
 

 

BABI 

PENDAHOLUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

~ ~ Pendidikan merupakan faktor y<mg sangat penting dalam usaha 

pembang~n masa depan y~ lebih baik. Pemb~ngunan Nasional Q.i~rahkan 

kepada pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, oleh karena itu 

pembangunan dibidang pendidikan diarahkan untuk rnempersiapkan manusw 

yang dibutuhkan dalam pembangunan, scbagaimana yang telah dirumuskan dalam 

GBHN/I 9..9(}- sebagi berikut: 1Gjuan Pendidikan - aaalah untuk meningkatkan 

kualiras manusia Indonesia, yaitu manusia yang hcriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berl·n1di pekerti luliur, bcrkepribadian, mandiri. n1::1ju. 

tangguh, cerdas, kreatif, teram]3il, bcrdisiplin, beretos kcrja, profcsionaL 

bertanggu;;-gJ awab, produktjf, schat jasmani dan rohani. ~ 

f t.u Negara R~publik Indonesia mcmp unyai berbagai pcraturan, perundang-

undangan ·yang bertingkat, baik UUD 1945, Undang-Undang, Peraturan 

Pcmerintah, Ketetapan sampai Smat Kcputusan, semuanya mengandung~ hukum 

yang patut ditaati. Pcraturan Pemerintah (PP) tentang pendidikan menurut Pic!arra 

(I 997) dalam alinia be[ikut. Peraturan Pemerintah Rl No.27 1ahun 1990 tent:1ng 

pendi(\ikan pra sekolah pasal 3 menyatakan bahwa prndidikan masckolah 

bertuj~1an untnk membantu mcletaklpn dasar 1\e arah pengembangan sibp, 

pengetahuan, ketcrampilan, dan daya cipta yang diperlukan G!ch peserta didik 

dalam menycsuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pcrtumhuhan scrta 

perkembm2_g,an selanjutnya. Pet~uran Pemerintah ....ND.30 tahun 1 Y90_ tenlang 
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Pcndidikan Tinggi pasal 2 n~y"atal<an'·bahwa tujuan pendidikan adalah 

menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang mcmiliki 

kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat ,menerapkan, 

mengembangkan, atau rnenciptakan ilmu, teknologi, atau seni. 

Menumt Piaget (1986) menyatakan bahwa pendidikan berarti 

menghasil~an;""-mencipta, sckalipun- tidak banyak, sekalipun suatu pencipl<tan 

dibatasi oleh pembanping.an dengan penciptaan yang lain. Pendidikan scbagai 

penghubung dua sisi, disam sisi individu yang sedang tumbuh dan disisi lain nilai 
i 

sosial, int.eie~tual, dan moral yang mcnjadi tanggung jawab pendidik untuk 

mendorong individu terscbut. s NEei"' /(p.S NEe~ /{';s NEe~ 

Pcndidikan adala1 segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan ~ J 
individu scbagai pcngalaman bdajar yang berlangsung dalam segaia lingkungan 

dan sepanjang...bidup. Dalam arti.sempit pcndidikan- adalah pengajaran _J!!_ng -- --
diselenggarakan umumnya di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. 

Sedangkan ahli psikolo_gi mcmandang pendidikan adalah pengaruh orang dew<Jsa 

lerhad'ap anak yang belum dcwasa agar mempunyai kemampuan yang semp1.1rna 

darL kesadaran pcnuh tcrhadap hubungan dan tugas sosia!nya dal~m 

b ermasyarak at. 

Jadi pendidikan dimaknai sebagai proses mengubah tii1gkah Jak u anak 

didik agar menjadi manusia dewasa yang mampu h~~ m andiri dan seJ!~_gai -- -- ' 

anggota masyar5k:at Clalam )ingkungan aJam sekitar dimana indiviciu itu ber8da, 

dan dillhat dari sudut proses bahwa pendidjkan adalah proses m0mpengaruhi 

p<.·serta didik Stlpaya mampu menycsuaikan diri sebaik mungkin dcngnn 
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Jingkungannya dan yang menimbulkan perubahan pada dirinya sendiri yang 

memungkinkan sehingga berfungsi sesuai kompetensinya dalam kehidupan 

masyarakat. ~ 

("' Perguruan Tinggi merupakan bagian dari sistem Pendieikan Nasioml,. 

