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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan mempunyai peranan penting dalam menentukan majunya suatu 

bangsa, karena pendidikan merupakan salah satu bentuk upaya dalam 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah Indonesia menetapkan 

Sistem Pendidikan Nasional yang dilaksanakan melalui tiga jalur, yaitu jalur 

pendidikan formal, jalur pendidikan nonformal, dan jalur pendidikan informal, 

sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Pasal 1, yaitu : 

1. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang 

yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan 

tinggi. 

2. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal 

yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. 

3. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. 

Pendidikan nonformal dipandang sebagai proses pendidikan yang tidak terikat 

oleh waktu, tempat, dan usia sebagai mana yang diungkapkan oleh Sudjana 

(2004:22) yaitu : 

Pendidikan nonformal sebagai kegiatan terorganisasi dan sistematis diluar 

sistem persekolahan mapan, yang dilakukan secara mandiri atau merupakan 

bagian penting dari kegiatan yang lebih luas, yang sengaja dilakukan untuk 

melayani peserta didik tertentu di dalam mencapai tujuan. 

 

Dalam pendidikan nonformal ada dua penekanan dalam upaya mencapai 

tujuan, yaitu perubahan tingkah laku dan perubahan sosial. Perubahan tingkah 

laku ditujukan kepada individu-individu anggota masyarakat, yaitu adanya 
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perubahan setelah ada intervensi pemberian pngetahuan, keterampilan nilai dan 

sikap. Perubahan yang akan meningkatkan kualitas kinerja individu dalam 

mengatasi masalah dan kebutuhan hidupnya atau kesulitan hidupnya. Pendidikan 

nonformal diarahkan pada penumbuh kembangan pribadi yang mandiri dan 

bertanggung jawab atau kesejahteraan diri dan masyarakatnya. Penekanan yang 

kedua adalah perubahan sosial, yaitu perubahan struktur dan peran-peran anggota 

masyarakat dalam menjalankan fungsi sosialnya. Intervensi pendidikan ditujukan 

kepada individu dan kelompok-kelompok masyarakat agar terjadi gerakan yang 

secara sengaja diciptakan agar timbul kesadaran untuk tindakan kolektif sebagai 

dampak hasil belajarnya untuk melakukan perbaikan-perbaikan.  

Salah satu bentuk pendidikan nonformal adalah pelatihan. Pelatihan bertujuan 

untuk memberikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Pelatihan dan 

pengembangan bagi sumber daya manusia adalah suatu kegiatan untuk 

meningkatkan kapasitas sumber daya manusia agar bisa menjadi sumber daya 

yang berkualitas baik dari segi pengetahuan, keterampilan bekerja, serta sikap 

profesionalisme yang tinggi dalam bekerja agar bisa meningkatkan kemampuan 

untuk mencapai tujuan. Pelatihan dilaksanakan lebih mengutamakan praktek dari 

pada teori sebagai bekal untuk meningkatkan martabat, kesejahteraan, kualitas 

sumber daya manusia, meningkatkan ekonomi keluarga, serta menumbuhkan 

minat berwirausaha 

Pelatihan yang dilaksanakan di Desa Cipeundey dalam Program Pemerintah 

yaitu PNPM Mandiri. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) 

Mandiri  merupakan bagian utama dari usaha pemerintah dalam mengatasi 

kemiskinan. Bentuk pelatihan yang diberikan oleh dosen Program Pendidikan  

Tata Boga Universitas Pendidikan Indonesia berupa pelatihan tata boga yaitu 

membuat 14 produk makanan dan 40 orang sebagai peserta pelatihan. Peserta 

pelatihan adalah perwakilan dari masing-masing RW di Desa Cipeundey. 
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Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada beberapa 

tokoh masyarakat di Desa Cipeundey, dikemukakan bahwa terselenggaranya 

pelatihan dalam bidang tata boga ini dilatar belakangi oleh kondisi ekonomi 

masyarakat kurang, minimnya keterampilan khusus yang dimiliki masyarakat, 

serta rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat khusunya dalam bidang Tata 

Boga yang bisa dijadikan bekal untuk berwirausaha. Rata-rata mata pencaharian 

warga adalah sebagai petani dimana bahan makanan cukup melimpah, namun 

dengan pemahaman yang terbatas dalam bidang Tata Boga maka pendapatan yang 

dihasilkan hanya sedikit. Untuk itu diharapkan setelah diadakannya pelatihan 

dalam bidang Tata Boga ini, peserta pelatihan mendapatkan pengetahuan, 

pemahaman, dan keterampilan yang dapat di aplikasikan dalam kehidupan sehari-

hari atau sebagai bekal dalam minat membuka peluang usaha yang dapat 

memperbaiki ekonomi keluarga. 

