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Pendidikan diyakini dapat menanamkan ilmu pengetahuan, keterampilan, 

dan nilai-nilai yang dengan itu, manusia dapat meningkatkan kemampuannya 

dalam berkehidupan. Dengan menanamkan ilmu pengetahuan, manusia akan 

mengetahui arti sesungguhnya terhadap persoalan hidupnya. Selanjutnya, dari 

keterampilan akan memberikan bekal terhadap perubahan ekonomi bagi diri dan 

masyarakat. Pengetahuan pendidikan memberikan bekal untuk mengetahui ilmu 

pengetahuan dan sains di dalamnya. Sedangkan keterampilan memberikan 

bekal untuk bekerja di kehidupan kelak. Maka, dapat dikatakan bahwa 

pendidikan memang kebutuhan mutlak dalam kehidupan manusia. 

Pendidikan kejuruan adalah sebuah kegiatan proses belajar mengajar yang 

mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja secara profesional bidang 

tertentu. Maksudnya adalah setiap peserta didik yang telah menyelesaikan 

pendidikan pada bidang teknologi dan kejuruan dapat langsung terjun ke dunia 

kerja tanpa diragukan lagi kemampuannya. Pendidikan kejuruan semain hari 

semakin banak diminati oleh masyarakat. Namun, banyak masyarakat yang 

belum mengetahui sebenarnya apa pendidikan kejuruan, bagaimana sekolah dan 

masyarakat harus mempersiapkannya dalam abad 21? Hal tersebut mendorong 

penulis untuk menyusun sebuah buku ―Penddikan Vokasi dan Kejuruan, 

Strategi dan Revitalisasi Abad 21‖. 

Buku ini mengupas banyak hal terkait pendidikan vokasi dan kejuruan 

diantaranya pengertian, landasan, Konsep, Strategi dan Implementasi 

Pendidikan kejuruan. Serta didalamnya ada strategi revitalisasi pendiidkan 

kejruuan pada abad 21. 

Buku ini dapat tersusun berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena 

itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga kecil saya, istri dan 

anak tercinta yang selalu mensuport dalam berkarier. Kedua orang tua yang 

selalu mendoakan setiap langkah dalam mencapai cita-cita. Semua pihak yang 

tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan masukan dan 

saran sehingga buku ini dapat di hadapan pembaca. 
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Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kata sempurna. Kritik 

dan saran konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan diktat ini selanjutnya. 

Tidak lupa puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. atas segala 

limpahan rahmat dan hidayahnya. Akhirnya, selamat membaca dan semoga 

bermanfaat. Amin. 
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BAB I 
PENDIDIKAN KEJURUAN 

 

A. Sejarah Pendidikan Kejuruuan 

Pada zaman kekuasaan VOC, yaitu pada tahun 1737, didirikanlah sekolah 

vokasi pertama, yaitu akademi pelayaran. Namun, sekolah tersebut ditutup pada 

tahun 1755. Setelah dua abad lebih berkuasa, tepatnya pada tahun 1853, 

Belanda membuka kembali sekolah vokasi di Indonesia. Sekolah vokasi 

tersebut bernama Ambachts School van Soerabaja atau Sekolah Pertukangan 

Surabaya, yang diperuntukkan bagi anak–anak Indonesia dan Belanda. Pada 

masa penjajahan Jepang, Indonesia harus kembali membangun pendidikan dari 

nol, karena pada masa itu segala sesuatu yang berbau Belanda harus 

dihilangkan. Sekolah pertukangan pun kembali dibuka pada masa itu, yaitu 

sekolah teknik menengah (STM) di daerah Ciroyom, Bandung. Sekolah yang 

dibuka pada zaman Jepang ini lamanya 3 tahun dan sempat mempunyai peserta 

didik sebanyak 360 orang. Namun, sekolah tersebut harus ditutup setelah 

Indonesia meraih kemerdekaannya, tepatnya pada bulan Agustus tahun 1945. 

Para guru dan peserta didik terpencar, bergabung dengan satuan–satuan 

perjuangan yang terbentuk secara spontan, seperti Tentara Pelajar Republik 

Indonesia (TPRI), Badan Keamanan Rakyat (BKR), dan Tentara Keamanan 

Rakyat (TKR). Sejak penerapan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) 

yang digulirkan pada tahun 1969 bentuk pendidikan vokasi mulai mengadopsi 

model dari negara lain dan secara bertahap pendidikan vokasi mendapat tempat 

pada sistem pendidikan Indonesia. Tonggak pengembangan pendidikan vokasi 

secara terpadu di Indonesia dimulai pada Repelita V, melalui penetapan UU No. 

2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dilanjutkan dengan 

ditetapkannya PP No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah yang 

memuat beberapa ketentuan dalam pengembangan pendidikan vokasi. Dalam 

periode ini, melalui Kepmendikbud No. 490/1992 tentang Sekolah Menengah 

Kejuruan mulai dilaksanakan juga pengembangan unit produksi sebagai bagian 
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dari proses pembelajaran di SMK, kegiatan unit produksi ini meliputi kegiatan 

memproduksi barang dan jasa dengan memanfaatkan semua sumber daya yang 

ada di sekolah dan lingkungannya. Kebijakan pengembangan lebih lanjut 

dilakukan pemerintah melalui penerapan Pendidikan Sistem Ganda (PSG) 

melalui konsep Link and Match, mulai tahun 1997 (Kepmen No. 323/U/1997) 

yang merupakan awal upaya pelibatan dunia usaha/industri dalam pendidikan 

vokasi. Sistem ini mengadopsi model Dual System di Jerman, dengan 

melakukan beberapa penyesuaian. Secara teoretis, PSG merupakan sistem 

pendidikan yang dianggap ideal untuk meningkatkan relevansi dan efisiensi 

SMK. Praktik peserta didik di industri merupakan bagian dari kegiatan 

penerapan ini. Sejumlah kegiatan yang telah dilakukan oleh SMK untuk 

melibatkan dunia usaha/industri antara lain melalui pelaksanaan kegiatan 

gebyar pendidikan vokasi, penandatanganan kerja sama sekolah dengan dunia 

usaha/industri, pembentukan organisasi intern di sekolah, dan kunjungan guru-

guru secara reguler ke dunia usaha/ industri. Upaya ini ditindaklanjuti dengan 

pembentukan Majelis Pendidikan Vokasi NasonaI (MPKN) dan Majelis 

Pendidikan Vokasi Provinsi. Sesuai dengan UU 20/2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Pasal 15, keberadaan SMK dirancang untuk 

mempersiapkan lulusannya bekerja di bidang tertentu. Hal ini menunjukkan 

bahwa pendidikan menengah kejuruan ditujukan untuk penyiapan lulusan yang 

siap kerja, baik bekerja secara mandiri maupun bekerja pada industri tertentu. 

Layanan pendidikan (dan pelatihan) vokasi diberikan mulai jenjang pendidikan 

menengah, yakni SMK dan SMK-Luar Biasa, serta jenjang pendidikan tinggi, 

yakni Politeknik dan program Diploma di universitas. Pemberian layanan 

pendidikan dapat melalui jalur formal (persekolahan, seperti SMK) maupun 

nonformal melalui kursus dan pelatihan keterampilan. Pendidikan vokasi pada 

jalur pendidikan nonformal dan yang diselenggarakan oleh Pemerintah 

dilakukan melalui berbagai satuan pendidikan nonformal, baik di Lembaga 

Kursus dan Pelatihan (LKP), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), 

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Balai Latihan Kerja (BLK), maupun berbagai 

lembaga pelatihan lainnya. Pendidikan vokasi yang bersifat informal dilakukan 

dalam bentuk magang atau ―terjun langsung‖ ke lapangan kerja yang akan 

dimasuki. Pendidikan vokasi melalui kursus dan pelatihan keterampilan pada 
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tahun 1970an diselenggarakan dibawah binaan Direktorat Pendidikan Kejuruan. 