mempunyai fungsi dan peran penting daJam bentuk pelaksanaan Tri Dharma 

I --

PcrgUfU(lJl :finggi yang meliput!Regiatan pendidikan dan~pembelajaran, peneli1ian 

dan pengabdian masyarakm. Menyebarluaskan ilmu. tcknologi atau seni yang di 

j gunakan untuk mti.~n ingkatkan taraf hidup masyarakat dan mempcrkaya 

kebudayaan nasional 

Pembangunan kebudayaan dan~pariwisata akan dihadapkan pada keadaan 

yang makin menantang sekaligus memba_wa pcluang untuk dapat disikapi secam ) 
bijak. Dalam kaitan i11i hurus diakui bahwa bingga kini salah satu persoalan yang 

dihadCJpi ole_b~ektor pariwisnta 1~sj_onal adalah terbatasnya jumlah Sumber Baya 

Manusia (SDM) yang protestonal dan kompeten pada bidangnya masing-masing. 

Akadcmi Pariwisata C"\KPAR) Medan adalah salah satu dari 4 Unit 

Pelaksana Tugas (l~PT) Pcndidikan dan Lalihan {Dik!at) di bawah naungan 

Depanemen Kcbudayaan dan Pariwis,ata yaitu; Sokolah Tinggi 1Jariwisata 

Bandung, Sckolah Tinggi Puriwisata Bali,. Akademi Pariwisata Makassar adalah 

mcrupakan Pcrguruan linggi yang diharapkan mampu mengem bangkan 
kemampwi'r1 dan membentuk ~-~ak. kepribadian- scrta peradaban yang '-

bermaniibat dalam.. rangka mcnccrdaskan anak bangs a, dengan tujuan 

mcngembangkan anak didik mcnjadi manusia ~>ariwisata yang bM·iman, bcrtaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, 
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berilmu, cakap, kreatif, inovatif, mandiri, kompeten dan menjadi warga ncgara 

yang demokratis dan bertanggung jawab. Dalam rangk11 melahirkan insan dan 

pelaku pariwisata yang handaJ, tentunya harus dibekali dengan ilmu pengetahuan 

kcpariwisataan dan ilmu pengelahuan umum lainnya sebagai pcnunjang dalmn 

meningkatkan keterampilan dan kemampuan.sebagaimana yang diharapkan d1!nia 

usaha se~bagaimana yang disampaikan oleh Sadikin ( 2004 ) bahwa .. .kebutuhan 

Jndustri Pariwisata dewasa ~ni adalah Sumbyr Daya Manusia yang terdiri dari; I) 

siap untuk bekerja, 2) .mcmpunyai motivas-i yang tinggi, '3) dapat beke1ja 

daJam tim, 4) mandiri, 5) tcrus menerus mengem~ugkan diri, 6) berdedikasi, 

7) berp~ngetahuan umum dan teknis ' yang memadai, 8) 11ienguasai teknologi 

( komputcr dan internet). 9) berketerampilan m~emuk. 

~ Dalam proses pcmbelajaran ada pebelajar, ada sibelajar, ada metoue, ada 

media, i:lan;_h.!!_han ajar. Pebclqjar: merumuskan sasaffin belajar dalam "bentuk 

Tujua~ lnstruksiona) Khusus (TJK). TIK yang lengkap dan jelas akan 

mcmudahkan dan mengarahkan pebelajar aaJam menyiapkan bahan ajar, 

metentukan metode mengajar, mepia.. yang akan di gunakan dalam pembeJ~aran, 

serta alat u.Ku! apa yang di gunakan dalam mengukur teJ-capai tidaknya T1K 

terse but-. 

