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PENDAHULUAN

Pendekatan pembelajaran yang diterapkan

pada proses pembelajaran oleh dosen pengampu

mata kuliah tertentu di tingkat pendidikan tinggi,

dapat membantu meningkatkan konstruk kognitif

peserta didik.  Mereka difasilitasi bagaimana belajar

secara konseptual untuk bisa menguasai kompetensi

akademis, kompetensi professional, dan kompetensi

social.  Penerapan model pembelajaran perlu

didukung oleh lingkungan belajar dikondisikan

sesuai dengan kebutuhan penguasaan bahan ajar dan

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN INQUIRY TRAINING UNTUK
MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MATA KULIAH PRAKTEK INDUSTRI PADA

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TATA BOGA

Oleh: Tati Setiawati, Ade Juwaedah, Karpin
Program  Studi Pendidikan Tata Boga Jurusan PKK FPTK UPI

Abstrak: Penelitian tindakan kelas ini disasari oleh adanya kebutuhan peningkatan hasil belajar
mahasiswa dalam melakukan latihan penelitian organoleptik terhadap makanan produk usaha catering
dengan teknik  uji coba produk dan uji hedonic dari para panelis  tidak terlatih yang diasumsikan
sebagai  konsumen aktif. Penelitian menerapkan model Pembelajaran Inquiry Training  dalam kaidah
seperti yang dikemukakan Joice and Weill (1987), pada mahasiswa peserta kuliah Praktek Industri
Katering Program Studi Pendidikan Tata Boga  angkatan tahun 2007. Pembelajaran dengan tindakan
melalui siklus perencanaan, tindakan dan observasi, refleksi,  dalam model pembelajaran inquiry training
terdiri atas lima fase, pertama; Menghadapkan Masalah; kedua: Mencari dan Mengkaji Data; ketiga:
Mengkaji data dan Eksperimentasi, keempat: Mengorganisasikan, merumuskandan menjelaskan hasil,
kelima: Menganalisis dan mengorganisasikan hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukan ada
peningkatan hasil belajar pada mahasiswa peserta kuliah yang ditunjukan dengan alat ukur forto polio
kegiatan latihan penelitian di laboratorium dalam kampus dan dari tempat melaksanakan magang di
dunia usaha.

Kata Kunci: Inquiry training, organoleptik

Abstract: The study of this class act unintentionally by the need to improve student results in sensory
research exercise to food products businesses catering to the engineering and product trials hedonic test
from untrained panelists were assumed to be active consumers. Research Training Inquiry Learning
Model applying the rules as proposed Joice and Weill (1987), the practice of college students participating
in catering industry Catering Education Program class of 2007. Learning to act through a cycle of
planning, action and observation, reflection, training in inquiry learning model consists of five phases,
first; Exposes Problems, second: Finding and Assessing Data; Third: Reviewing data and
Experimentation, fourth: Organizing, formulate and explain the results, five: Analyzing and organizing
research. The results showed no improvement in student learning outcomes study participants indicated
the gauge forto polio laboratory research training activities within the campus and from carrying out an
internship in the corporate world.
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Hasil belajar mahasiswa dapat menerapkannya

dalam kebutuhan pemecahan masalah yang relevan

dengan  basis kehidupan dalam melaksanakan

pekerjaan fungsional mereka.

Mata Kuliah Praktek industri merupakan

salah satu mata kuliah yang termasuk ke dalam mata

kuliah pendalaman keahlian (MKP) di Prodi

pendidikan Tata Boga PKK-FPTK UPI. Pada

stuktur kurikulum Pendidikan Tata Boga tahun 2006

mencantumkan 4 paket pilihan mata kulianh MKP.

Setiap mahasiswa diberikan kebebasan memilih satu

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. paket diantara 4 paket yang ditawarkan mulai
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semester empat, disesuaikan dengan   minat mereka.

Prodi Pendidikan Tata Boga PKK FPTK

UPI dalam kurikulum yang disiapkan,

mempersiapkan program belajar bagi mahasiswa

semester empat ke atas sudah mulai diarahkan untuk

melakukan pengembangan keilmuan melalui

penerapan konsep penelitian dalam mengkaji

permasalahan empiric sebagai  sumber belajar pada

mereka. Mata kuliah yang mengakomodasi

penguasaan kemampuan meneliti ada tersendiri

namun aplikasinya diharapkan  menyebar dalam

setiap mata kuliah yang menjadi bahan kajian

keilmuan mereka. Mata kuliah praktek industry

catering dalam programnya mensyaratkan ada suatu

produk hasil belajar  dilaporkan secara tertulis dalam

bentuk forto polio ujicoba produk makanan sebagai

upaya menemukan formula resep yang terbukti

teruji. Mengakomodasi kondisi pembelajaran yang

diciptakan oleh dosen maka tepat memilih model

pembelajaran inquiry training sebagai satu bentuk

strategi pembelajaran yang mengarahkan mahasiswa

melakukan latihan penelitian menggunakan kaidah

penelitian ilmiah yang lazim dan tepat dighunakan

untuk ujicoba formula resep masakan tertentu.