Wirausaha yaitu orang yang memiliki kemampuan melihat serta menilai 

peluang-peluang bisnis, mengumpulkan sumber-sumber daya yang diperlukan 

untuk mengambil sebuah tindakan yang tepat guna untuk meraih kesuksesan. 

Dalam berwirausaha diperlukan minat dan kesungguhan untuk menjalaninya. 

Tanpa adanya minat sebuah usaha tidak akan berjalan dengan baik. 

Minat merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk membuka usaha 

khususnya pada usaha di bidang Tata Boga. Proses pertumbuhan dan 

perkembangan minat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kebutuhan, keinginan 

dan cita-cita, kebudayaan dan lingkungan, kesempatan dan pengalaman. Minat 

menurut Slameto (2003:108) “Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa 

ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh.” 

Uraian latarbelakang di atas mengenai hasil belajar Pelatihan Tata Boga 

terhadap minat berwirausaha di Cipeundey, menarik untuk diteliti karena 

pelatihan tersebut merupakan salah satu Program Pemerintah dalam 
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memberdayakan masyarakat dalam menanggulani masalah ekonomi di 

wilayahnya masing-masing secara mandiri. Penelitian ini erat kaitannya dengan 

penulis sebagai mahasiswa Jurusan PKK Program Studi Pendidikan Tata Boga 

FPTK UPI yang menjadi seorang akademisi dibidang boga, untuk mengetahui 

tercapai atau tidak tujuan yang diharapkan oleh penyelenggara PNPM Mandiri 

serta para Dosen dan sejauh mana pelaksanaan pelatihan tersebut sudah berjalan, 

sehingga hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi, dan 

pertimbangan bagi Program Pelatihan Tata Boga selanjutnya. Maka, penulis 

merasa tertarik dan termotivasi untuk meneliti tentang “Hasil Belajar Pelatihan 

Tata Boga terhadap minat Berirausaha Di Cipeundey Bandung Barat” (Penelitian 

ini terbatas pada peserta pelatihan di Desa Cipeundey Bandung Barat) 

 

 

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah  

1. Identifikasi Masalah  

Penulis memandang perlu adanya perumusan masalah agar dalam penulisan 

skripsi lebih terarah dan jelas, seperti yang dikemukakan oleh Arikunto (2002:51) 

“Rumusan masalah merupakan langkah dalam menentukan suatu problematik 

penelitian dan merupakan bagian pokok dari suatu kegiatan penelitian”. 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Hasil Belajar 

Pelatihan Tata Boga Terhadap Minat Berwirausaha Di Desa Cipeundey Bandung 

Barat?”. Rumusan tersebut merupakan gambaran dari permasalahan yang akan di 

teliti, oleh karena itu penulis jadikan judul dalam penelitian ini yaitu : “Hasil 

Belajar Pelatihan Tata Boga Terhadap Minat Berwirausaha Di Desa Cipeundey 

Bandung Barat”. Untuk membatasi terlalu luasnya permasalahan dalam penelitian 

ini, maka penulis batasi permasalahannya pada : 
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a. Hasil belajar Pelatihan Tata Boga terhadap minat berwirausaha mengacu pada 

kemampuan kognitif meliputi pemilihan bahan makanan, persiapan alat, 

pengolahan bahan makanan, pengemasan produk, serta menentukan harga 

pokok dan harga jual 

b. Hasil belajar Pelatihan Tata Boga terhadap minat berwirausaha mengacu pada 

kemampuan afektif meliputi pemilihan bahan makanan, persiapan alat, 

pengolahan bahan makanan, pengemasan produk, serta menentukan harga 

pokok dan harga jual 

c. Hasil belajar Pelatihan Tata Boga terhadap minat berwirausaha mengacu pada 

kemampuan psikomotor meliputi pemilihan bahan makanan, persiapan alat, 

pengolahan bahan makanan, pengemasan produk, serta menentukan harga 

pokok dan harga jual 

2. Perumusan Masalah  

Rumusan masalah Deskriptif menurut Sugiyono (2011:56) “Suatu rumusan 

masalah yang berkenaan dengan pernyataan terhadap keberadaan variabel mandiri 

baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri)”.  