Pada tahun 1975 pembinaan kursus dan pelatihan keterampilan diserahkan 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada Direktorat Pendidikan 

Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan 

Olahraga (PLSPO), Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Program kursus 

dan pelatihan keterampilan dikenal dengan sebutan Pendidikan Luar Sekolah 

yang diselenggarakan Masyarakat (PLSM) dan selanjutnya pada tahun 1990an 

dikenal dengan akronim Diklusemas. Pada waktu itu belum banyak program-

program kursus yang berkembang di masyarakat, antara lain kursus Tata Buku 

atau Bond A/B, Mengetik, Bahasa Inggris, Tata Kecantikan, Tata Rias 

Pengantin, Menjahit. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta kebutuhan masyarakat dan industri, Direktorat Pendidikan 

Masyarakat menyusun kurikulum berbagai program kursus dan melaksanakan 

ujian nasional kursus. Pada tahun 2006 terbentuk direktorat baru sebagai 

pemisahan dari Direktorat Pendidikan Masyarakat, yaitu Direktorat Pembinaan 

Kursus dan Kelembagaan dan kemudian berubah menjadi Direktorat 

Pembinaan Kursus dan Pelatihan. Pada tahun 2009 ujian nasional kursus diganti 

dengan uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi yang 

dibentuk oleh organisasi profesi yang diakui Pemerintah sesuai ketentuan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

Sampai sekarang sudah terbentuk 35 jenis Lembaga Sertifikasi Kompetensi 

(LSK). Dalam perkembangannya pendidikan vokasi yang dilaksanakan pada 

jenjang pendidikan menengah tetap disebut pendidikan vokasi dan yang 

dilaksanakan pada jenjang pendidikan tinggi juga disebut pendidikan vokasi4. 

Pada saat ini, secara regulasi Program Pendidikan Kejuruan di Indonesia terbagi 

dalam program pendidikan 3 tahun, dan program pendidikan 4 tahun. Namun, 

jumlah SMK 4 tahun hanya ada 12 SMK dari 12.848 SMK. Bidang Keahlian 

yang dikembangkan terdapat 9 Bidang Keahlian, 48 Program Keahlian, dan 142 

Paket Keahlian. Selain dari pendidikan (dan pelatihan) kejuruan yang 

dilaksanakan sebagai persiapan untuk memasuki dunia kerja (pre-service 

training atau pelatihan pra-jabatan), terdapat pelatihan kejuruan yang 

dilaksanakan setelah lulusan masuk ke dunia kerja (in-service training atau 

pelatihan dalam jabatan). Pelatihan-pelatihan semacam ini dilaksanakan oleh 
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perusahaan, industri, atau tempat kerja untuk menyiapkan karyawan baru agar 

menguasai keterampilan yang benar-benar sesuai dengan tempat kerja yang 

dimasukinya. Dalam rangka melaksanakan efisensi pendidikan (dan pelatihan) 

kejuruan diperlukan sinkronisasi antar-berbagai pola tersebut. Sinkronisasi 

Dalam Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, pendidikan vokasi di tingkat pendidikan menengah disebut 

pendidikan kejuruan, dan di tingkat pendidikan tinggi pertama adalah antara 

pihak penyelenggara moda pelatihan pra-jabatan dan penyelenggara pelatihan 

dalam jabatan. Sinkronsiasi kedua adalah antara para pemberi layanan 

pendidikaan dan pelatihan pra-jabatan. Kedua jenis sinkronisasi ini belum 

tampak wujudnya dalam penyelenggara pendidikan (dan pelatihan) kejuruan.. 

 

B. Pengertian Pendidikan Kejuruan 

Ada beberapa pengertian pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan adalah 

pendidikan yang mempelajari pelatihan secara spesifik yang dapat digunakan 

dalam dunia kerja (Pavlova, 2009: 7). Spesifik dalam artian bahwa pendidikan 

kejuruan mempelajari kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja secara 

terperinci dan lebih detail. Dapat dikatakan bahwa pendidikan umum 

mempelajari secara umum, tetapi pendidikan kejuruan lebih khusus. 

Menurut Prosser (1950: 2), pendidikan kejuruan merupakan sebuah konsep 

pengalaman menyeluruh bagi setiap individu yang belajar untuk kesuksesan 

dunia kerja. Dalam hal ini, pendidikan kejuruan banyak belajar tentang 

persiapan-persiapan sebelum ke dunia kerja. Pembelajaran itu mulai 

pembelajaran kognitif, afektif, dan psikomotorik. Evans (1978) mendefinisikan 

bahwa pendidikan vokasi adalah bagian dari sistem pendidikan yang 

mempersiapkan seseorang agar lebih mampu bekerja pada satu kelompok 

pekerjaan atau satu bidang pekerjaan daripada bidang-bidang pekerjaan lainnya. 

Pendidikan kejuruan dalam hal ini bukan luasnya kompetensi yang dipelajari, 

tetapi kedalaman kompetensi pada suatu bidang tertentu. 

Menurut Hansen dalam Billet (2011:59) ―...vocational does not imply a 

one-way subordination of the person to the practice. Vocation describes work 

that is fulfilling and meaningful to the individual, such that it helps to provide a 

sense of self, of personal ifentify‖. Sedangkan pendidikan kejuruan menurut 
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Kuswana (2013: 157) adalah pendidikan yang diselenggarakan pada suatu 

lembaga berupa institusi bidang pendidikan (sekunder, pos sekunder perguruan 

teknik) yang dikendalikan pemerintah, atau masyarakat industri. Dalam 

pengertian ini, pendidikan kejuruan dapat dilaksanakan oleh sekolah milik 

pemerintah maupun nonpemerintah. Dilaksanakan lembaga pendidikan 

pelatihan ataupun lembaga keterampilan masyarakat. Dasar yang dipakai adalah 

untuk membentuk kesiapan kerja peserta didik agar mendapatkan pekerjaan 

sesuai dengan kemampuan masing-masing. 

Menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional mengemukakan bahwa pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang 

mempersiapkan peserta didik terutama untuk dapat bekerja dalam bidang 

tertentu dan siap pula melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. 

Menurut Murphy, (2008:48) these education and training responses may be 

sees as a move to generalize aspects of workplace knowledge, to select out from 

work that knowledge which is commonly needed.At the same time, the move 

leaves intact other knowledge tgat is seen as work place specific.  

Dari beberapa pendapat di atas, dapat diartikan pendidikan kejuruan adalah 

sebuah kegiatan proses belajar mengajar yang mempersiapkan peserta didik 

untuk dapat bekerja secara profesional bidang tertentu. Maksudnya adalah 

setiap peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan pada bidang teknologi 

dan kejuruan dapat langsung terjun ke dunia kerja tanpa diragukan lagi 

kemampuannya. Sebab, peserta didik yang telah lulus melalui jenjang 

pendidikannya kejuruan sudah mempunyai bekal dan pengalaman pada bidang 

tertentu. Selain itu, dalam konteks negara Indonesia, dapat juga bahwa nantinya 

setelah selesai dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi sesuai bidang 

keahliannya. Sistem pendidikan di indonesia membagi pendidikan kejuruan 

secara terpisah dengan pendidikan akademik. Pendidikan kejuruan di tingkat 

menengah dislelenggarakan di SMK dan MAK sedangkan pendidikan 

akademik diselenggarakan di SMA dan MA. Pemisahan pendidikan kejuruan 

dan pendidikan akademik merupakan ciri pokok dari pendidikan dengan aliran 

filosofi esensialisme. (Sudira, 2013: 203). 
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Menurut Evans et al. dalam Ralph (2011: 3), beberapa pengetahuan 

pendidikan kejuruan yang harus dimiliki antara lain: 

1) Recontextualizing especially academic knowledge through the design of 

curricula to make it relevant to work; 2) Pedagogic recontextualization 

through the explicit linking of contexts through teaching; 3) Workplace 

recontextualization through which applications of knowledge are 

supported through mentorship; and learner recontextualization through 

both shared experiences among learners and also the linking of prior 

experiences with new knowledge. 