Me.skipun tujuan pengajaran sudah dilctapkan dengan jelas dan tcgas, 

namun pelak!~a<:m pcmbelajaran... _sering terjadi keg-ag:_alan dalam pencapaian 

tuju<ln yang su~ah di telapkan. Penilaian umum aku klasik yang sel~u muncul ke 

permukaan jika ll"l:jadi kGga.galan dalam pembelajaran adalah hanya dua hal kalau 

bukan guru! dosen yang salah, nnmgkin muridll11ahasisv.'a yang salah, Menurut 
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Burhan (1971) pada umumnya penyebab terjadinya kegagalan dalam 

pcmbelajaran terletak pada: 1) kondisi kelas kurang baik, 2) teks book yang 

diper&-unakan kuraog memenuhi syarat)) metQde yang dipakai kurang serasi, 

4) guru yang mengajar itu kurang terlatih/ bclum dipersiapkan dengan b<iik, 

5) strategi yang digunakan tidak tepat. c/ 
I 

Mema~uki era globalisasi, abad infom1asi, dan tcknologi, maka yang 

terbayang saat ini adalah aspek kesiapan bangsa ini untuk menapaki era-era 

tcrsebut secara mulus, bcnar, dan dalam kerangka kcrja yang fairplay_ 

Kegamangan_e~mfas untuk mengmuka karcna dili!lliLdari sisi sumbet-_clliya 

manusia Indonesia, bangsa ini masih PaPtas 11n1uk disebut memprihatinkan. Era 

globalisasi berkerangka tulang persaingan bebas. berdarah daging kekuatan SDM 

dan rohnya adalah mu~u pada berbagai aspek t<J tanan. Taruhannya adalal} sejnuh 

mana SDM 5fmgsa ini siap dan ffi s iapkan nn1uk mcngfsi kcrangka persrrh·;gan 

bcbas antar negara. Ootuk mcnj;wvab itu mutu SD\1 Indonesia mutlat dan harus 

dikembangkan. Tanpa kekuatan mutu, kita a~at:l ka!ah bcrsaingn dalam scmua 

bidang k,ehidupan. Era globalisai seakan sudah tidak '1Tiengcnal batas-batas 

g.eografi J(enegaraan, tidak ada batas budaya rnaupun sosial. Akan mempengaruhi 

struktur ketenagake1jaan ~~ dalam maupun di luar negera, banyak tenaga asing 

yang ahli dan tcrdidik menyerbu Negara kita. l lal ini tidak mcnunggu lama-lama 

lagi, dewasa ini banyak tenaga k-erja asing 1ndidik Lyang menduduki jai3ata.n 

penting ditanab air terdnta ini. S alah salu rnasalah yang dihadapi bm;gsa ini mnuk 

memasuki era globalisasi adalah kondisi SIJM Simg relatif rcndah dicermati dari 

latar pend~dihnnya. Mcnunlt Mulyana (200 1), sebayak 74;'4 % angkatan kerja 
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lndonesia hanya berpendidikan Sekolah Dasar atau bahkan tidak tamat Sekolah 

Dasar. 

Bila bangsa ini masih ber'kufat pada struktur tenaga~kerja yang jauh Jebih 
,. 

banyak hanya berpendidikan SD atau kurang dari itu, maka paoa era persaingan 

.ketenagakerjaan kita aka~1 tertinggal oleh negara-negara Jain yang jauh lebih 

unggul diballihngkan dengan negm;-kita 

.) Berdasarkan ..,pengamatan dan data nilai mata kuliah Principle of Food 

Production 3 tahun terakhir bila dibandingkan dengan nilai mahasiswa Tara Bc,ga 

Tahun Ajaran 200512006 untuk _:nata kuliah yang ~f!!_a dikategoribn ~Q£lah 

dcngan klasifikasi C. Banyak faktor yang mcnjadi kendala dan banyak juga cara 

cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan nilai mahasiswa, namun pcnnlis 

mcJihat dari sisi scjauh mana persepsi ( tanggapan ) tcrhadap J,ahatan Chef dan 

pcnguasaan b,ll}Wsa Inggris merupakan faktor yang perliYaikaji dan ditditi sccara 

mendalam. Seorang mahasiswa akan (eobsesi untuk mencapai nilai/ prcs1asi 

yang maksimal jika mempunyai presepsi bahwa..jabatan chef aqalah jabatan yang 

menjanjikan sehingga penguasaan bahasa lnggris juga perlu diti ngkatkan . 