Penerapan metode penelitian organoleptif dengan

uji hedonic bisa diterapkan dalam implementasi

program perkuliahan ini.

Menurut data pada pelaksanaan perkuliahan

tahun ajaran 2009 mahasiswa peserta mata kuliah

Praktek industri mampu menyelesaikan perkuliahan

sesuai dengan program yang ditetapkan. Hasil

belajar mahasiswa menunjukan nilai mutu A dan

B. Program perkuliahan diaplikasikan dengan

strategi magang pada industry jasa boga mitra

belajar bagi mahasiswa. Mahasiswa diberikan

program  magang dalam bentuk proposal dimana

pelaksanaan di lapangan sepenuhnya ada dalam

bimbingan instruktur dari perusahaan. Di akhir

program magang selesai maka mahasiswa dituntut

memunculkan karya tulis dalam bentuk laporan

kegiatan belajar melalui magang dan di laporkan

secara lisan dalam  bentuk presentasi draft laporan

di dalam kelas yang dihadiri oleh dosen pengampu

serta sesame peserta didik rombongan belajar

semester itu.

Mengkaji data tersebut masih ada peluang

untuk meningkatkan hasil  belajar mahasiswa dalam

rangka penerapan  kemampuan mahasiswa dalam

mengembangkan keilmuan melalui latihan

penelitian. Atas dasar analisis studi pendahuluan

maka dilakukan penelitian tindakan kelas pada

pelaksanaan pembelajaran mata kuliah praktek

industry catering tahun ajaran 2010 dengan peserta

didik sebanyak 11 orang mahasiswa yang diampu

oleh satu orang dosen mata kuliah tersebut. Program

pembelajaran dirancang ditingkatkan dengan

menerapkan model pembelajaran inquiry training.

Tujuan penelitian tindakan kelas adalah: (1)

Meningkatkan hasil belajar mahasiswa dalam mata

kuliah Praktek industri dengan menerapkan

pendekatan pembelajaran Inquiry Training. (2)

Menerapkan model pembelajaran  Inquiry Training

yang dapat meningkatkan kemampuan latihan

penelitian ilmiah yang diterapkan pada pembuatan

produk usaha   catering   untuk   menghasilkan  satu

formula resep.

MODEL  PEMBELAJARAN INQUIRY

TRAINING

Model pembelajaran Inquiry Training
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dimaknai pada kerangka konseptual yang digunakan

sebagai pedoman melakukan suatu kegiatan

pembelajaran, bertolak dari asumsi bahwa;

perkembangan peserta didik yang mahasiswa sudah

ada pada tahap perkembangan mampu belajar

mandiri. Mandiri memiliki pengertian;  mahasiswa

menunjukan fenomena sikap yang ditandai dengan

adanya kemampuan dan kemauan mengkaji

kedalaman dan keluasan materi sebagai bahan ajar

lebih dari yang diberikan dalam program

pembelajaran. Mahasiswa mampu melakukan

komunikasi dalam kerjasama degan pihak lain,

Mampu membangun dan menunjukan rasa percaya

diri pada kapasitas yang menjadi keahliannya.

Mahasiswa memiliki kebebasan untuk  saling

memajukan dan berkolaborasi  dengan pihak lain

di luar dirinya. Untuk memfasilitasi keadaan

tersebut perlu ada pembelajaran dengan

menggunakan metode yang dapat memberi

kemudahan bagi mereka melibatkan diri dalam

kegiatan meningkatan kemandiriannya. Latihan

inquiry adalah latihan  menggunakan kaidah-kaidah

ilmiah untuk suatu prosedur penelitian sebagai

budaya akademik yang harus dikembangkan oleh

mahaiswa. Mahasiswa cenderung memiliki rasa

ingin tahu yang relative tinggi, oleh karena itu

Inquiry Training akan memperkuat dorongan alami

untuk melakukan eksplorasi dengan semangat besar

dan penuh kesungguhan mengikuti aturan norma-

norma penelitian ilmiah. Mahasiswa yang calon

calon sarjana pada kemampuan akademis harus

memiliki kapasitas sebagai seorang peneliti yang

memegang norma etika berilmudan menerapkannya

dalam menumbuhkan prilaku etis. Kapasitas

tersebut dibelajarkan melalui penerapan Inquiry

Training dalam mata kuliah-mata kuliah reguler

sehingga akan memudahkan melakukan penajaman

kemampuan  dalam mata kuliah yang khusus

mengkaji materi tentang peningkatan budaya

akademik.

