

pengembatrgan wawasan

d. Mala kuliah Eksplorasi Produk Fashion yang terdiri dari 6 kompclensi,

hampir seluruh responden (95,7%) menyalakan dibutuhkan untuk pembelajaran di

SMK, dan dibutuhkan untuk pembelajaran di LPK dan industri busana (96,4%)'

Hampir semua responden (96,7%) berpendapat bahwa kompetensi pada mata kuliah

tersebut dibutubkan untuk pengembngan wawasan

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan masukan dari responden balwa kompetensi yang

ada pada masing-masing mata kuliah dibutuhan lapangan untuk mendukung berbagai
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kegiatan pembelajaran. Sehubungan dengan hal tersebut maka bagi konsentrasi PKK

(Boga dan Busana) prodi PTK untuk meningkatkan kuaiitas pembelajamn serta

menambahkatr matgn yang sekirarnya dibutuhan lapangan.
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Pertama-tama kami ucapkan banyak terima kasih atas kesediaan dan partisipasi Bapak/lbu/Saudara sekalian sebagai responden

berkaitan dengan penelilian kami yang berjudul "Analisis Keb utuhan Kompetensi Pendidikan Vokasi Konsentrasi PKK Pascasaiana

Pengumpulan data ini dimaksudkan untuk memperoleh masukan dan saran dari Bapaulbu/Saudara sekalian terutama berkaitan

dengan Analisis kebutuhan terhadap materi kuliah konsentrasi PKK (Boga) yang telah diperoleh melalul idenlifikasi:

1. Sejauh mana kebermanfaatan mata kuliah konsentrasi PKK (Boga) serta penerapannya pada saat pembelajaran di sekolah

dan pembelajaran di masyarakavindustri.

2 Sejauh mana kebutuhan untuk perluasan malei yang seharusnya diberikan untuk keperluan pembelaiaran di sekolah dan

pembelajaran di masyarakavindustri.

Petunjuk pengisian

Berikut ini pernyataan yang menggambarkan kemampuan berbagai mata kuliah yang anda peroleh selama kuliah di program studi

pendidikan teknologi dan kejuruan konsentrasi PKK (Boga). Anda diminta untuk memberi Tanda Cek pada kolom yang tersedia

sesuai dengan keadaan di lapangan. Selain itu anda diminta untuk memberi saran sebagai penyempurna ataupun tambahan bahan

/maleri yang diperlukan

lN:'Il{l,Ml NI l Nl I rllnN 11(,N:rt NIllAi,llll\l( lll(,(,/\&lllrrrAN )l'll(,ltl l'll( '.'

Nama Responden:

Apabila guru/dosen mata pelajaran yang diampu (produKi0:



kompetensi
Pembelajaran
LPt(lnduslri

Tidak Tidak Tidak
Mengkaji aspek zat gizi dalam

an kesehatanhubu ann d
Mengkaji peranan bahan pangan dahm
men u
Mengkaji hubungan bahan pangan,
menu dilihat dari ragam hidangan dan
kebutuhan tubuh sesuaidengan daur
hidu manusta

analisis izi bahan makanan

Mengkaji dan menganalsiis journal
makanan dan kesehatan

Menghaji konsep menu terkad dengan
bisnls
Mengkaji konten klasifikasi menu
berdasarkan kawasan Oriental

