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Mahasiswa yang sukses di masa depan adalah mahasiswa yang menguasai soft skills 
berfikir tingkat tinggi  secara berkelanjutan. Untuk dapat menumbuhkan kembangkan 
kemampuan tersebut diperlukan suatu model yang secara efektif  dapat memberi kontribusi 
secara signfikan bagi  tumbuhnya soft skills berfikir tingkat  tinggi yang sangat penting untuk 
mendukung kesuksesan dalam bekerja. Penelitian dimaksudkan untuk mengembangkan 
model Problem Based Learning (PBL) terintegrasi yang efektif  untuk  meningkatkan  soft 
skills berfikir  tingkat tinggi bagi mahasiswa Vokasi yang diujikan pada pembelajaran 
Patiseri.  Tahun pertama telah berhasil  menemukan  model awal PBL terintegrasi,  sintak 
pembelajaran dan perangkat pembelajaran berupa: RPS, buku panduan dasar-dasar PBL 
terintegrasi, panduan dosen dan mahasiswa, panduan assessment dan angket soft skills  
berfikir tingkat tinggi. Tujuan tahun ke dua yang ingin dicapai 1).menguji model hipotetik 
pada pembelajaran patiseri untuk masing-masing soft skills berfikir tingkat tinggi: berfikir 
kritis dan pemecahan masalah, kreatifitas  dan inovasi, kemampuan untuk terus belajar, usaha 
keras untuk mencapai sukses, strategi berfikir. 2) luaran yang dihasilkan adalah journal 
nasional terakreditasi dan  seminar nasional.  

Peneltian ini menggunakan metode research and development (R&D) bidang 
pendidikan menurut Borg and Gall,  dengan modifikasi menurut Sukmadinata dengan 3 
langkah: 1) Studi pendahuluan, 2) Pengembangan model, 3) Pengujian model. Pada tahun 
pertama telah ditemukan permasalahan pembelajaran patiseri, analisis kirikulum patiseri (4 
MK patiseri), yang menjadi dasar pengembangan model dan perangkat pembelajaran. Pada 
tahun kedua, kegiatan penelitian memasuki tahap implementasi model pada kelas patiseri 
dengan pola eksperimen. Data efektifitas model  selama  implementasi diambil menggunakan 
observasi, angket  dan dokumentasi. Data dianalisis  secara diskriptif kuantitatif, anova,  dan 
kualitatif. 

Hasil penelitian  1) telah ditemukan model PBL terintegrasi yang terbukti efektif 
untuk meningkatkan Soft skills berfikir tingkat tinggi (SBT), 2) efektifitas model ditunjukkan 
oleh perolehan gain antara post test dan pre test strategi berfikir (0,89),  kreatifitas dan 
inovasi (0.86), usaha keras mencapai sukses (0,85),  berfikir kritis dan pemecahan masalah 
(0,79), dan paling rendah adalah kemauan belajar sepanjang waktu (0,73).  3) uji anova 
menunjukkan hasil yang signifikan, dimana nilai signifikasni < 0,05. Luaran penelitian 1) 
proseding seminar international Published by Atlanties Press, 2) Jurnal kependidikan 
terakreditasi nasional  LPPM – UNY 2) seminar nasional LPPM UNY.  
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