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Kondisi 

 Kecenderungan kompleksitas permasalahan dalam perubahan di era global 

berdampak pada dimensi pemetaan kurikulum dan tatanannya di tingkat pendidikan 

tinggi, terutama  pada kurikulum tahun 2006 Prodi Pendidikan Tata Boga Jurusan 

PKK FPTK UPI Bandung. Menurut strukturnya pada kurikulum tersebut 

memasukan beberapa mata kuliah “ Serumpun” dalam kelompok mata kuliah yang 

termasuk  ke dalam paket kedalaman keahlian sebanyak rata-rata 10 SKS, dimana 

salah satunya ada paket bidang manajemen Pariwisata. Paket tersebut ditempuh oleh 

mahasiswa sebagai paket pilihan kedalaman keahlian penguasaan bahan ajar 

“program produktif” yang selain sejumlah mata kuliah lain sebagai mata kuliah 

bidang studi dan mata kuliah umum serta mata kuliah keguruan. Sekedar kilas balik, 

Prodi Pendidikan Tata Boga  PKK FPTK UPI memiliki misi (1) menyelenggarakan 

pendidikan pre service dan inservice untuk menghasilkan sarjana pendidikan 

kejuruan bidang pendidikan Tata Boga, yang unggul dan relevan dengan kebutuhan 

pasar kerja serta mampu melakukan inovasi dalam tata nilai masyarakat yang 

relevan dengan bidang kajian pendidikan tata boga (2) Melakukan penelitian dan 

pengkajian dalam rangka pengembangan iptek  dalam pendidikan tata boga, (3) 

Menerapkan Iptek bidang pendidikan Teknologi dan kejuruan dalam bentuk 

pengabdian kepada masyarakat. (4) Berperan aktif sebagai pusat informasi dan 

diseminasi pendidikan kejuruan khususnya di bidang pendidikan tata boga serta (5) 

melakukan kerjasama dengan lembaga lain dunia usaha dunia industri dalam upaya 

pengembangan pendidikan tata boga. 

 Inovasi dalam mengelola program perkuliahan secara mikro berdasarkan 

praktek pendidikan di tingkat kelas, di lakukan sepenuhnya oleh masing-masing 

dosen pengampu mata kuliah yang telah mendapat surat tugas berdasarkan 
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keahliannya. Untuk   bisa melakukan inovasi maka para dosen pengampu berangkat 

dari suatu identifikasi kecenderungan arah pengembangan program yang relevan 

dengan pesatnya kemajuan dunia praktis di lapangan yang berhubungan langsung 

dengan pasar  kerja. Kurikulum yang terbentuk dapat diperbaharui pada rentang 

waktu tertentu yang relatif panjang minimal 5 tahun sekali. Namun dalam tatanan 

turunanannya yakni program pembelajaran di dalam kelas dapat diperbaharui sesuai 

dengan kebutuhan perubahan. Untuk kepentingan perubahan yang bisa 

mengakomodasi perkembangan dunia ilmu pengetahuan dilakukan “penelitian” 

serta implementasi hasil penelitian pada pengelolaan program pembelajaran di 

dalam kelas.  

 Dasar analisis pengembangan program perkuliahan dapat menggunakan 

metoda  SWOTH, yakni mengkaji aspek-aspek internal dan eksternal yang bisa 

menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Kekuatan  dikaji dari hasil 

praxis empiris tentang kapasitas dosen pengampu yang berlatar S-2 , “dirinya” di 

dalam menemukenali kepekaan untuk bisa melakukan pembelajaran pada substansi 

mata kuliah yang diampunya sehingga mampu mengantarkan pemahaman terhadap 

peserta didik pada cara-cara mereka bisa meningkatkan kapasitas dirinya di dalam 

substansi bahan ajar tertentu, melalui “Self Directed Learning”. Kelemahan dapat 

diidentifikasi dari berbagai arah terutama yang menyangkut belum optimalnya 

pelaksanaan program pembelajaran dan peningkatannya  baik secara vertikal, 

horizontal maupun diagonal, serta pada keterbatasan sarana yang dapat mendukung 

implementasi program pembelajaran secara mikro di tingkat ujung tombak. Perlu 

ada pemetaan arah yang strategis pada peningkatan strategi pembelajaran di dalam 

kelas yang bisa merubah paradigma lama dari pembelajaran dengan “Model 

Pedagogi/ kuliah” ke pembelajaran “Model Andragogi/pendidikan orang dewasa” 