Model  Inquiry  Training  dimulai  dengan

menyajikan situasi yang penuh pertanyaan. Dengan

situasi yang penuh teka-teki secara alami mahasiswa

akan terdorong untuk memecahkan teka-teki itu.

Pengkondisian lingkungan belajar melalui cara

tersebut mendorong mahasiswa meningkatkan

intensitas kesadaran akan proses penelitian yang

dilakukan pada saat itu secara langsung dapat

diajarkan cara melakukan prosedur penelitian yang

bersifat ilmiah. Suchman dalam Sukamto dan

Wiranatapura (1999: 90) mengatakan”

Pengembangan model ini  menyajikan kepada

peserta didik suatu sikap bahwa “pengetahuan itu

bersifat tentative” artinya selalu terbuka untuk dikaji

secara terus menerus. Lebih langjut Sukamto dan

Wiranatapura mendukung apa yang dikemukakan

Suchman sebagai berikut: (1)  Secara alami para

peserta didik akan mencari sesuatu segera setelah

dihadapkan pada masalah; (2) Mereka akan menjadi

sadar tentang dan belajar mengenai strategi berpikir

yang dimilikinya; (3) Strategi baru dapat diajarkan

secara langsung melengkapi strategi yang telah

dimiliki dan; (4) Penelitian yang bersifat kerja sama

akan memperkaya proses berpikir dan  membantu

peserta didik untuk belajar tentang sifat tentative

dari ilmu pengetahuan, sifat yang selalu berkembang

dari ilmu pengetahuan, dan menghargai berbagai

alternative penjelasan mengenai sesuatu hal.

SINTAMATIK

Model  Inquiry Training memiliki lima fase

seperti yang dikemukakan Joycedan Weil, 1986:61)

dalam Sukamto dan Wiranatapura (1999: 91-93).

Fase pertama; Menghadapkan Masalah: (1)
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Menjelaskan prosedur penelitian; dan (2)

Menyajikan situasi yang saling bertentangan atau

berbeda.

Fase kedua: Mencari dan Mengkaji Data:

(1) Memeriksa hakikat obyek dan kondisi yang

dihadapi, dan (2) Memeriksa tampilnya masalah.

Fase ketiga: Mengkaji data dan

Eksperimentasi: (1) Mengisolasi variable yang

sesuai; dan (2) Merumuskan hipotesis sebab akibat.

Faase keempat: Mengorganisasikan,

merumuskandan menjelaskandilakukan dengan

caramerumuskan cara-cara atau aturan untuk

menjelaskan apa yang dilakukan sebelumnya.

Fase kelima: Menganalisis proses

penelitian. Dilakukan dengan cara menganalisis

situasi penelitian untuk mendapatkan prosedur yang

lebih efektif.

SISTEM SOSIAL

         Model Inquiry training dapat diorganisasikan

secara lebih terstruktur dimana dosen

mengendalikan keseluruhan proses interaksi dan

menjelaskan prosedur penelitian yang harus

ditempuh. Prinsip dan norma yang dikandung dalam

model pembelajaran ini adalah kerjasama, kebebaan

intelektual, dan kesamaan derajat. Lingkungan

intelektual ditandai oleh sifat terbuka terhadap

berbagai ide yang relevan. Pada konteks ini dosen

dan mahasiswa brpartisipasi atas dasar persamaan

derajatdalam menghadapi suatu ide.

PRINSIP PENGELOLAAN/REAKSI

 Pertanyaan yang diajukan harus

diungkapkan dengan jelas. Mahasiswa diminta

untuk merumuskan kembali pertanyaan atau

pernyataan yang kurang tepat. Jika ada persoalan

yang tidak sahih, dosen menunjukan kepada

mahasiswa dengan jelas. Menggunakan bahasa yang

baku untuk proses penelitian ilmiah. Memberikan

suasana kebebasan intelektual kepada mahasisa.

Memberikan dorongan untuk merumuskan

pernyataan teori dan dukungan melkukan

generalisasi.  Memberikan dukungan kemudahan

untuk melakukan interaksi di dalam belajar.

SISTEM PENDUKUNG

Sarana pendukung yang diperlukan dan

paling utama ialah materi yang dapat

dikonfrontasikandimana dosen  yang mampu

mengerti  proses intelektual dan strategi penelitian,

serta sumber bahan yang mampu memberikan

masalah-masalah menantang bagi mahasiswa

melakukan penelitian.

