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ABSTRAK
Artikel ini dilatarbelakangi oleh tingginya keberhasilan warga belajar pada program pelatihan
keterampilan tata boga. Hal ini diduga karena penggunaan strategi pembelajaran yang digunakan oleh
instruktur kepada warga belajar di SPNF SKB Kota Pariaman. tujuan dari penelitian ini ialah ingin
memberikan gambaran mengenai strategi pembelajaran yang dijabarkan dari segi manusia, bahan,
peralatan dan lingkungan yang digunakan oleh instruktur menurut pendapat warga belajar dalam
kegiatan pelatihan keterampilan tata boga. Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif
deskripstif. Penelitian ini memiliki populasi ialah warga belajar program pelatihan tata boga di SPNF
SKB Kota Pariaman yang berjumlah 20 orang. Sampel diambil sebanyak 75%. Jumlah sampel adalah
sebanyak 15 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan simple random sampling. Teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah angket, sedangkan alat pengumpul data berupa daftar
pernyataan. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan persentase. Dari hasil peneltian dapat
dilihat bahwa strategi sumber belajar pada aspek manusia, bahan, peralatan, lingkungan yang
digunakan oleh instruktur menurut pendapat warga belajar pelatihan keterampilan tata boga baik.

Kata Kunci: Strategi Pembelajaran, Pelatihan Tata Boga, SKB
PENDAHULUAN
Pendidikan nonformal bergerak di bidang kemasyarakatan, secara khusus untuk mengembangkan
potensi masyarakat. Berbagai jenis pelatihan keterampilan dan kursus diselenggarakan dengan tujuan
pemberdayaan masyarakat ke arah yang lebih sejahtera (Asri & Komar, 2016; Pamungkas, Sunarti, &
Wahyudi, 2018; Syamsi, 2010). Satuan pendidikan nonformal salah satunya adalah SPNF SKB yang
memberikan pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan, dan bentuk pelayanan yang diberikan SPNF
SKB salah satunya program tata boga. Peneliti menetapkan meneliti lembaga sanggar kegiatan belajar
(SKB) karena SPNF SKB ialah jenis dari pendidikan luar sekolah terdapat di dalamnya program
kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan keaksaraan. SPNF SKB Kota Pariaman adalah
lembaga pendidikan nonformal yang diperuntukkan kepada masyarakat Kota Pariaman sesuai dengan
kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat melalui penyelenggaraan berbagai program.
SPNF SKB Kota Pariaman ini telah menjalankan berbagai kegiatan yang terangkum dalam
beberapa program. Salah satunya adalah kegiatan pelatihan dan keterampilan tata boga yang ditujukan
kepada ibu-ibu di sekitar Kota Pariaman. Selama kegiatan ini tingkat kehadiran warga belajar pada
program pelatihan dan keterampilan tata boga cukup baik. Hal ini dapat dibuktikan lebih dari sebagian
warga belajar ikut serta menghadiri proses pembelajaran. Selain itu, setelah warga belajar selesai
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mengikuti pelatihan keterampilan tata boga SPNF SKB Kota Pariaman juga memberikan bantuan modal
berupa uang, dan beberapa alat-alat bisa yang digunakan untuk memulai usaha mandiri. (wawancara
dengan Ibu Atnadelis, S.Pd, Kepala SPNF SKB Kota Pariaman, tanggal 5 November 2018).
Peneliti akan melakukan penelitian pada pelatihan tata boga di SPNF SKB Kota Pariaman,
berdasarkan informasi yang dijelaskan sebagai berikut: (1) jumlah warga belajar dari tahun ke tahun yang
selalu meningkat; (2) sarana dan prasana pada kegiatan tata boga yang memadai; dan (3) dalam proses
pembelajaran pendidik menggunakan strategi/teknik yang tepat, sehingga membuat proses belajar
menyenangkan, sehingga hal tersebut membuat warga belajar menyukai dan bersemangat dalam ikut serta
didalamnya.
Lulusan warga belajar dari pelatihan keterampilan tataboga pada Tahun 2016 warga belajar yang
terdaftar sebanyak 12 orang, pada Tahun 2017 warga belajar yang terdaftar sebanyak 15 orang, sedangkan
pada Tahun 2018 terjadi peningkatan jumlah warga belajar yaitu sebanyak 20 orang. Peningkatan ini
terjadi disebabkan karena cukup memadainya sarana dan prasarana yang ada di SPNF SKB Kota
Pariaman.
Kelengkapan sarana dan prasarana yang cukup memadai merupakan salah satu faktor penunjang
keberhasilan pada program pelatihan dan keterampilan tata boga tersebut. Keberhasilan program tata boga
juga ditunjang oleh strategi pembelajaran yang diberikan pendidik. Strategi diterapkan diberikan oleh
instruktur tersebut bisa meningkatkan keantusiasan warga belajar dalam mengikuti kegiatan. Strategi
pembelajaran diterapkan oleh instruktur pada program pelatihan keterampilan tata boga di SPNF SKB