yang diadopsi ke dalam system perkuliahan. Dari gambaran tentang keunggulan dan 

kelemahan yang telah dipaparkan tadi maka peluang yang dapat dimanfaatkan 

adalah; terbukanya peluang kreatifitas untuk melahirkan gagasan, program 

pembelajaran yang bisa mengakomodasi perubahan seperti yang sangat cepat terjadi 

di dunia nyata di luar system pendidikan yang sedang berjalan. Dalam konteks 

sekarang dan yang akan datang masalah pengelolaan pogram pembelajaran masih 

menjadi issue strategis dan agenda penting dalam pembangunan system pendidikan 
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terutama pada jalur pendidikan formal. Melakukan kerjasama yang menguntungkan, 

dengan berbagai pihak terkait baik secara internal, intra dan antar satuan lembaga 

yang relevan. Untuk dapat mengidentifikasi ancaman baik yang bersifat internal 

maupun eksternal maka semua aspek yang dapat berpengaruh terhadap tujuan 

pembelajaran yang dapat menjadi kendala diantaranya;  situasi eksternal tentang 

keadaan fasilitasi, mediasi, dan advokasi dalam pembelajaran yang cenderung 

melemahkan semangat belajar. Adanya tumpang tindih atau overlapping dari 

substansi bahan ajar yang bisa membuat kejenuhan peserta didik. Ketidak cermatan 

pelaku dalam proses implementasi program baik pada dosen pengampu maupun 

pada peserta didik mencermati berbagai perkembangan fenomena tertentu yang 

terkait dengan aspek pengelolaan program pembelajaran. 

Landasan Filosofis 

 Memahami peserta didik di tingkat pendidikan formal pada jenjang 

pendidikan tinggi tidak lepas dai  teori-teori psikologi perkembangan. Salah satu 

teori pekembangan yang banyak diacu adalah teori pentahapan yang dipandang 

mampu memberi gambaran secara komprehensif tentang perkembangan orang  

dewasa. Teori ini berasumsi bahwa ada satu perkembangan universal yang berlaku 

bagi semua orang dalam berbagai latar sosio budaya. Perkembangan berlangsung 

secara sekuensial dan linier. Setiap individu dimanapun berada akan menjalani 

tahap dan tugas perkembangan yang sama. (Sugiti :2008:27). Konsep tugas 

perkembangan dapat menempatkan mahasiswa sebagai peserta didik dalam 

lingkungan sosialnya yakni kleas  atau lembaga pendidikan dimana mereka 

menuntut ilmu. Usia normative dan perilaku yang berhubungan dengannya dapat 

dipandang sebagai tugas yang harus dijalankan individu pada tingkat usianya. Tugas 

perkembangan ini menggambarkan kebutuhan, hambatan, kesempatan yang 

diberikan oleh lingkungan sosial dan keberhasilan dalam menjalankan tugas 

perkembangan ini adalah sebuah proses belajar yang menghasilkan perkembangan 

“kompetensi dan diferensiasi kepribadian”. Individu mahasiswa secara normative 

ada pada tugas perkembangan orang dewasa sebagai organisme belajar, maka 

kemampuan intelektual atau kognitif menjadi penentu bagi proses penyesuaian diri 

terhadap tugas dan peristiwa yang dijumpai dalam kehidupannya. Ada banyak kritik 

terhadap teori perkembangan yang menganut system pentahapan ini namun 
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demikian masih relevan dijadikan sebagai landasan filosopis bagi perancang 