   

Dari beberapa pengetahuan yang memang harus di ada dalam pendidikan 

kejuruan di atas, antara lain bahwa pendidikan kejuruan dilihat dari kurikulum 

harus relevan dengan dunia kerja, perlu ada hubungan yang jelas dalam konteks 

pedagogi dan perlu kejelasan dalam aplikasi pendidikan kejuruan yang 

dipelajari di sekolah dengan dunia kerja. Dengan demikian, pendidikan 

kejuruan memang selalu mengaitkan antara pendidikan akademik di sekolah 

dengan dunia kerja. 

 

C. Filosofi Pendidikan Kejuruan 

Ada aliran-aliran yang berpandangan tentang pendidikan kejuruan di 

antaranya: 

1. Eksistensialisme berpandangan bahwa pendidikan kejuruan harus 

mengembangkan eksistensi manusia untuk bertahan hidup, bukan 

merampasnya. Hal ini sejalan dengan penjelasan UU No. 20 tahun 2003, 

bahwa pendidikan teknologi kejuruan mempersiapkan peserta didik untuk 

memasuki dunia kerja.  

2. Esensialisme berpandangan bahwa pendidikan kejuruan harus mengaitkan 

dirinya dengan sistem-sistem yang lain seperti ekonomi, politik, sosial, 

ketenagakerjaan, serta religi dan moral. 
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Menurut Brown (2007: 50), ada tiga dimensi yang harus ada dalam 

pendidikan kejuruan antara lain: 

 
Gambar 1. Dimensi Pendidikan Kejuruan 

 

1) Vocations are the result of a historical and cultural process of social 

construction and institutionalization, 2) Vocations are established as 

individuals perform work-based activities and „do‟ specific things, i.e. 

concrete work tasks that respond to social needs, 3) Vocations establish 

demarcations between and internal coherence within different areas of 

working life. 

 

Dari keterangan ini, dapat diambil gambaran bahwa memang filosofi 

pendidikan kejuruan harus menyesuaikan dengan kondisi daerah/institusi, 

kondisi sosial dan kompetensi yang spesifik. Kompetensi spesifik di sini 

memang kompetensi keahlian yang ada sekarang perlu dibuat kompetensi yang 

lebih detail agar lebih mudah dalam membagi sebuah pekerjaan. 

 

D. Karakteristik dan Kurikulum Pendidikan Kejuruan 

Kurikulum pendidikan kejuruan harus mewadahi pendidikan yang nantinya 

dapat digunakan dalam dunia kerja. Ada beberapa program yang dapat diadopsi 

kurikulum pendidikan kejuruan (Pavlova, 2009: 9) antara lain : 
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1) Communication skills that contribute to productive and harmonious 

relations between employees and customers; 2) Teamwork skills that 

contribute to productive working relationships and outcomes; 3) Problem-

solving skills that contribute to productive outcomes; 4) Initiative and 

enterprise skills that contribute to innovative outcomes; 5) Planning and 

organizing skills that contribute to long-term and short-term strategic 

planning; 6) Self-management skills that contribute to employee 

satisfaction and growth; 7) Learning skills that contribute to ongoing 

improvement and expansion in employee and company operations and 

outcomes; 8) Technology skills that contribute to effective execution of 

tasks. 

 

Kurikulum pendidikan kejuruan dengan pendidikan umum tentunya 

berbeda. Idealnya kurikulum pendidikan kejuruan mewadahi seluruh komponen 

dari setiap individu sampai dia mampu bekerja di perusahaan. Berikut 

pengembangan kurikulum pendidikan kejuruan menurut Barry Stern dalam 

pratama (2016:5): 

 

 
Gambar 2. Stucture Development of Vocational Education and Training Skills  



Pendidikan Vokasi dan Kejuruan 
Strategi dan Revitalisasi Abad 21 

9 

Dari gambar di atas dapat di paparkan bahwa keterampilan dasar dalam 

pendidikan kejuruan menjadi pondasi yang sangat penting bagi pengembangan 

karir seseorang. Ketrampilan dasar ini merupakan dasar ketrampilan, 

ketrampilan berfikir dan kualitas dari setiap individu. Setelah keterampilan 

dasar di atasnya adalah keterampilan umum, disini bagaimana menyiapkan 

kebutuhan sumber daya, informasi dan teknologi, sistem,relasi serta bekerja 

dalam tim. Setelah itu peserta didik di akan masuk ke industri yang spesifik. 

Dengan demikian maka pekerja dapat memiliki ketrampilan yang lebih 

mendalam. 

Kurikulum dibuat perlu selalu di kembangkan. Kurikulum pendidikan 

kejuruan harus relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan,teknologi, dan 

Seni (IPTEKS). Vocational Education Training (VET) dapat menampung dari 

berbagai aspek, milai aspek teknologi, ekonomi, budaya, sosial,politik dan 

pembelajaran itu sendiri. Ada tiga konsep dalam pengembangan kurikulum 

diantaranya: 

 

 
 

Gambar 3. Tiga tahapan dalam mengembangkan kurikulum 
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Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa secara prinsip pengembangan di 

bagi menjadi tiga tahapan, mulai dari perencanaan, menetapkan isi kurikulum 

dan pelaksanaan (impelementasi). 

Jika dikaitkan dengan kurikulum, substansi dari pendidikan kejuruan harus 

menampilkan beberapa karakteristik yaitu : 

1. Orientasi (Orientation) 

Kurikulum pendidikan kejuruan telah berorientasi pada proses dan hasil 

atau lulusan. Keberhasilan utama kurikulum pendidikan kejuruan tidak 

hanya diukur dengan keberhasilan pendidikan peserta didik di sekolah saja, 

tetapi juga dengan hasil prestasi kerja dalam dunia kerja. Finch dan 

Crunkilton (1984: 12) mengemukakan bahwa kurikulum pendidikan 

kejuruan berorientasi terhadap proses (pengalaman dan aktivitas dalam 

lingkungan sekolah) dan hasil (pengaruh pengalaman dan aktivitas tersebut 

pada peserta didik). 

2. Dasar Kebenaran/Justifikasi (Justification) 

Pengembangan program pendidikan kejuruan perlu adanya alasan atau 

justifikasi yang jelas. Justifikasi untuk program pendidikan kejuruan adalah 

adanya kebutuhan nyata tenaga kerja di lapangan kerja atau di dunia usaha 

dan industri. Dasar kebenaran/justifikasi pendidikan kejuruan menurut 

Finch dan Crunkilton (1984: 12), meluas hingga lingkungan sekolah dan 

masyarakat. Ketika kurikulum berorientasi pada peserta didik, maka 

dukungan bagi kurikulum tersebut berasal dari peluang kerja yang tersedia 

bagi para lulusan. 

3. Fokus (Focus) 

Finch dan Crunkilton (1984: 13) mengemukakan bahwa kurikulum 

pendidikan kejuruan berhubungan langsung dengan membantu siswa untuk 

mengembangkan suatu tingkat pengetahuan, keahlian, sikap, dan nilai yang 

luas. Setiap aspek tersebut akhirnya bertambah dalam beberapa 

kemampuan kerja lulusan. Lingkungan belajar pendidikan kejuruan 

mengupayakan di dalam mengembangkan pengetahuan peserta didik, 

keahlian meniru, sikap dan nilai, serta penggabungan aspek-aspek tersebut 

dan aplikasinya bagi lingkungan kerja yang sebenarnya. 
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4. Standar Keberhasilan di Sekolah (In-School Success Standards) 

Kriteria untuk menentukan keberhasilan suatu lembaga pendidikan 

kejuruan diukur dari keberhasilan peserta didik di sekolah, mengenai 

beberapa aspek yang akan dia masuki. Penilaian keberhasilan pada peserta 

didik di sekolah harus pada penilaian sebenarnya atau kemampuan 

melakukan suatu pekerjaan. Dengan kata lain bahwa dalam standar 

keberhasilan sekolah harus berhubungan erat dengan keberhasilan yang 

diharapkan dalam pekerjaan, dengan kriteria yang digunakan oleh guru 

dengan mengacu pada standar atau prosedur kerja yang telah ditentukan 

oleh dunia kerja (dunia usaha dan dunia industri). 

