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KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Setelah melalui pendeskripsian, penginterprestasian dan pembahasan data,

maka dengan ini penulis membuat kesimpulan yang dibagi ke dalam dua bagian

yaitu kesimpulan khusus dan kesimpulan umum.

1. Kesimpulan Khusus

1.1. Desain kurikulum Program Studi Manajemen Patiseri Sekolah Tinggi

Pariwisata Bandung yang sedang berjalan, tidak diimplementasikan sesuai

dengan kehendak, dalam pelaksanaannya banyak terjadi penyimpangan

temtama dalam intensitas waktu yang melebihi dari yang seharasnya.

1.2. Implementasi kurikulum Program Studi Manajemen Patiseri Sekolah Tinggi

Pariwisata Bandung yang sedang berjalan, walaupun berbeda dengan desain

kurikulum memberikan dampak yang cukup baik terhadap kemampuan

mahasiswa di akhir pendidikan.

2. Kesimpulan Umum

Desain kurikulum program studi Manajemen Patiseri Sekolah Tinggi

Pariwisata Bandung tidak sesuai dengan implementasinya tapi implementasinya

memberikan dampak yang cukup baik terhadap kemampuan mahasiswa di akhir

pendidikan.
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B. Rekomendasi

1. Rekomendasi untuk Program Studi Manajemen Patiseri

Rekomendasi yang ditujukan kepada progam studi Manajemen Patiseri

adalah, agar terjadi kesesuaian desainkurikulum dengan implementasinya, maka

hendaknya pihak manajemen sebelum mengembangkan dan menyusun

kurikulum yang baru, agar terlebih dahulu melakukan evaluasi kurikulum yang

sedang berjalan. Peneliti juga merekomendasikan agar pihak manajemen

memodifikasi desain kurikulum, mencakup penambahan dan pengurangan beban

sks yang diberikankepada beberapa mata kuliah.

Untuk mata kuliah komoditi patiseri beban sksnya terlalu tinggi, jadi perlu

dikurangi dari 4 sks menjadi 2 sks, untuk mata kuliah Teknik Pengolahan Kue 1

perlu ditingkatkan, minimum dari 2 sks menjadi 4 sks, demikian pula untuk mata

kuliah Teknik Pengolahan Kue II, ditambah 2 sks menjadi 4 sks, materi praktik

Pengolahan Kue Kontinental yang tidak ada di dalam desain tetapi ada di dalam

pelaksanaannya perlu dimunculkan dalam desainnya dengan nama Teknik

Pengolahan Kue III dengan bobot sks 2 dan untuk memayungi praktik

laboratorium semester lima sebanyak 6 x 60 menit sebanyak 2 kali pertemuan

dalam seminggu disarankan untuk digabungkan dengan praktik SKP, dengan

konsekuensi penambahan jumlah sks sebanyak 1 (satu).
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2. Rekomendasi untuk Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung

Agar proses pembelajaran berjalan sesuai dengan rencana pendidikan maka

pihak manajemen Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, dalam hal ini bagian

Administrasi Pengajaran membenahi administrasi pengajaran seperti,

mensinkronisasikan waktu untuk I beban sks sesuai dengan panduan yang

diberikan oleh ketua STPB, yaitu dari 1 x 45 menit menjadi 1 x 50 menit,

melengkapi sillabus, serta mewajibkan pengajar membuat SAP untuk setiap mata

kuliah. Selain itu alat bantu pengajaran teori juga perlu dilengkapi, minimal

setiap kelas dilengkapi dengan overhead project. Lebih baik lagi kalau setiap

program studi dilengkapi dengan satu set in focus. Untuk kegiatan praktikum,

agar peralatan besar yang rusak seperti lemari penyimpanan untuk makanan jadi

yang mudah rusak (refrigerator) segera diperbaiki, demikian jugadengan saluran

pembuangan yang menimbulkan bau kurang sedap.

Demi tercapainya tujuan pembelajaran, seyogyanya para pengajar

meningkatkan kinerja di laboratorium praktik, mengembangkan kemampuan

mengajar dan menyusun strategi pembelajaran dengan mengkombinasikan

berbagai metode mengajar serta membantu peserta didik dalam memilih metode

belajar.

3. Evaluasi pembelajaran

3.1. Untuk memudahkan manajemen dalam melakukan pengontrolan apakah

tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus untuk setiap mata

kuliah tercapai atau tidak, dibutuhkan perbaikan format dari program
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pengajaran yang telah ada. Contoh format yang disarankan ada dalam

lampiran no. 5, halaman 117

3.2. Penilaian untuk ujian praktik laboratorium disarankan untuk kembali

menggunakan format yang telah ada, seperti yang ada dalam lampiran no. 7

halaman 119 atau menggunakan format yang telah disederhanakan dan

dijalankan dengan baik dan benar, sehingga penilaian dapat lebih objektif,

disarankan agar penilaian berlangsung sejak ujian dimulai, dengan demikian

proses ujian dinilai dengan lebih seksama, karena pengajar tidak hanya

menilai hasil akhimya saja.

4. Rekomendasi Bagi Industri Pariwisata

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa, desain kurikulum program

studi Manajemen Patiseri Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung telah dibuat sesuai

dengan tuntutan industri, kompetensi yang diharapkan bagi seorang penyelia

patiseri telah tercakup didalamnya. Selain itu implementasi kurikulum program

studi Manajemen Patiseri telah menghasilkan kemampuan yang cukup baik bagi

mahasiswa di akhir pendidikan, oleh sebab itu peneliti merekomendasikan agar

dalam penerimaan dan pembinaan pegawai dalpat mempertimbangkan para

mahasiswa lulusan program studi Manajemen Patiseri, Sekolah Tinggi Pariwisata

Bandung untuk dijadikan prioritas utama.
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5. Berkenaan Dengan Pendidikan Bidang Pariwisata

Pendidikan bidang pariwisata merapakan ilmu terapan yang terdiri dari

tnulti disiplin, seperti pendidikan, kebudayaan, politik, sosial, ekonomi, bukum,

pemasaran, sumber daya manusia termasuk didalamnya adalah perhotelan. Agar

industri pariwisata berkembang dengan baik, maka dibutuhkan tenaga terdidik

yangkompeten di bidangnya.

Tesis ini mengupas tentang pendidikan perhotelan, khususnya pendidikan

patiseri yang sesuai dengan kompetensi yang diminta oleh industri perhotelan

yang tergabung dalam Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia dan telah disetujui

oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dan

Departemen Tenaga Kerja, oleh sebab itu hasil temuan dari penelitian ini

diharapkan dapat memperkaya teori pendidikan di bidang pariwisata, khususnya

di bidang perhotelan.
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