program pembelajaran di tingkat mikro untuk memahami kondisi strategis dalam 

meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

Desain Program 

1. Desain Program dan Kegiatan Pembelajaran 

Pembelajaran dilakukan melalui sejumlah program pokok dan program 

penunjang. Program pokok menyangkut identifikasi aktivitas pembelajaran 

yang memungkinkan. Kesadaran untuk beragam aktivitas pembelajaran dapat 

muncul karena adanya beragam sumber dan beragam cara. Dapat sebagai 

perluasan dari apa yang telah terjadi dalam pelaksanaan perancangan dan 

implementasi program sebelumnya. Kesadaran yang potensial sebagai titik awal 

pengelolaan program pokok adalah hasil dari sebuah refleksi kritis menjawab 

even-even yang eksternal untuk peningkatan program pembelajaran ke depan 

sebagai perubahan yang sifatnya inovatif. Ide-ide untuk melahirkan inovasi 

direfleksi dalam nuansa yang tidak emosional. Proses refleksi dapat  distimulasi 

melalui mengingat kembali peristiwa kritis “critical accident” yaitu membuat 

semacam dialog dengan diri sendiri atas suatu tindakan yang selayaknya tidak 

dilakukan pada saat proses pembelajaran namun terasa sangat sulit untuk 

menghindarinya saat itu. Pada saat selesai melakukan dialog krtitis, maka dapat 

melakukan penguatan melalui dialog dengan sejawat atau membaca referensi 

dari sumber tertulis tentang teori-teori dan konsep yang relevan, sehingga 

mampu memberikan semacam validasi atas pembahasan suatu masalah. 

Menetapkan untuk melangkah maju. Keputusan akan langkah maju di dalam 

mendesain suatu program pembelajaran dapat berjalan mengalir dari suatu 

kesadaran menuju tindakan nyata yang dapat diobservasi teamati dan terukur. 

Keputusan bisa bersifat positif atau negatif dalam makna mungkin ada beragam 

hambatan yang akan merintangi karena berbenturan dengan kebijakan atau 

pendukung lain yang tidak kondusif. Bagaimanapun keputusan untuk maju 

harus terealisasi pada tahap analisis, yang melibatkan keputusan untuk 

menyertakan aspek aspek lain dari sisi strategis dan sisi teknis yang akan 

membawa perubahan pada hasil pembelajaran bagi peserta didik. 
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Mengidentifikasi tujuan program pembelajaran dan Mempertajam Tujuan. 

Menetapkan tujuan program pembelajaran merukapan kunci dari dari 

pengalaman belajar yang akan dicapai oleh peserta didik. Langkah awal yang 

penting dalam memetakan arah implementasi program pembelajaran untuk 

mencapai hasil belajar yang terukur dan hasil belajar turunannya bagi peserta 

didik. Sebagai dasar menetapkan tujuan program pembelajaran Blom Dkk, 

memberikan konsepnya dalam tujuan yang terangkum pada tiga ranah hasil 

belajar yakni di wilayah kognitif, afektif dan psikomotorik. Ketiga ranah secara 

hasil belajar sulit untuk dipilah namun dalam penetapan strategi pembelajaran 

bisa dikondisikan. Misalnya untuk mencapai gapaian hasil belajar pada ranah 

kognitif maka dapat menggunakan strategi pembelajaran “ sosialisasi” yang 

menggunakan teknik ceramah, diskusi, Tanya jawab dan pemberian tugas.   

Untuk ranah afektif maka dapat dilakukan strategi kerja dalam kelompok dan 

proyek yang melibatkan kelompok belajar minimal tiga orang sehingga ada 

suatu proses nuansa “ saling beririsan” di dalam pengembangan sikap tetentu 

sebagai penguatan terhadap hasil belajar sikap dan terbangunnya nilai-nilai 

dalam diri setiap peseta didik yang mendapat validasi dari orang lain untuk 

kadar normatifnya, asumsinya pembelajaran sikap tidak bisa diciptakan atau 

dibentuk melainkan “ditularkan”yang memerlukan rentang waktu  relatif lebih 

lama. Strategi pembelajaran dalam mencapai tujuan yang besifat keterampilan 

teknis melakukan atau menghasilkan suatu produk kerja baik dalam bentuk 

barang maupun jasa maka bisa dilakukan dengan cara pelatihan dan pengarahan 

yang tuntas untuk suatu proses kerja dalam rentang waktu yang relatif singkat 

sesuai dengan kapasitas pekerjaan yang akan dibangunnya. Diantara sebagian 

atribut dalam bentuk kata untuk ungkapan sebuah tujuan ini  seharusnya (1) 

rasional dalam arti ada pola yang logis untuk bisa mencapainya. (2) Tujuan  itu 

biasanya bersipat praktis yang bisa dilakukan. (3) Tujuan harus bersifat hirarkis 

dari yang muddah dipelajari sampai yang sulit dipelajari secara bertahap menuju 

yang lebih meningkat.  