5. Standar Keberhasilan di Luar Sekolah (Out-of School Success Standards) 

Penentu keberhasilan tidak terbatas pada apa yang terjadi di lingkungan 

sekolah. Standar keberhasilan di luar sekolah berkaitan dengan pekerjaan 

atau kemampuan kerja yang biasanya dilakukan oleh dunia usaha atau 

dunia industri. Standar kelulusan di luar sekolah (out-of school success 

standards) dilakukan oleh dunia usaha dan industri yang mengacu pada 

standar kompetensi sesuai bidang keahlian atau produk yang dihasilkan 

oleh masing-masing industri. Seperti yang disampaiakan prosser dalam 

Gregson (2005:37) dinyatakan bahwa “effective vocational training can 

only be given where the training jobs are carried on in the same way, with 

the same tools, and the same machines as in the occupation itself”. 

6. Hubungan Kerja Sama dengan Masyarakat (School-Community 

Relationships) 

Pengertian masyarakat yang dimaksud adalah dunia usaha dan dunia 

industri. Penyelenggaraan pendidikan kejuruan harus relevan dengan 

tuntutan kerja pada dunia usaha atau industri, maka masalah hubungan 

antara lembaga pendidikan dengan dunia usaha atau industri merupakan 

suatu ciri karakteristik yang penting bagi pendidikan kejuruan. 

Perwujudan hubungan timbal balik berupa kesediaan dunia usaha atau 

industri, menampung peserta didik untuk mendapat kesempatan 

pengalaman belajar di lapangan kerja atau industri, merupakan bentuk kerja 

sama yang saling menguntungkan. 
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7. Keterlibatan Pemerintah Pusat (Federal Involvement) 

Keterlibatan pemerintah pusat ini berkaitan dengan dana pendidikan yang 

akan dialokasikan, karena hal ini akan mempengaruhi kurikulum. Dapat 

dikatakan bahwa memang pemerintah pusat masih menjadi landasan dalam 

penentuan kurikulum yang berlaku. 

8. Kepekaan (Responsivenenss) 

Komitmen yang tinggi untuk selalu berorientasi ke dunia kerja, pendidikan 

kejuruan harus mempunyai ciri berupa kepekaan atau daya suai terhadap 

perkembangan masyarakat pada umumnya, dan dunia kerja pada 

khususnya. Perkembangan ilmu dan teknologi, inovasi, dan penemuan-

penemuan baru di bidang produksi dan jasa, besar pengaruhnya terhadap 

perkembangan pendidikan kejuruan. Untuk itulah pendidikan kejuruan 

harus bersifat responsif proaktif terhadap perkembangan ilmu dan 

teknologi, dengan upaya lebih menekankan kepada sifat adaptabilitas dan 

fleksibilitas untuk menghadapi prospek karier peserta didik dalam jangka 

panjang. 

9. Logistik 

Kurikulum pendidikan kejuruan dalam implementasi kegiatan 

pembelajaran perlu didukung oleh fasilitas belajar yang memadai, karena 

untuk mewujudkan situasi belajar yang dapat mencerminkan situasi dunia 

kerja secara realistis dan edukatif, diperlukan banyak perlengkapan, sarana 

dan perbekalan logistik. Bengkel kerja dan laboratorium adalah 

kelengkapan utama dalam sekolah kejuruan yang harus ada sebagai fasilitas 

bagi peserta didik di dalam mengembangkan kemampuan kerja sesuai 

dengan tuntutan dunia usaha dan industri. 

10. Pengeluaran (Expense) 

Pengeluaran rutin sebagai biaya pendidikan pada pendidikan kejuruan yang 

menunjang kegiatan pembelajaran, mencakup biaya listrik, air, 

pemeliharaan dan penggantian peralatan, biaya transportasi ke 

lokasi/industri (tempat praktik kerja/magang) yang jauh dari sekolah. Di 

samping itu, peralatan harus diperbarui secara periodik juga guru berharap 

untuk memberikan pengalaman belajar yang sebenarnya bagi peserta didik 

sebagaimana layaknya di industri, maka ini bisa menjadi mahal. 
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Menurut Rupert (2009:25), konsep kerangka kerja pendidikan kejuruan 

yang berkaitan dengan kurikulum pendidikan kejuruan dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

 
Gambar 4. Konsep Kerangka Kerja Pendidikan Kejuruan 

 

Dari gambar di atas dikatakan bahwa konsep kerangka kerja pendidikan 

kejuruan didasari pada filosofi, kurikulum, evaluasi bagi siswa, evaluasi 

program, jumlah siswa. Sedangkan konsep kerangka kerja pendidikan kejuruan 

tersebut harus memperhatikan era global, tekanan era global, ekspektasi sosial, 

dan pengembangan serta motivasi belajar siswa.  

 

E. Sekolah Menengah kejuruan (SMK) 

Di Indonesia, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah pendidikan 

kejuruan. Berdasarkan konstitusi, penyelenggara SMK mempunyai peran 

strategis dalam menentukan keberhasilan pembangunan nasional. Hal itu 

sejalan dengan kebutuhan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi 

sesuai dengan bidang keahlian yang berkembang di masyarakat (Kuswana, 

2013:199)..  

Menurut laporan keterampilan menjelang 2020, (1997:6) dijelaskan bahwa 

meningkatnya persaingan global maupun regional yang akan dihdapi di 

Indonesia membutuhkan tingkat keterampilan kejuruan yang memadai dengan 

materi metode terbaru (best practice) dan berkualitas. Pada akhirnya pelatihan 
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dapat diintegrasikan kedalam prakarsa untuk meningkatkan mutu proses dan 

pengelolaan. 

Vocational education is currently a live issue interntionally. 

Government consider it particularly suitable as a vehicle for social 

engineering an a means of solving multiple economic and social ills, 

such as general levels of education underachievement, youth 

unemployement and skill short ages (Psacharopolous dalam Coleman, 

2000: 81) 

 

Lulusan SMK dipersiapkan untuk memberi kesempatan berkembang 

kompetensi yang relevan dengan perkembangan permintaan pasar kerja serta 

memberi ruang gerak pada diri peserta didik untuk mengembangkan dan 

melakukan berbagai aktivitas yang dapat memberi kontribusi terhadap 

kecakapan hidup di lingkungan masyarakat. 

Sebagai bagian dari sistem pendidikan menengah, secara umum SMK 

bertujuan untuk: 

1. menyiapkan peserta didik agar dapat menjalani kehidupan secara layak, 

2. meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik, 

3. menyiapkan peserta didik agar menjadi warga negara yang mandiri dan 

bertanggung jawab, 

4. menyiapkan peserta didik agar memahami dan menghargai 

keanekaragaman budaya bangsa Indonesia, dan 

5. menyiapkan peserta didik agar dapat menerapkan dan memelihara hidup 

sehat, memiliki wawasan lingkungan, pengetahuan, dan seni. 

 

Secara khusus, SMK bertujuan: 

1. menyiapkan peserta didik agar dapat bekerja, baik secara mandiri atau 

mengisi lowongan pekerjaan yang ada di dunia usaha dan dunia industri 

sebagai tenaga kerja tingkat menengah, sesuai dengan bidang dan program 

keahlian yang diminati, 

2. membekali peserta didik agar mampu memilih karier, ulet dan gigih dalam 

berkompetisi, dan mampu mengembangkan sikap profesional dalam bidang 

keahlian yang diminatinnya,  
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3. membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan dan teknologi agar 

mampu mengembangkan diri melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi, 

serta 

4. membekali peserta didik agar mampu berusaha mandiri di masyarakat. 