Kota Pariaman yang sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan program tersebut. Strategi pembelajaran
yang diberikan oleh instruktur tersebut dapat meningkatkan minat warga belajar dan mengikuti
keterampilan dan pelatihan yang sedang dilaksanakan (Observasi tanggal 7–16 September 2018).
Selain itu, lingkungan yang kondusif juga sangat mendukung dalam melaksanakan kegiatan
pembelajaran, disebabkan karena lokasi SPNF SKB Kota Pariaman jauh dari kebisingan jalan raya, dan
ruang kelas yang kelas yang digunakan dalam proses pembelajaran bersih dan rapi. Strategi pembelajaran
dengan keberhasilan mempunyai hubungan yang sangat erat. Strategi/teknik yang diterapkan didalam
kelas membuat warga belajar lebih bersemangat untuk ikut serta dalam pembelajaran peatihan. Adanya
ketepatan dalam memilih dan menggunakan strategi pembelajaran akan mempercepat proses pencapaian
tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.
Penulis melakukan penelitian dengan judul “Gambaran Penggunaan Strategi Pembelajaran pada
Pelatihan Keterampilan Tata Bogadi SPNF SKB Kota Pariaman”. Dalam hal ini memiliki tujuan untuk
melihat bagaimana tutor menerapkan sumber belajar dari segi manusia yang mana digunakan oleh
instruktur menurut pendapat warga belajar dalam kegiatan pelatihan keterampilan tata boga, strategi
sumber belajar dari aspek bahan pembelajaran yang digunakan oleh instruktur menurut pendapat warga
belajar dalam kegiatan pelatihan keterampilantata boga, strategi sumber belajar dari aspek peralatan
pembelajaran yang digunakan oleh instruktur menurut pendapat warga belajar dalam kegiatan pelatihan
keterampilan tata boga, dan strategi sumber belajar dari aspek lingkungan yang digunakan oleh instruktur.
menurut pendapat warga belajar dalam kegiatan pelatihan keterampilan tata boga.
Menurut Komalasari (2013), sumber belajar merupakan suatu objek yang menjadi salah satu cara
yang dimanfaatkan oleh instruktur dalam mengajar di dalam kelas, baik baik perorangan ataupun
keompok yang memiliki tujuan yang sama untuk kepentingan belajar yang dapat berjalan secara optimal
dengan baik dan efisien. Sumber belajar merupakan suatu objek yang menjadi salah satu cara yang
dimanfaatkan oleh instruktur dalam mengajar di dalam kelas, baik baik perorangan ataupun kelompok
yang memiliki tujuan yang sama untuk kepentingan belajar yang dapat berjalan secara optimal dengan
baik dan efisien (Abdullah, 2012; Sastrawan, 2018).
Komponen strategi pembelajaran merupakan salah satu bagian dari sebuah sistem lingkungan
pendidikan yang berperan dalam menciptakan proses belajar yang terarah pada tujuan tertentu (Afandi,
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Chamalah, & Wardani, 2013; Tabroni, 2015). Keberhasilan dalam pencapaian tujuan pengajaran
tergantung pada mutu masing-masing masukan dan cara memprosesnya dalam kegiatan belajar-mengajar
(Hanafy, 2014; Hermawan, 2017; Pane & Darwis Dasopang, 2017). Menurut Sudjana (2010), strategi
merupakan sebuah ketentuan yang telah ditetapkan dengan sengaja yang bertujuan seseorang dapat
melakukan sesuatu. strategi melingkupi kepada tujuan dari kegiatan/tindakan, orang yang berpartisipasi,
isi dari tindakan, proses terjadinya kegiatan, dan saran yang menunjang proses tindakan
Menurut Sudirman (dalam Djamarah, 2002), sumber belajar yang ada cukup banyak yaitu
terdapat di lingkungan sekolah, rumah, di pusat kota, di pedesaan dan sebaginya. Berikut beberapa
unsur/bagian yang terdapat dalam sumber belajar yaitu, manusia, bahan, peralatan dan lingkungan.
Manusia ialah akar utama dari keberhasilan dalam setiap kegiatan jika untuk mencapai sebuah tujuan
pembelajaran yang efektif serta efisien, instruktur bisa memanfaatkan manusia dalam mencapai tujuan
tersebut. Manusia dapat dijadikan sebagai pemanfaatan oleh dan narasumber lain, khususnya dalam
setting proses belajar mengajar dalam kelas. Bahan merupakan objek yang terdapat dalam teks/pesan
yang telah disampaikan oleh instruktur kepada warga belajar. Hal ini termasuk kategori materials,
contohnya slide,video, majalah/tabloid. Peralatan merupakan sebuah objek (hardware) yang dipergunakan
oleh instruktur kepada warga belajar dalam rangka menyampaikan sebuah pesan yang ada sebagai sebuah
perantara di dalam kelas. Sebagai contoh, in focus, blackboard, tape/recorder. Lingkungan adalah sesuatu
yang dapat memungkinkan warga belajar untuk belajar. Dengan adanya proses kegiatan yang dilakukan di
dalam dan diluar ruangan membuat warga belajar merasa tidak bosan dalam proses kegiatan sehingga
proses kegiatan pembelajaran berjalan dengan baik. Misalnya lingkungan outdoor dan indoor.