Mengembangkan Format. Pembelajaran dapat dilakukan dalam setting format 

yang berbeda, artinya menggambarkan suatu proses inteaksi atau komunikasi 

konvergen di dalam prosesnya. Format pembelajaran ada kaitan dengan 
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pendekatan pembelajaran yang akan dilakukan. Misalnya apakah dalam bentuk 

kelas besar, bentuk kelas kecil, bentuk individual. Student centerd  atau Teacher 

centerd tergantung pada tujuan yang ingin di capai. Di dalam format juga ada 

unsure siapa yang menjadi “leaders” untuk program pembelajaran yang bisa 

memobilisasi beragam sumber untuk keberhasilan proses belajar, bagaimata 

strategi dan metoda serta teknik  yang akan digunakan, bagaimana “ time 

schedule” ditetapkan, bagaimana pengelolaan kelas akan dilakukan, bagaimana 

aturan aturan akan diterapkan, serta bagaimana evaluasi difungsikan untuk 

tujuan keberhasilan pengelolaan program pembelajaran. 

Ketepatgunaan program dengan kebutuhan , artinya bahwa program dirancang 

disesuaikan dengan tingkat yang tinggi akan manfaatnya untuk peningkatan 

kapasitas peserta didik yang sesuai dengan perkembangan perubahan di dunia 

nyata di luar system pendidikan. Idealnya program yang diimplementasikan 

selalu beriringan sesuai dengan kebutuhan “pasar”. Untuk ini diperlukan 

keiklasan setiap perancang program pembelajaran dalam melakukan 

pembahauan terhadap konten bahan ajar yang selalu berubah sesuai dengan 

kebutuhan. Banyak strategi yang bisa dipakai untuk mengkomodasi 

kemungkinan perubahan ini. Sumber daya pengelola program di tingkat 

pendidikan tinggi yang dilatarbelakangi oleh pendidikan formal pada tingkat 

pendidikan tinggi akan membuatnya selalu siap melakukan suatu perubahan 

secara proporsional sesuai dengan tugas dan tanggung jawab profesinya. 

Pengefektifan program. Yang dimaksud dalam sekuen ini adalah bahwa 

rancangan program pada awalnya sebagai alat untuk melakukan suatu proses 

pembelajaran yang selanjutnya dijadikan sebagai pedoman melangkah dalam 

tahapan yang telah direncanakan dengan pasti. Pada akhirnya alat ini tidak 

hanya berpungsi sebagai “ benda” ritual namun berfungsi dalam membimbing 

diri melakukan setiap langkah secara akurat, dengan dasar pertimbangan yang 

antisipatif untuk mencapai hasil melalui proses. Program yang efektif tidak 

berarti bersifat kaku dimana dalam perjalanan proses implementasinya memiliki 

kerentanan terhadap adanya perubahan yang kondusif untuk hasil yang optimal. 

Mengukur dan menilai hasil hasil dari pelaksanaan rencana dalam program 

yang telah diimplementasikan. Di dalam rancangan program apapun mengukur 
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keberhasilan pelaksanaan program dipandang sebagai sesuatu yang penting agar 

ada masukan untuk bahan penguatan dan pengurangan pada aspek yang diukur 

tidak mendukung terhadap tercapainya tujuan. Alat ukur yang dikembangkan 

disesuaikan dengan tujan dari program itu sendiri. Dasar untuk mengukur adalah 

fakta yang bisa dikumpulkan dengan macammacam alat pengumpulnya, 

kemudian diolah dan dianalisis sehingga bisa memperoleh semacam 

kesimpulan. 

2. Langkah-Langkah 

 Langkah-langkah yang ditempuh untuk melaksanakan program meliputi; (1) 

identifikasi, dimana kegiatan ini dilakukan dengan memetakan kebutuhan, masalah 

dan sumber-sumber yang terkait dengan pengelolaan program pembelajaran. (2) 

Analisis situasi yang dimaksud adalah situasi yang sesuai dengan kebutuhan, 

masalah dan sumber yang terkait dengan program pembelajaran, sehingga 

menghasilkan kecenderungan peningkatana yang terkait dengan pengelolaan 

program pembelajaran. (3) Menetapkan “kebijakan” dan program, dimana kegiatan 

ini berkaitan dengan penetapan standar dan prosedur operasional yang terkait 

dengan implementasi program pembelajaran di dalam kelas. (4) Penyelenggaraan 

program yaitu implementasi kebijakan yang telah ditetapkan. (5) perluasan system 

dukungan dalam bentuk dukungan administrasi, keuangan, mitra kerja, pelatihan 

untuk peningkatan kapasitas tenaga pendidik, peralatan serta system dukungan 

lainnya. (6) Melaksanakan pengendalian merupakan bentuk suvervisi, monitoring 

dan evaluasi. 
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