 

Ada beberapa aspek yang menentukan keberhasilan pendidikan kejuruan 

agar lulusannya terserap lapangan usaha dan lapangan kerja, yaitu masalah 

kesesuaian jumlah (proporsi) lulusan setiap program keahlian dengan 

kebutuhan dunia kerja. Keberadaan pendiidkan kejuruan seharusnya didasarkan 

pada analisis kebutuhan tenaga kerja (demand and supply analisys). Seharusnya 

jika menghitung rasio lulusan dan kebutuhan dunia kerja harus sesuai. Jadi 

tidak ada salah satu jurusan yang terlalu menumpuk pada salah satu program 

studi padahal kebuthannya hanya sedikit. Selain itu kompetensi yang di 

kembangkan harus juga relevan dengan yang ada di industri. Artinya antara 

kepentingan dunia industri kepentingan dunia pendiidkan selalu beriringan. 

Menurut Billet (2011: 57) idealnya antara individu, pemerintah, masyarakat 

serat dunia Usaha/industri saling memegang peran mempertahankan pendidikan 

kejuruan.  

 
Gambar 5. Pemegang Peran Pendidikan Kejuruan 
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Pemerintah menentukan fokus,arah dan hasil, Masyarakat (sekolah) 

mempertahankan komunitas melalui ketrampilan. Individu memiliki 

ketrampilan yang diinginkan. Dunia Usaha/industri mempertahankan kualitas 

para pekerja yang salah satunya ikut menentukan penilaian/evaluasi di SMK.  
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BAB II 
BELAJAR DAN PEMBELAJARAN  

DALAM PENDIDIKAN KEJURUAN 
 

A. Pengertian Belajar 

Belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku sebagai hasil 

interaksi individu dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Suprihatiningrum (2012:14), mendefinisikan belajar adalah proses 

perubahan tingkah laku berikut adanya pengalaman. Pembentukan tingkah laku 

meliputi perubahan keterampilan, kebiasaan, sikap, pengetahuan, pemahaman 

dan apresiasi. Pendapat itu diperkuat oleh Wina Sanjaya (2007: 112) bahwa 

belajar merupakan proses perubahan tingkah laku akibat pengalaman dan 

lingkungan. Proses perubahan yang terjadi dalam diri seseorang tidak dapat 

disaksikan, tetapi hanya dapat melihat dari gejala-gejala perubahan yang 

tampak. Sehingga, ketika ingin mengetahui perkembangan belajar seseorang 

dapat melihat perubahan tingkah laku seseorang. Menurut Susilo (2006:23) 

belajar adalah memodifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman. 

Belajar merupakan proses satu kegiatan dan bukan hasil atau tujuan.Belajar 

bukan saja mengingat tetapi lebih luas daripada itu yakni mengalami. 

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan 

proses memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam wujud perubahan 

tingkah laku dan kemampuan bereaksi yang relatif permanen atau menetap 

karena adanya interaksi individu dengan lingkungannya. 

Tingkah laku yang dikategorikan sebagai ciri-ciri perilaku belajar menurut 

Sugihartono dkk. (2007: 74) adalah sebagai berikut: 

1. Perubahan tingkah laku terjadi secara sadar  

Suatu perilaku dikategorikan sebagai aktivitas belajar apabila pelaku 

menyadari terjadinya perubahan tersebut atau sekurang-kurangnya 

merasakan adanya suatu perubahan dalam dirinya.  
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2. Perubahan bersifat kontinu dan fungsional 

Sebagai hasil belajar, perubahan yang terjadi dalam diri seseorang 

berlangsung secara berkesinambungan dan tidak statis. Satu perubahan 

yang terjadi akan menyebabkan perubahan berikutnya dan selanjutnya akan 

berguna bagi kehidupan atau bagi proses belajar berikutnya. Misalnya, jika 

seorang anak belajar membaca, maka ia akan mengalami perubahan dari 

tidak dapat membaca menjadi dapat membaca. Perubahan ini akan 

berlangsung terus sampai kecakapan membacanya menjadi cepat dan 

lancar. 

3. Perubahan bersifat positif dan aktif 

Dikatakan positif apabila perilaku senantiasa bertambah dan tertuju untuk 

memperoleh sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Makin banyak usaha 

belajar dilakukan, maka makin baik dan makin banyak perubahan yang 

diperoleh. Perubahan bersifat aktif berarti bahwa perubahan yang terjadi 

tidak dengan sendirinya, melainkan karena usaha individu sendiri.  

4. Perubahan bersifat permanen 

Perubahan yang terjadi karena belajar bersifat menetap atau permanen. 

Misalnya kecakapan seorang anak dalam bermain sepeda setelah belajar 

tidak akan hilang begitu saja melainkan akan terus dimiliki bahkan akan 

makin berkembang kalau terus dipergunakan atau dilatih. 

5. Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah 

Perubahan tingkah laku dalam belajar mensyaratkan adanya tujuan yang 

akan dicapai oleh pelaku belajar dan terarah kepada perubahan tingkah laku 

yang benar-benar disadari. Misalnya, seorang yang belajar mengetik, 

sebelumnya sudah menetapkan yang mungkin dapat dicapai dengan belajar 

mengetik. Dengan demikian perbuatan belajar yang dilakukan senantiasa 

terarah kepada tingkah laku yang ditetapkan. 

6. Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku 

Perubahan yang diperoleh seorang setelah melalui proses belajar meliputi 

perubahan keseluruhan tingkah laku. Jika seorang belajar sesuatu, sebagai 

hasilnya ia akan mengalami perubahan tingkah laku secara menyeluruh 

dalam sikap, keterampilan, pengetahuan, dan sebagainya. 
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B. Jenis-Jenis Teori Belajar 

1. Teori Belajar Behavioristik 

Teori belajar behavioristik adalah teori belajar perubahan perilaku yang 

dapat diamati, diukur dan dinilai secara konkret. Perubahan terjadi melalui 

rangsangan (stimulans) yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif 

(respons) berdasarkan hukum-hukum mekanistik. Stimulans tidak lain 

adalah lingkungan belajar anak, baik yang internal maupun eksternal yang 

menjadi penyebab belajar. Respons adalah akibat atau dampak, berupa 

reaksi fisik terhadap stimulans. Belajar berarti penguatan ikatan, asosiasi, 

sifat, dan kecenderungan perilaku stimulus-respons. Karakteristik teori 

behavioristik antara lain: (1) mementingkan faktor lingkungan, (2) 

menekankan pada faktor bagian, (3) menekankan pada tingkah laku yang 

tampak dengan mempergunakan metode objektif, 4) sifatnya mekanis, (5) 

mementingkan masa lalu. 

Pakar teori behavioristik salah satunya adalah Thorndike, yang 

mendeskripsikan belajar adalah peristiwa terbentuknya asosiasi-asosiasi 

antara peristiwa-peristiwa yang disebut stimulus (S) dengan respon (R). 

Stimulus adalah suatu perubahan dari lingkungan eksternal yang menjadi 

tanda untuk mengaktifkan organisme untuk beraksi atau berbuat sedangkan 

respons dari adalah sembarang tingkah laku yang dimunculkan karena 

adanya perangsang. Dari eksperimen kucing lapar yang dimasukkan dalam 

sangkar (puzzle box) diketahui bahwa supaya tercapai hubungan antara 

stimulus dan respons, perlu adanya kemampuan untuk memilih respons 

yang tepat serta melalui usaha-usaha atau percobaan-percobaan (trials) dan 

kegagalan-kegagalan (error) terlebih dahulu.  

Bentuk paling dasar dari belajar adalah ―trial and error learning atau 

selecting and connecting learning‖ dan berlangsung menurut hukum-

hukum tertentu. Oleh karena itu, teori belajar yang dikemukakan oleh 

Thorndike ini sering disebut dengan teori belajar koneksionisme atau teori 

asosiasi. Adanya pandangan-pandangan Thorndike yang memberi 

sumbangan yang cukup besar di dunia pendidikan tersebut maka ia 

dinobatkan sebagai salah satu tokoh pelopor dalam psikologi pendidikan. 
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2. Teori Belajar Kognitif  

Teori belajar kognitif cenderung lebih mementingkan proses belajar 

daripada hasil belajar itu sendiri. Belajar tidak sekadar melibatkan 

hubungan antara stimulus dan respons, lebih dari itu, belajar melibatkan 

proses berpikir yang sangat kompleks. Belajar adalah perubahan persepsi 

dan pemahaman. Perubahan persepsi dan pemahaman tidak selalu 

berbentuk perubahan tingkah laku yang bisa diamati. 