No

Kompetensi
IYengajar di

sekolah

1

2

3

4

5 Vengkaji hubunganmakanan berpotens
fungsional dalam kaitannya dengan

n ha n dan elrharaa n akit
6 llengkaji dasar - dasar membuat

kombinasi bahan pangan (food
combining) dan hubungannya dengan
kesehatan

7
8 Menghubungkan konsep gizi dengan

teknik olah serta a kesehatan
9 lvlengakaja kasus-kasus gizi di lndonesia

di hubungkan dengan kasus gizi,
kebi kan n dan de kesehatan

Mata Kuliah Man en Menu
1

ngan
wawasan

Aspek Kompetensi P6ndukung l!4,'1,.r' y,r r,t rr.' ,lr lt{ ,l,rl ,',r

Ya Ya

[Iengkaji dan menganalisis makanan
funosional

I

2



Iiu si-lun sl kesehatan
3 [,lengkaji konseP manajemen bisnis

makanan dan variabel Yang
menentukan menu k ual

4 lvlengkaji Perilaku konsumen
dengan kebutuhan, keingina

terkait
n. dan usia

konsumen
Mernbuat peta konsep
penyusunan menu baik

antara variabel
secara inlernal

mau eksternal
6 Menciptakan menu berdasarkan analisis

trend pasar, kebutuhan, keinginan, dan
nsumen

Mata Kulish Ma emen Bisnis

l.4engkaji konseP iasa
berbagai presPektif dilih

boga dalam
at dari cakuPan

bisnis. kaitan bisnis boga terhadap
pereko-n omian, dan la nqan ke fla

2 .Mengkali konseP
bisnis boga dilihat

dasar pengelolaan
dari tuiuan, jenis bisnis,

dan man emen
3 Mengkajidan mengan alisis organisasi

bisnis boqa dilinjau dari penetapan
pengorganisasian berdasarkan
kebutuhan kompetensi SDM, pekerjaan'
jenis perusahaan dan keungggulan
mast

4 Mengkaji PemblaYaan bisnis boga,

sumber biaya, serta analisis biaya
pinjamanterkait dengan pengembangan

bisnis
lvlengkaii dan menganalisis perencanaan

menu dikaitkan dengan biaya produksi,

inana dalami sanitasi dan6

laan alat dan bahan

1

5



Mata Kuliah Praktek Jasa

7

9

dan romosi

train motivasi

n riman trans
IVlerancan bisnis makanan

u an bisnis

t-s
sumber kontaminan
lvlengakajis dan analisis sistem
pemasaran, mulai dari prinsip-prinsip
metode penetapan harga, pengemasan.

Mengkaji SDM dalam bisnis boga, mulai
dari analisis kebutuhan, proses

Pengorganisasian pelaksanaan produksi,
dilihat pembagian kerja, target waktu,

llelakukan survey pasar potensi pangan
tradisional yang dapat dikembangkan

2 Merancang inovasi produk hasilsurvey
pangan tradisional

3 Mewujudkan inovasi produk Pangan
tradsional dan pengujian produk pada
konsuemn terbatas

4 Melakukan kajian tren makanan tahun

l\,ilerancang inovasi produk
berdasarkan trend
l\ilewujudkan inovasi produk
berdasarkan kajian tren dan pengujian
produk pada konsumen lerbatas
ftIengkaji p.oduk makanan berpotensi

nal dan kesehatan
7

fu
B l\4erancang inovasi produk berdasarkan

kajian makanan berpotensi fungsional
dan kesehatan

I Mewujudkan inovesi produk
berdasarkan makanan be

']

8

1



Mengkaji berbagai journ10
uk

al kesehatan
ba i inovasi bisnis n

konsumen t6rbata9

dan
Merancang inovasi Produk berdasa
kajian journal kesehatan

rkan

nsi untuk bisnis

'11

12 Mewujudkan inovasi Produ k
berdasarkan kajian journal kesehatan
dan n5 untuk bisnis

13 Merancang pembelajaran Produksijasa
makanan

Kami juga meminta anda untuk memberikan saran/masukan tentang kompetensi ataupun maleri lain disamping yang telah anda

sebutkanpadamasing-masingmatakuliah,yangsekiranyadiperlukanbaikuntukpembelajarandisekolah,dimasyarakatataupun
di industri

Yogyakarta, SePtember 20'15

Tim Peneliti

dan



Nama Responden:

Alamat

Apabila guru/dosen mata pelajaran yang diampu (produkii0

Pertama-tama kami ucapkan banyak terima kasih alas kesediaan dan partisipasi BapaUlbu/Saudara sekalian sebagai responden

berkaitan dengan penelitian kami yang berjudul "Anai,sis KeDutuhan Kompetensi Pendidikan Vokasi Konsentasi PKK Pascasarjana

Pengumpulan data ini dimaksudkan unluk memperoleh masukan dan saran dari Bapaulbu/Saudara sekalian terutama berkaitan

dengan Analisis kebutuhan terhadap materi kuliah konsentrasi PKK (Boga dan Busana) yang telah diperoleh selama kuliah melalui

identifikasil

'1. Sejauh mana kebermanfaatan mata kulieh konsenlrasi PKK (Busana) serta penerapannya pada saat pembelajaran di

sekolah dan pembelajaran di masyarakavindustri.

2. Sejauh mana kebutuhan untuk peduasan materi yang seharusnya diberikan untuk keperluan pembelajaran di sekolah dan

pembelajaran di masyarakauindustri.

Petunjuk pengisian

Berikut ini pernyataan yang menggambarkan kemampuan berbagai mata kuliah yang anda peroleh selama kuliah di program studi

pendidikan teknologi dan kejuruan konsentrasi PKK (Busana). Anda diminta untuk memberi Tanda Cek pada kolom yang tersedia

sesuai dengan keadaan di lapangan. Selain itu anda diminta unluk memberi saran sebagai penyempurna ataupun tambahan bahan

/materi yang diperlukan

lN5 I llUMt N l'l Nl L lllAN l\{,Nlrl Nl laA',1 l.h h (lll lirA&llll.rANAlllllr,lrl l.llr h,.