METODE
Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan jenis pendekatan
kuantitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan mendeskripsikan hal yang terjadi
dilapangan dengan apa adanya. Populasi merupakan keseluruhan dari objek yang akan diteliti. Sukardi
(2012), populasi dapat diartikan semua unsur yang terlibat termasuk manusia, hewan, kejadian, serta
objek yang hidup bersama yang berada dalam suatu daerah tertentu yang menjadi tujuan simpulan dan
keputusan sebuah penelitian.
Teknik penarikan sampel yang ditetapkan pada penelitian ini ialah simple random sampling.
Peneliti menetapkan pengambilan sampel sebanyak 75% dari keseluruhan jumlah keseluruhan populasi
(20 orang). Maka, peneliti mendaptkan jumlah sampel sebanyak 15 orang dari keseluruhan jumlah warga
belajar yang ada pada program kegiatan pelatihan tata boga di SPNF SKB Kota Pariaman. Teknik
memilih sampel peneliti menggunakan langkah acak manual yang dilakukan dengan cara pengundian.
Semua daftar anggota populasi dimasukkan dalam sebuah kotak, lalu dilakukan pengundian. Nomor
anggota yang keluar merupakan orang yang dijadikan sebagai sampel penelitian.
Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah angket. Angket
merupakan daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain (responden) dengan maksud agar orang
yang diberikan tersebut bersedia memberi respon sesuai dengan angket. Sesuai dengan teknik yang
dipakai, alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman angket. Pedoman
angket dalam penelitian ini berupa daftar pernyataan terstruktur yang diajukan kepada sampel dengan
pilihan jawaban yang telah ditetapkan oleh peneliti. Hal tersebut menggunakan rumus persentase yang
dikemukakan oleh (Sugiyono, 2014).

P

F
x100%
N

Keterangan:

P = persentase
F = frekuensi jawaban
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N = jumlah responden

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian
Data diperoleh berdasarkan angket yang dibagikan kepada responden. peneliti merumuskan
tujuan dari penelitian ini adalah menggambarkan penggunaan strategi pembelajaran pada program tat
boga di SPNF SKB kota pariaman., yang meliputi: (1) gambaran penggunaan strategi sumber belajar dari
aspek manusia pada pelatihan keterampilan tata boga, (2) gambaran penggunaan strategi sumber belajar
pada segi bahan keterampilan tata boga, (3) gambaran penggunaan strategi sumber belajar dari aspek
peralatan pembelajaran yang digunakan dalam pelatihan keterampilan tata boga, (4) gambaran
penggunaan strategi sumber belajar dari aspek lingkungan yang digunakan instruktur dalam pelatihan
keterampilan tata boga. Selanjutnya hasil penelitian akan diuraikan sebagai berikut:

Aspek Manusia
Hasil temuan penelitian dan pengolahan data tentang gambaran penggunaan strategi sumber
belajar dari aspek manusia yang digunakan instruktur dalam pelatihan keterampilan tata boga, dilihat dari
angket yang peneliti bagikan terhadap warga belajar yaitu 15 orang warga belajar di SPNF SKB Kota
Pariaman. Sub variabel manusia terdapat dua buah indikator yang mempunyai 6 butir pernyataan.
Gambar 1.
Histogram Distribusi Frekuensi Skor Variabel Aspek Manusia

Berdasarkan Gambar 1. dapat disimpulkan bahwa tanggapan warga belajar terhadap strategi
pembelajaran pada aspek manusia yang digunakan instruktur dalam pelatihan keterampilan tata boga di
SPNF SKB Kota Pariaman dilihat dari strategi pembelajarannya diklarfikasikan ke dalam kategori baik.

Aspek Bahan yang digunakan Instruktur
Hasil temuan penelitian dan pengolahan data tentang gambaran penggunaan strategi sumber
belajar dari aspek bahan yang digunakan instruktur dalam pelatihan keterampilan tata boga, dilihat dari
angket yang peneliti bagikan terhadap warga belajar yaitu 15 orang warga belajar di SPNF SKB Kota
Pariaman. Sub variabel manusia terdapat tiga buah indikator yang mempunyai 9 butir pernyataan.

Ainil Mafira, Alim Harun Pamungkas
Gambaran Penggunaan Strategi Pembelajaran pada Pelatihan Keterampilan Tata Boga…

319

Gambar 2.
Histogram Distribusi Frekuensi Skor Variabel Aspek Bahan yang
Digunakan Instruktur

Berdasarkan Gambar 2. dapat disimpulkan bahwa tanggapan warga belajar terhadap strategi
pembelajaran pada aspek bahan yang digunakan instruktur dalam pelatihan keterampilan tata boga di
SPNF SKB Kota Pariaman dilihat dari strategi pembelajarannya diklarfikasikan ke dalam kategori baik..

Aspek Peralatan yang Digunakan Instruktur
Hasil temuan penelitian dan pengolahan data tentang gambaran penggunaan strategi sumber
belajar dari aspek peralatan yang digunakan instruktur dalam pelatihan keterampilan tata boga, dilihat dari
angket yang peneliti bagikan terhadap warga belajar yaitu 15 orang warga belajar di SPNF SKB Kota
Pariaman. Sub variabel manusia terdapat tiga buah indikator yang mempunyai 9 butir pernyataan.
Gambar 3.
Histogram Distribusi Frekuensi Skor Variabel Aspek Peralatan
yang Digunakan Instruktur

Berdasarkan Gambar 3. dapat disimpulkan bahwa tanggapan warga belajar terhadap strategi
pembelajaran pada aspek peralatan yang digunakan instruktur dalam pelatihan keterampilan tata boga di
SPNF SKB Kota Pariaman dilihat dari strategi pembelajarannya diklarfikasikan ke dalam kategori baik.

Aspek Lingkungan yang Digunakan Instruktur
Data tentang gambaran penggunaan strategi pembelajaran yang digunakan instruktur pada
pelatihan keterampilan tata boga di SPNF SKB Kota Pariaman. dilihat dari angket yang peneliti bagikan
terhadap warga belajar yaitu 15 orang warga belajar di SPNF SKB Kota Pariaman. Sub variabel manusia
terdapat empat buah indikator yang mempunyai 6 butir pernyataan.
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Gambar 4.
Histogram Distribusi Frekuensi Skor Variabel Aspek Lingkungan
yang Digunakan Instruktur

Berdasarkan Gambar 4. dapat disimpulkan bahwa tanggapan warga belajar terhadap strategi
pembelajaran pada aspek peralatan yang digunakan instruktur dalam pelatihan keterampilan tata boga di
SPNF SKB Kota Pariaman dilihat dari strategi pembelajarannya diklarfikasikan ke dalam kategori baik.