Salah satu tokoh yang terkenal dalam teori belajar kognitif adalah 

Piaget. Iia memandang bahwa proses berpikir sebagai aktivitas gradual dan 

fungsi intelektual dari konkret menuju abstrak. Dalam teorinya, Piaget 

memandang bahwa proses berpikir sebagai aktivitas gradual dari fungsi 

intelektual dari konkret menuju abstrak. Piaget adalah ahli psikolog 

developmental karena penelitiannya mengenai tahap-tahap perkembangan 

pribadi serta perubahan umur yang mempengaruhi kemampuan belajar 

individu. Menurut Piaget, pertumbuhan kapasitas mental memberikan 

kemampuan-kemampuan mental yang sebelumnya tidak ada. Pertumbuhan 

intelektual adalah tidak kuantitatif, melainkan kualitatif. Dengan kata lain, 

daya berpikir atau kekuatan mental anak yang berbeda usia akan berbeda 

pula secara kualitatif. 

Teori kognitif adalah teori yang umumnya dikaitkan dengan proses 

belajar. Kognisi adalah kemampuan psikis atau mental manusia yang 

berupa mengamati, melihat, menyangka, memperhatikan, menduga dan 

menilai. Dengan kata lain, kognisi menunjuk pada konsep tentang 

pengenalan. Teori kognitif menyatakan bahwa proses belajar terjadi karena 

ada variabel penghalang pada aspek-aspek kognisi seseorang. Teori belajar 

kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu 

sendiri. Belajar tidak sekadar melibatkan hubungan antara stimulus dan 

respons, lebih dari itu belajar melibatkan proses berpikir yang sangat 

kompleks. Belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman. Perubahan 

persepsi dan pemahaman tidak selalu berbentuk perubahan tingkah laku 

yang bisa diamati. 
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3. Teori Belajar Konstruktivisme 

Konstruktivisme adalah suatu pendekatan terhadap belajar yang 

berkeyakinan bahwa orang secara aktif membangun atau membuat 

pengetahuannya sendiri dan realitas ditentukan oleh pengalaman orang itu 

sendiri pula. Paradigma pembelajaran kontruktivistik telah dikenal sejak 

tahun 1710, tetapi pada kenyataannya paradigma pembelajaran yang 

dikembangkan di sekolah lebih didominasi oleh pembelajaran 

behavioristik. Teori belajar behavioristik memiliki beberapa kelemahan 

antara lain terlalu mekanistik dan kurang mampu mengembangkan potensi 

siswa secara optimal.  

Ada beberapa langkah dalam pembelajaran konstruktifistik di antaranya: 

a. Peserta didik diberi kesempatan untuk menyelidiki dan menemukan 

konsep melalui pengumpulan, pengorganisasian, dan penginterpretasian 

data dalam suatu kegiatan yang telah dirancang oleh guru. Secara 

keseluruhan dalam hidup ini akan terpenuhi rasa keingintahuan peserta 

didik tentang fenomena dalam lingkungannya. 

b. Peserta didik melakukan penjelasan dan solusi yang didasarkan pada 

hasil observasi peserta didik, ditambah dengan penguatan guru. 

Selanjutnya, peserta didik membangun pemahaman baru tentang konsep 

yang sedang dipelajari. 

c. Guru berusaha menciptakan iklim pembelajaran yang memungkinkan 

peserta didik dapat mengaplikasikan pemahaman konseptualnya, baik 

melalui kegiatan maupun pemunculan masalah-masalah yang berkaitan 

dengan isu-isu dalam lingkungan peserta didik tersebut.  

  

C. Teori Belajar yang mendasari Work-Based Learning 

1. Teori Belajar Kognitif 

Pendekatan psikologi kognitif lebih menekankan arti penting proses 

internal, mental manusia. Dalam pandangan para ahli kognitif, tingkah laku 

manusia yang tampak tidak dapat diukur dan diterangkan tanpa melibatkan 

proses mental seperti motivasi, kesengajaan, keyakinan, dan sebagainya. 

Belajar pada dasarnya adalah peristiwa mental, bukan peristiwa behavioral 

(yang berupa jasmaniah) meskipun hal-hal yang bersifat behavioral tampak 

lebih nyata dalam setiap belajar siswa. Secara lahiriah, seorang anak yang 

sedang belajar membaca dan menulis, misalnya tentu menggunakan 
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perangkat jasmaniah (dalam hal ini mulut dan tangan) untuk mengucapkan 

kata-kata dan menggoreskan pena, tetapi perilaku mengucapkan kata-kata 

dan menggoreskan pena yang dilakukan anak tersebut bukan semata-mata 

respons atau stimulus yang ada, melainkan yang lebih penting karena 

dorongan mental dari otaknya (Syah, 2008:111). 

 

2. Teori Belajar Humanistik 

Humanisme lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia. 

Pendekatan ini melihat kejadian, yaitu cara manusia membangun dirinya 

untuk melakukan hal-hal yang positif. Kemampuan bertindak positif ini 

yang disebut sebagai potensi manusia dan para pendidik yang beraliran 

humanisme biasanya memfokuskan pengajarannya pada pembangunan 

kemampuan positif ini. Kemampuan positif di sini erat kaitannya dengan 

pengembangan emosi positif yang terdapat dalam domain afektif. Emosi 

adalah karakteristik yang sangat kuat yang tampak dari para pendidik 

beraliran humanisme.  

Berbeda dengan behaviorisme yang melihat motivasi manusia sebagai 

suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan fisiologis manusia atau dengan 

freudian yang melihat motivasi sebagai berbagai macam kebutuhan 

seksual, humanistik melihat perilaku manusia sebagai campuran antara 

motivasi yang lebih rendah atau lebih tinggi. Hal ini memunculkan salah 

satu ciri utama pendekatan humanistik, yaitu bahwa yang dilihat adalah 

perilaku manusia, bukan spesies lain. Akan sangat jelas perbedaan antara 

motivasi manusia dan motivasi yang dimiliki binatang. Hirarki kebutuhan 

motivasi Maslow menggambarkan motivasi manusia yang berkeinginan 

untuk bersama manusia lain, berkompetensi, dikenali, aktualisasi diri 

sekaligus menggambarkan motivasi dalam level yang lebih rendah seperti 

kebutuhan fisiologis dan keamanan.  

Humanistik tertuju pada masalah tiap individu dipengaruhi dan 

dibimbing oleh maksud-maksud pribadi yang mereka hubungkan kepada 

pengalaman-pengalaman mereka sendiri. Teori humanisme ini cocok untuk 

diterapkan pada materi-materi pembelajaran yang bersifat pembentukan 

kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, dan analisis terhadap fenomena 

sosial. Psikologi humanisme memberi perhatian atas guru sebagai 

fasilitator 
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Teori belajar humanistik dari Rogers juga menitikberatkan pada metode 

student-centered, dengan menggunakan ―komunikasi antarpribadi‖, yaitu 

berpusat pada peserta didik dengan mengembangkan potensi-potensi yang 

dimiliki peserta didik untuk dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi 

dalam suatu kehidupan. Hal yang terpenting adalah proses suasana 

(emotional approach) dalam pembelajaran bukan hasil dari belajar. 

Seorang guru harus lebih responsif terhadap kebutuhan kasih sayang dalam 

proses pendidikan. 

 

D. Konsep Dasar Pembelajaran 

Istilah pembelajaran merupakan padanan kata dalam Bahasa Inggris 

―instruction‖ yang berarti proses membuat orang belajar. Tujuannya adalah 

membuat orang belajar atau memanipulasi (merekayasa) lingkungan sehingga 

memberi kemudahan bagi orang yang mau belajar. Menurut Nana Sudjana 

(2009: 72), kegiatan belajar mengajar perlu sebuah acuan yang mengarah pada 

hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan siswa yang mempelajari bahan yang 

di sampaikan guru. Di sisi lain, kegiatan mengajar berhubungan dengan cara 

guru menjelaskan bahan materi kepada siswa. Oleh sebab itu, kegiatan belajar 

mempunyai kaitan erat dengan metode belajar, sedangkan kegiatan mengajar 

erat hubungannya dengan metode mengajar. 