HASIL BELAJAR

Nana Sudjana (2008: 2-8) mengatakan

bahwa belajar dan mengajar sebagai suatu proses

mengandung tiga unsur yang dapat dibedakan yakni

tujuan pengajaran (instruksional), pengalaman

(proses) belajar mengajar, dan hasil belajar. Hasil

belajar pada hakekatnya adalah perubahan tingkah

laku. Tingkah laku sebagai hasil belajar dalam

pengertian yang luas mencangkup bidang kognitif,

afektif dan psikomotor. Dalam penilaian hasil

belajar, peranan tujuan instruksional yang berisi

rumusan kemapuan dan tingkah laku yang

diinginkan dikuasai mahasiswa, menjadi unsur

penting dan jadi acuan penilaian.

TEMUAN PENELITIAN

Setting penelitian yang telah dilaksanakan,

ada tiga tahap utama  yaitu perencanaan,

pelaksanaan, dan Refleksi.  Perencanaan  penelitian
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didasarkan pada kebutuhan pengembangan bahan

ajar yang harus dikuasai oleh mahasiswa melalui

cara inquiry training dengan tujuan konstruk dan

pengembangan  pola pikir, “sustainability of self

improvement”,  sebagai mahasiswa calon guru

frofesional yang harus selalu melakukan

peningkatan keilmuan secara mandiri melalui cara-

cara penelitian ilmiah. Dasar pengembangan materi

perkuliahan berpijak pada bagaimana mahasiswa

bisa  melakukan latihan penelitian organoleptik

dengan uji hedonic pada produk makanan  untuk

usaha  catering dengan menemukan formula resep

yang teruji bisa  diterima konsumen. Pelaksanaan

penelitian tindakan kelas secara otomatis melibatkan

11 mahasiswa peserta mata kuliah PI Restoran

implementasi   program pembelajaran  yang di

rancang oleh dosen melibatkan  mahasiswa secara

partsipatif, dalam menentukan materi sebagai bahan

ajar dan pengembangan keterampilan  yang

dibutuhkan sesuai dengan tuintutan penguasaan

kemampuan bahan ajar pada mata kuliah tersebut.

Lima fase dalam kaidah model

pembelajaran inquiry training diadaptasi dalam tiga

siklus tindakan kelas yang masing-masing siklus

melibatkan kegiatan perencanaan, tindakan dan

observasi, serta refleksi. Dua  produk hasil belajar

mahasiswa telah dihasilkan yaitu produk formula

resep yang menggunakan penerapan teknik

penelitian  organoleptik melalui ujicoba  produk

dengan uji hedonoik untuk menghasilkan produk

yang diterima konsumen. Produk belajar lainnya

adalah karya tulis sebagai  bukti telah melaksanakan

program belajar latihan penelitian melalui magang

sebagai penguatan pengalaman belajar mahasiswa

atas latihan meneliti melalui ujicoba produk

makanan yang benar-benar siap didistribusikan pada

konsumen nyata secara langsung.

KESIMPULAN

1. Hasil kajian dari pelaksanaan tindakan kelas

tentang sistem implementasi program

pembelajaran, menerapkan model

pembelajaran inquiry training pada mata

kuliah PI Katering Prodi Pendidikan Tata

Boga teruji efektif. Kondisi efektif terutama

pada pengelolaan strategi pembelajaran

implementasi dari program yang terancang

dengan akurat. Model ini dirancang untuk

terjadi proses belajar individual  dengan

pengalaman belajar yang bermakna latihan

penelitian ilmiah.

2. Peningkatan hasil belajar sebagai dampak

penerapan model pembelajaran inquiry

training adalah hampir seluruhnya mahasiswa

peserta kuliah terbukti mampu mencapai nilai

mutu B dan dua  orang mendapat nilai mutu

A. Tidak ada mahasiswa peserta aktif mata

kuliah Seminar Praktek Industri Katering yang

harus memperpanjang kontrak studi untuk

mata kuliah tersebut pada semester berikutnya

karena semuanya bisa menyelesaikan tugas

belajar pada jadwal yang telah ditetapkan.

3. Pelaksanaan program perkuliahan dengan

menerapkan model pembelajaran inquiry

training, mengikuti sintamantik seperti yang

disyaratkan dalam melakukan tahapan

pembelajaran lima fase untuk model

pembelajaran  inquiry training, dengan

ada modifikasi dalam implementasi

rambu-rambu setiap fase yang di

kemukakan oleh Joice and Weill sesuai

dengan kebutuhan penguasaan bahan ajar

oleh mahasiswa.
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