Pembahasan
Gambaran Penggunaan Strategi Pembelajaran yang Digunakan Instruktur Dilihat
dari Aspek Manusia
Berdasarkan hasil temuan penelitian dan hasil pengelohan data tentang penggaunaan strategi
pembelajaran yang digunakan instruktur dilihat dari aspek manusia dikategorikan dalam kategori baik.
Hal ini ditandai dengan banyaknya warga belajar yang menjawab pernyataan selalu dan sering. Strategi
pembelajaran menurut Kemp (dalam Sanjaya, 2008), merupakan sebuah proses kegiatan sebagai
keharusan yang dilaksanakan instruktur beserta warga belajar supaya tujuan yang ingin dicapai dalam
kegiatan dapat berjalan seoptimal mungkin.
Wena (2014), strategi berarti cara dan seni menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan
tertentu, pembelajaran berarti upaya mempelajarkan warga belajar. Dengan demikian strategi
pembelajaran berarti cara dan seni untuk menggunakan semua sumber belajar dalam upaya
mempelajarkan warga belajar. Menurut Sudirman (dalam Djamarah & Zain, 2010), sumber belajar yang
ada cukup banyak yaitu terdapat di lingkungan sekolah, rumah, di pusat kota, di pedesaan dan sebaginya

Gambaran Penggunaan Strategi Pembelajaran yang Digunakan Instruktur Dilihat
dari Aspek Bahan
Bahan menurut Komalasari (2013) objek yang terdapat dalam teks/pesan yang telah disampaikan
oleh instruktur kepada warga belajar. Hal ini termasuk kategori materials, contohnya slide,video,
majalah/tabloid. Bahan menjadi ujung tombak dalam kegiatan proses pembelajaran yang berarti memiliki
fungsi yang penting di dalamnya. Tanpa adanya bahan tidak akan mungkin mencapai keberhasilan, tetapi
dengan adanya bahan tujuan dari kompetensi yang telah diajarkan akan tercapai secara optimal, efektif
serta efisien yang mana hal tersebut akan membuat keberhasilan dalam kegiatan pembelajaran (Abdullah,
2017; Zulkifli & Royes, 2018).

Gambaran Penggunaan Strategi Pembelajaran yang Digunakan Instruktur Dilihat
dari Aspek Peralatan
Peralatan adalah sesuatu (perangkat keras) yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang
tersimpan dalam bahan,peralatan merupakan suatu ala tang digunakan untuk mendukung berjalannya
suatu kegiatan Misalnya overhead proyektor, papan tulis, tape/recorder.
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Gambaran Penggunaan Strategi Pembelajaran yang Digunakan Instruktur Dilihat
dari Aspek Lingkungan
Lingkungan adalah sesuatu yang dapat memungkinkan warga belajar untuk belajar. Dengan
adanya proses kegiatan yang dilakukan di dalam dan diluar ruangan membuat warga belajar merasa tidak
bosan dalam proses kegiatan sehingga proses kegiatan pembelajaran berjalan dengan baik. Misalnya
lingkungan outdoor dan indoor.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka dapat ditarik
kesimpulan tentang gambaran penggunaan strategi pembelajaran pada pelatihan keterampilahan tata boga
di SPNF SKB Kota Pariaman yaitu sebagai berikut: Penggunaan strategi sumber belajar dari aspek
manusia yang digunakan ins truktur dalam pelatihan tata boga termasuk dalam category baik. Hal ini bisa
dilihat pada analis yang menggambarkan bahwa lebih dari sebagian warga belajar menjawab pernyataan
selalu dan sering, penggunaan strategi sumber belajar dari aspek bahan yang digunakan oleh instruktur
dalam pelatihan tata boga juga termasuk baik. Hal tersebut bisa dilihat pada analis yang mana
menggambarkan skor tertinggi yang dijawab oleh warga belajar terdapat pada pernyataan selalu dan
sering, penggunaan strategi sumber belajar dari aspek peralatan yang digunakan instruktur dalam
pelatihan tata boga termasuk baik. dapat dilihat pada analysis menggambarkan bahwa jawaban terbanyak
diperoleh pada skor sering, Penggunaan strategi sumber belajar dari aspek lingkungan yang digunakan
instruktur pada pelatihan dikategorian kepada baik. Hal tersebut bisa terlihat paa analis yang
menggambarkan bahwa lebih dari sebagian warga belajar menjawab pernyataan selalu dan sering.
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