Pembelajaran akan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan jaman. 

Menurut Trilling, Bernie & Fadel Charles (2009:23) pembelajaran abad 21 

terdiri atas empat komponen yaitu knowledge work (pengetahuan dalam 

bekerja), learning research, thinking tools dan digital lifestyles (gaya hidup 

digital). Jika peserta didik dapat menguasai keempat komponen tersebut diatas 

dapat dipastikan bahwa peserta didik dapat menguasai pembelajaran abad 21. 

Pembelajaran berkaitan dengan guru. Guru memegang peran yang penting 

dalam pembelajaran. Untuk mengelola pembelajaran guru harus memiliki 

kompetensi pedagogik. Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 

28 ayat (3) butir (a) dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah 

kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman 

terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi 

hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang dimilikinya. Menurut Suparman (2010: 22), Peran guru 

sebagai organisator sekaligus fasilitator anak didik dalam proses penitisan nilai-
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nilai atau pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan kehidupan dan 

lingkungan sekitarnya. 

Guru merupakan pilar penting dalam kesuksesan pembelajaran. Menurut 

Dittrich et al. (2009: 17), guru dituntut menjadi social worker, psychologist, 

mediator, communicator, team worker, knowledge networker, dan an expert. 

Tentunya guru perlu didukung oleh siswa yang memiliki motivasi dan 

ketepatan metode yang disampaikan dalam pembelajaran. Dalam pembelajran 

guru perlu memahami karakter siswa, dapat mengajar dengan profesional, 

mampu menerapkan evaluasi diri pengajaran, dapat mengidentifikasi kebutuhan 

belajar yang berbeda. Guru harus mampu mengenali karakter setiap individu, 

mampu memahami secara personal maupun kelompok siswa. Bahkan dalam 

pembelajaran perlu menerapkan metode pembelaajran sesuai dengan kebutuhan 

siswa. Seperti yang disampaikan Joyce (2009: 7) bahwa :  

Cara penerapan suatu pembelajaran akan berpengaruh besar terhadap 

kemampuan siswa dalam mendidik diri mereka sendiri. Guru yang sukses 

bukan sekedar penyaji yang kharismatik dan persuasif. Lebih jauh, guru yang 

sukses adalam mereka melibatkan para siswa dalam tugas-tugas yang sarat 

muatan kognitif dan social dan mengejari mereka bagaimana mengerjakan 

tugas-tugas tersebut secara produktif. 

Pernyataan ini sangat jelas bahwa memang seorang guru mempunyai tugas 

yang cukup penting karena apa yang diajarkan guru akan berpengaruh terhadap 

hasil belajar siswa bahkan dapat dibawa oleh siswa sampai ke kehidupan 

masyarakat.Praksis dalam LPTK adalah dengan cara guru harus mampu 

mengajarkan sesuai dengan fitrah pendidikan, yakni dengan mengajar dengan 

ketulusan, perlu pemahaman terhadap semua peserta didik. 

Berdasarkan analisa di atas, dapat katakan bahwa penerapan pembelajaran 

merupakan suatu upaya yang dilakukan dengan sengaja oleh pendidik untuk 

menyampaikan ilmu pengetahuan, mengorganisasi dan menciptakan sistem 

lingkungan dengan berbagai metode sehingga siswa dapat melakukan kegiatan 

belajar secara efektif dan efisien, serta dengan hasil produktif dan optimal. 

Secara operasional, menurut Mulyasa (2009: 77), kemampuan mengelola 

pembelajaran menyangkut tiga fungsi manajerial, yaitu perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengendalian. 
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1. Perencanaan menyangkut penetapan tujuan, kompetensi, dan 

memperkirakan cara penyampainya. Perencanaan merupakan fungsi sentral 

dari manajemen pembelajaran dan harus berorientasi ke masa depan. Guru 

sebagai manajer pembelajaran harus mampu mengambil keputusan yang 

tepat untuk mengelola berbagai sumber untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

2. Pelaksanaan atau sering disebut implementasi adalah proses yang 

memberikan kepastian bahwa proses belajar telah memiliki sumber daya 

manusia dan sarana dan prasarana yang diperlukan, sehingga dapat 

membentuk kompetensi dan mencapai tujuan yang diinginkan. Selain itu, 

fungsi pelaksanaan juga mempengaruhi pihak lain dalam pembelajaran 

misalnya bagaimana memotivasi dan memberikan ilustrasi kepada peserta 

didik agar mereka dapat mencapai pembelajaran dan membentuk 

kompetensi kepribadian secara optimal. 

3. Pengendalian atau juga disebut evaluasi. Evaluasi bertujuan menjamin 

kinerja yang dicapai sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah 

ditetapkan. Dalam proses manajerial terakhir ini perlu dibandingkan kinerja 

aktual dengan kinerja yang telah ditetapkan (kinerja standar). Guru sebagai 

manajer pembelajaran harus mengambil langkah jika terdapat perbedaan 

yang signifikan atau adanya kesenjangan antara proses pembelajaran di 

kelas dengan pembelajaran yang direncanakan. 

 

Faktor-faktor yang berkaitan dengan sistem pembelajaran menurut Wina 

Sanjaya (2007: 52) adalah sebagai berikut: 

1. Faktor Guru 

Guru adalah komponen yang sangat menentukan dalam suatu 

pembelajaran. Tanpa adanya guru, sebagus apa pun strategi yang telah di 

rencanakan, maka tidak dapat diaplikasikan karena pelaksana suatu strategi 

sendiri adalah seorang guru. Guru tidak dapat digantikan misalnya oleh 

sebuah media lain. Akan sangat berbeda misalnya hanya digantikan oleh 

media televisi, komputer, atau hanya sebuah buku ajar. Guru adalah sebuah 

manager of learning dalam suatu pembelajaran di kelas. 
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Seorang guru diharapkan memiliki kualifikasi kejuruan spesialisasi dan 

kualifikasi kejuruan penunjang seperti yang disampaikan Schipper dalam 

Firdausi (2011: 25): 

a. Kualifikasi kejuruan spesialisasi terdiri atas (1) kompetensi profesi yaitu 

kemampuan melaksanakan dan mengontrol pekerjaan secara profesional 

dan ekonomis, (2) kompetensi metode, yaitu kemampuan untuk 

menentukan langkah-langkah kerja dalam menyesuaikan pekerjaan 

tertentu secara mandiri merumuskan dan mengevaluasi permasalahan 

pada pekerjaan yang sedang dihadapi dan menentukan pemecahannya, 

(3) kompetensi yaitu kemampuan untuk mengerjakan tugas dengan 

mempertimbangkan aspek-aspek sosial, seperti keselamatan kerja dan 

tidak merugikan orang lain. Untuk menyelesaikan tugas dan 

menanggulangi masalah yag ditemui, diperlukan komunikasi dan kerja 

sama serta kesediaan untuk berkompromi, (4) kompetensi belajar yaitu 

kesanggupan mengembangkan diri sendiri melalui belajar, 

mengumpulkan informasi, mencoba dan berlatih. 

b. Kualifikasi kejuruan penunjang terdiri atas (1) interdisipliner yaitu 

segenap kesanggupan seperti memahami dan memperhatikan struktur 

organisasi, mampu menggunakan terminologi asing secara benar, 

mampu menggunakan pengolah data elektronik, serta memindahkan 

aspek-aspek ekologi dan ekonomi, (2) teknik operasional yaitu segenap 

kemampuan seperti menganalisis tugas dan menyusun rencana kerja, 

mengindahkan peraturan-peraturan, melakukan komunikasi lisan 

maupun tulisan, mengenal gangguan-gangguan dan mengatasinya serta 

menggunakan bahan dan energi secara hemat, (3) kepribadian dan 

kemasyarakatan, yaitu sifat-sifat seperti mandiri, kreatif, jujur, dan 

kompromis. 