PengembanganPendukung
Kompetensi

Pembelajaran di
Masyarakaulndu

stri

Pendukung
Kompetensi
Mengajar di

Sekolah

Ya TidakTidakTidak YaYa

2 Mengkaji dan menganalisis desain
busana, sumber inspirasi dalam fashion,
perkembangan busana barat, dan busana
daerah lndonesia
irengkajidan menga
fashion, daya lerima

nalisis perubahan
konsumen, dan

fas
ata a hrusenata sla ioh n pengaspem

h niodaterhanba n teknorkem
aln disis n koan enme mparaskaji gas

lad inkon ksrskuai busala nabe
[,Iengkaji , menganalisis, dan
mengembangkan teknik grading pola

busana
6 Mengkaji, menganalisis, dan menem

slandar ukuran busana
ukan

l\ilengkaji dan rnenganalisis berbagai
bi busana

7 karir

l\,Iengkaji dan menganalisis
bidang busana, danPengembangan

berbagai karir

be ai bentuk usaha bida fashion

Mata Kuliah Analisis Fashion
Materi Yang lvlasih

DiperlukanNo Aspek Kompetensi

1 Mengkaji dan menganalisis perkem bangan
fashion secara makro, dan tren busana

n berlaku & n akan

3

4

5

8

I [rengkaji dan menganalisis hubungan
lashion dengan multibudaya konsumen'
serta ik dibidan fashion



lvlenganalisis dunia usaha leksti
fashion

2 ldan

Merancang tata letak usaha/Pa
fasilitas produksi tekstildan fashion

brik dan

Merancang pengendalian Proses
tekstildan fashion

produksi

alian tenlvle

10 I r,:: rirl.r:,r lr rr I Lr r''r . r"il,! !' .r','."1 
',

14-

2

1 tentang

4
5

6

proses
fashion

tekstil
9

10
produksi11

12 Produk

13
dan

1

Fashion

Assessmenf of fashio n trends: gather
ideas



tatcct tc,cds, styta l,vnoa mtl.ut [tr,|o,'
shows, trade joumals, films, music, culturc
trends

3

Telaah teori penerapan iptek dalam
perancangan produk fashion: Paltem
markmg, teknologi menjahil houte couture
dan garment

Melode Quality F unction Oeployment:
a.Perumusan konsep produk
(penciptaan, pemilihan, dan pengujian)
b. industrial design (aspek ergonomi,
aspek estetika, aspek kreativitas dan
aspek safery).Pengernbangan spesirikasi
Menentukan target
Hasil analisis QFD

6 Telaah teori penciptaan fashion brand
image : clothing psycho/ogi komunikasi
bisnis

Melakukan persiapan perancanganr Disain
produk fashion, bahan, pola, hiasan

I Market research

4

7 Telaah teori strategi pemasaran: aralysls
of cansumer behaviot identitication ol
target groups produce and promote new
products

8

Telaah teori ilmu bahan
(Bahan utama,bahan pendukung, bahan
pelengkap)



Melakukan perancangan : evaluasi produk
fashion

Mata Kuliah Eks lorasi Produk Fashion
Menganalisis dan mempersepsikan bentuk
viasuk fashion an contoh
Menjelaskan teknik eksplorasi dan
eksperimenasi produk fashion

Merancang produk lashion berdasarkan
eksplorsi d6n eksperimentasi yang teiah
dilakukan dengan menerapkan metode,
prosedur, dan teknik yang tepat dalam
rancan uk fashion

11

2

3

l\relaksanakan praktek eksplorasi dan
eksperimentasi berbagai elemen dan
bentuk viasual fashion dari berbagai
sumber yang berpotensi menjadi produk
fashion

Menyajikan hasil karya produk tashion
secara menarik

Berikut kami juga meminta anda untuk memberikan saran/masukan tentang kompetensi ataupun materi lain disamping yang telah

anda sebutkan pada masing-masing mata kuliah yang sekiranya diperlukan baik untuk pembelajaran disekolah, di masyarakat

ataupun diindustri

01 Mclakukan pcrancangen r pror6! produk
fashioni Penerapan Teknik menjahit,
tahapan menjahit

1

l\,4emvisualisasikan hasil rancangan
oroduk fashion dalam karva nvala