Pelatihan Tata Boga dalam upaya meningkatkan ekonomi keluarga merupakan 

kegiatan belajar di jalur pendidikan nonformal. Bagian pokok dari kegiatan ini 

merupakan pemberian pengetahuan dan keterampilan kepada peserta pelatihan 

yang selanjutnya dapat dijadikan bekal dalam merintis usaha. 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana hasil belajar 

Pelatihan Tata Boga terhadap minat berwirausaha di Desa Cipeundey?. Rumusan 

masalah tersebut penulis jadikan sebagai judul penelitian, yaitu : “Hasil Belajar 

Pelatihan Tata Boga Terhadap Minat Berwirausaha Di Desa Cipeundey Bandung 

Barat” (Penelitian ini terbatas pada peserta pelatihan di desa Cipeundey Bandung 

Barat) 

 

C. Tujuan Penelitian  
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Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Tujuan Umum : 

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi hasil belajar 

Pelatihan Tata Boga terhadap minat berwirausaha yang telah diselenggarakan. 

2. Tujuan Khusus : 

Tujuan khusus penelitian ini adalah memperoleh gambaran yang lebih rinci 

tentang : 

a. Hasil belajar Pelatihan Tata Boga terhadap minat berwirausaha mengacu pada 

kemampuan kognitif meliputi pemilihan bahan makanan, persiapan alat, 

pengolahan bahan makanan, pengemasan produk, serta menentukan harga 

pokok dan harga jual 

b. Hasil belajar Pelatihan Tata Boga terhadap minat berwirausaha mengacu pada 

kemampuan afektif meliputi pemilihan bahan makanan, persiapan alat, 

pengolahan bahan makanan, pengemasan produk, serta menentukan harga 

pokok dan harga jual 

c. Hasil belajar Pelatihan Tata Boga terhadap minat berwirausaha mengacu pada 

kemampuan psikomotor meliputi pemilihan bahan makanan, persiapan alat, 

pengolahan bahan makanan, pengemasan produk, serta menentukan harga 

pokok dan harga jual 

 

 

 

D. Metode Penelitian 

Metode yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data penelitian adalah 

metode analisis deskriptif. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini 

ditunjukan untuk mengetahui informasi mengenai hasil belajar Pelatihan Tata 

Boga terhadap minat berwirausaha, sesuai dengan yang dikemukakan oleh 

Sugiyono (2012:207) bahwa : “Analisis statistik deskriptif yaitu teknik analisis 
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data yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap 

objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi”. 

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan angket (kuesioner) yang dikembangkan berdasarkan studi literatur. 

Penggunaan angket dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan data mengenai 

hasil belajar Pelatihan Tata Boga pada minat berwirausaha di Desa Cipeundey 

dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara tertulis kepada responden. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak 

baik langsung maupun tidak langsung, dan khususnya bagi : 

1. Secara teoristis dapat dijadikan sumbangan informasi bagi penyelenggara 

Pelatihan Tata Boga sebagai alat evaluasi dan masukan untuk program 

pelatihan berikutnya 

2. Secara praktis dapat dijadikan sebagai acuan oleh peserta pelatihan dalam 

memahami dan menerapkan Pelatihan Tata Boga yang telah di laksanakan dan 

di manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. 

 

F. Struktur Organisasi Skripsi 

Struktur organisasi skripsi dalam penelitian ini berpedoman pada pedoman 

penulisan karya ilmiah Universtas Pendidikan Indonesia 2012, yaitu sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

BAB I : Pendahuluan 

A. Latar Belakang 

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah 
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C. Tujuan Penelitian 

D. Metode Penelitian 

E. Manfaat/Signifikansi Penelitian 

F. Struktur Organisasi Skripsi 

BAB II : Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis Penelitian 

BAB III : Metode Penelitian 

A. Lokasi dan Sumbjek Populasi/Sampel Penelitian 

B. Desain Penelitian 

C. Metode Penelitian 

D. Definisi Oprasional 

E. Instrumen Penelitian 

F. Proses Pengembangan Instrumen 

G. Teknik Pengumpulan Data 

H. Analisis Data 

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan 

A. Pengolahan/Analisis Data 

B. Pembahasan/Analisis Temuan 

BAB V : Kesimpulan dan Saran  

 