Dari uralan di atas, penulis menjadikan persepsi terhadap .J9batan Chef 

dan penguasaan Bahasa Inggris .scbagai bahi:m kajian dabm pcnditian ini, umuk 

mcngetahui seberapa besar pengaruhnya terbadap hasil belajar Principle (~f 

Food ProauctiPll ( PfP) mahasiswa .. Tata Boga Akadcmi Pariwisata. 
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B. Identifik:-~si Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang dikemukakan di atas. ,dapa1 di 

identifikasi masalah yang mempengaruhi hasil belajar sebagai bcrikul: apakah 

pcrsepsi tcrhadap jabatan Chef memiliki hubungan dengan hasil belnjar 

mahasiswn?, apakah metode pembelajaran bcrpcngaruh tcrhadap hasil beJajar 

mahasiswa?:-faktor apa saja y;;-g menghamhat .. keberhasilan mahasi,swa dalam 

berprestasi?, faktor apa saja yang dapat mcndukung mahasiswa dalam 

berprestasi?, apakah penggunaan teksbook berbahasa Inggris menghambat h<lsil 

beJajar?, apakab roW materia/ x an_g ditcrima dj b~.f!.h Standar kcluJuSa!"J-Uj ian 

saringan?, apakah standar kelulusan ttiian saringau terlalu rendah?, apttkah swndar 

kelulusan ujian saringa1n minat dan bakat lerlalu rcndah'?. apakah doscn yang 

mengasuh mata kuliah tersebut kurang kompeten?. apakah materi )'<111g tcrcalwp 

dalam mat~ ,kuliah terse but terlalu ban yak ?,apakah=jJ"enguasaan bah a sa - ll'igpis 

masih rendah? 

C. Pembatasan MasaJah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, dai1 pcrrn<lsalahan yang ada 

sangat !uas sehingga perlu dibuat snafu pernhata~an masalah yan~ ak<m dik:tji.' ~) 

dianalisis scrta diada~an penelitian tmtuk nlenguji kebenaran hubungan rcrscpsi 

terhadap .lahatan Chef dan pcngpasaaan hahasn lnggris memberikan sumbangsih 

yang berarli ferhadap hasil belajar Principle of Ji'ood P.roductiun ( PYP 

mahasisv.:a. 
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D. l1erumusan Masalah. 

Berdasarkan uraian pada pcmbatasan masalah di atas, maka penulis dapat 

merumuskan masalah sebagai berikut; 

I. Apakah tcrdapat hubungan positif yang signifikan antara persepsi terbadap 

Jabatan Ch~::f"dengan hasil bclajar Priciple of Food Production ? 
I 

2. Apakah terdapat hubungan p,ositif yang signi.fikan... antar<l peng:uasaan 

ba1Jasa Inggris dengan hasil bel ajar Principle of Food Production? 

3. Apakah tcrdapat hubungan positif yang si·gnifikan an tara persesi tcrhaclap 

jabatan' _£~f dan penguasaa12... bahasa lnggris sec.£!.!!. hNsama-somade.IJg_an 

hasil Bclajar Principle df Food Production? 

E. Tujuan Penelitian 

Pcnelltian ini bertujuan l.mttlk mcngctahui: I) hubungan pcrscpsi .~~<~an 

ch(f depgan hasil belajar Principle t~( Fof]d Production,2) hubungan penguas~:an 

bahasa lnggris dengan ~asil belajar Principle of Food Producripn 3) hubungan 

antara pcrsepsi terhadap jabatan chef dan pcnguasaan bahasa lnggris dengan hasil 

belajar Princip1e of Food Production Mahasiswa Tata 13oga Akademi Par.iW:IS'1>ta 

Medon 
....... ~~~ ~ $ 
~ > 

F. Manfaat Jlenelitian -.; 
0 

Manfaat- yang diharapkan dart-hasil penelitian ini adalah : manfaat ic0rtct is 

& praktis (diklasifikasi) (.~ 

1. Mcmberikan masukan tcrhadap pembelajaran Principle <?/1'ond Proa'uuion 

teristimewa dalam hal kctcrampilan rvahasiswa ~ 
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2. Mcmberikan masukan ierhadap bagaimana meningkatkan pemahaman 

Principle of Food Production dalam meningkatkan hasil bel ajar mahasiswa. 

3. Memberikan sumbang saran bagi pe>ngembangan hasil peoelitian da(am 

( wawasan keilmuan. IJ 
• 4 . Memberikan masukan perimbangan terhadap fak$or-faktor pendukung yang 

I 

meningkatkan persepsi terhadap jabatan chtf 
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