 

2. Faktor Siswa 

Siswa merupakan faktor indikator suatu keberhasilan pendidikan. Jika 

output siswa setelah diajar menjadi lebih baik daripada sebelumnya, bisa 

dikatakan pembelajaran berhasil. Sikap siswa yang mempunyai 

karakteristik yang berbeda-beda berpengaruh terhadap proses 

pembelajaran. Kadang ditemukan siswa yang aktif dan kadang tidak sedikit 

siswa yang pasif. Ditemukan juga siswa yang dari latar belakang yang 
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berbeda antara satu dengan yang lainnya. Semuanya itu akan 

mempengaruhi proses pembelajaran di kelas. 

 

3. Faktor Sarana dan Prasarana 

Sarana merupakan sesuatu yang mendukung secara langsung terhadap 

kelancaran proses pembelajaran. Beberapa contoh sarana misalnya media 

pembelajaran, alat-alat pelajaran, perlengkapan sekolah, dan lain 

sebagainya. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang secara tidak 

langsung dapat mendukung keberhasilan proses pembelajaran misalnya 

jalan menuju sekolah, penerangan sekolah, kamar kecil, dan lain 

sebagainya.  

 

4. Faktor Lingkungan 

Faktor pertama dari faktor lingkungan adalah organisasi kelas. Jika kelas 

yang terlalu besar akan lebih sulit untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Dalam kelas besar perbedaan individu akan semakin besar juga, 

membutuhkan waktu diskusi lebih lama, partisipatif siswa akan cenderung 

menurun karena ketidakmampuan guru dalam mengelola kelas. 

Faktor kedua dari faktor lingkungan adalah faktor iklim sosial-

psikologis. Artinya, keharmonisan hubungan antara orang yang terlibat 

dalam proses pembelajaran. Ada dua faktor dari iklim sosial-psikologis 

yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang 

berasal dari dalam lingkungan sekolah, misalnya iklim sosial antara siswa 

dengan siswa, antara siswa dengan guru, antara guru dengan guru, bahkan 

antara siswa dengan kepala sekolah. Faktor eksternal adalah faktor yang 

berasal dari luar sekolah, misalnya antara sekolah dengan orang tua siswa, 

dengan masyarakat dan bahkan dengan dunia usaha dan dunia industri. 

Proses terjadinya perubahan tingkah laku pada diri seseorang akan sulit 

dilihat. Untuk menentukan perkembangan belajar seseorang, dapat dilihat 

dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah proses pembelajaran 

berlangsung. Jika output lebih baik dari input, berarti terjadi perbaikan dan 

perbaikan tersebut tentunya di tentukan oleh proses pembelajaran. 
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Gambar 6. Komponen Proses Perubahan Tingkah Laku dalam Belajar 

Dari bagan tersebut, dapat dilihat bahwa proses pembelajaran terdiri atas 

beberapa komponen satu sama lain yang saling berinteraksi. Komponen 

tersebut antara lain tujuan, isi/materi, metode, media dan evaluasi. Tujuan 

merupakan komponen utama dalam proses. Langkah-langkah selanjutnya 

harus bertumpu pada tujuan. Jika tujuan awal sudah salah, maka bisa di 

pastikan proses selanjutnya juga salah. Sehingga, harus di pastikan terlebih 

dahulu bahwa tujuan harus benar. 

 

E. Hasil Belajar 

Hasil belajar berkaitan dengan proses dalam diri siswa seperti proses 

mengingat dan proses penguatan keduanya menjadi hal yang spesifik bagi 

siswa. Menurut Agus Suprijono (2010: 5), hasil belajar adalah pola-pola 

perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan 

keterampilan. Selain itu, hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang 

dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya (Nana Sudjana, 

2009: 111). 
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1. Aspek Kognitif 

Menurut Bloom (2001: 30), untuk mendapatkan hasil belajar kognitif, 

seseorang memiliki 6 (enam) aspek kognitif, yaitu: pengetahuan atau 

ingatan (remember), pemahaman (understand), aplikasi (apply), analisis 

(analyze), evaluasi (evaluate) dan kreasi (create). Kedua aspek pertama 

disebut kognitif tingkat rendah dan keempat aspek berikutnya termasuk 

kognitif tingkat tinggi. 

a. Tipe Hasil Belajar: Pengetahuan (C1) 

Tipe hasil belajar pengetahuan termasuk kognitif tingkat rendah. Tipe 

hasil belajar ini menjadi prasarat bagi tipe hasil belajar berikutnya. Hafal 

menjadi prasyarat bagi pemahaman. 

b. Tipe Hasil Belajar: Pemahaman (C2) 

Tipe hasil belajar yang lebih tinggi daripada pengetahuan adalah 

pemahaman. Dalam tingkat pemahaman, dapat dibedakan menjadi tiga 

kategori; pemahaman terjemahan, mulai dari terjemahan dalam arti yang 

sebenarnya; pemahaman penafsiran, yakni menghubungkan bagian-

bagian terdahulu dengan yang diketahui berikutnya; dan pemahaman 

ekstrapolasi yang menekankan pada kemampuan seseorang untuk 

melihat di balik yang tertulis, dapat membuat ramalan tentang 

konsekuensi atau dapat memperluas persepsi. 

c. Tipe Hasil Belajar: Penerapan (C3) 

Hasil belajar penerapan/aplikasi ini menggunakan abstraksi pada situasi 

nyata atau situasi baru. Abstraksi tersebut mungkin berupa ide, teori, 

atau petunjuk teknis. Mengulang-ulang menerapkan pada situasi lama 

akan beralih menjadi pengetahuan hafalan atau keterampilan. Dalam 

aplikasi ini biasanya meliputi prinsip dan generalisasi yang sesuai untuk 

situasi yang baru. Dalam aplikasi ini, meliputi kemampuan memecahkan 

masalah, menyusun kembali suatu masalah, menggunakan metode, 

konsep, kaidah, prinsip, menentukan keputusan.  

d. Tipe Hasil Belajar: Analisis (C4) 

Analisis merupakan usaha memilah suatu integritas menjadi unsur-unsur 

atau bagian-bagian sehingga jelas hierarkinya dan atau susunannya. 

Analisis merupakan kecakapan yang kompleks, yang memanfaatkan 

kecakapan dari ketiga tipe sebelumnya. Dengan analisis, diharapkan 

seseorang mempunyai pemahaman yang komprehensif dan dapat 
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memilahkan integritas menjadi bagian-bagian yang tetap terpadu, untuk 

beberapa hal memahami prosesnya, untuk hal lain memahami cara 

bekerjanya, untuk hal lain lagi memahami sistematikannya. Tahap-tahap 

dalam hasil belajar analisis adalah mampu mengklasifikasikan kata-kata, 

meramalkan sifat-sifat khusus tertentu, meramalkan kualitas, 

mengetengahkan pola, mengenal organisasi, meramalkan sudut 

pandangan. 

e. Tipe Hasil Belajar: Evaluasi (C5) 

Evaluasi adalah pemberian keputusan tentang nilai sesuatu yang dilihat 

dari segi tujuan, gagasan, cara bekerja, pemecahan, metode, materi, dll. 

Dilihat dari segi tertentu, maka dalam evaluasi perlu adanya suatu 

kriteria atau standar tertentu. Mengembangkan kemampuan evaluasi 

yang dilandasi pemahaman, aplikasi, analisis, dan sintesis akan 

mempertinggi mutu evaluasinya. Dalam kecakapan analisis ini, di 

antaranya meliputi kemampuan penilaian berdasarkan norma internal 

dan norma eksternal terhadap suatu hasil karya, serta pertimbangan 

terhadap baik buruknya sesuatu tersebut. 

f. Tipe Hasil Belajar: Kreasi (C6) 

Tipe belajar kognitif kreasi merupakan tipe hasil belajar yang di 

dalamnya mencakup kegiatan merancang, membangun, merencanakan, 

memproduksi, menemukan, membarui, menyempurnakan, memperkuat, 

memperindah, menggubah dan sebagainya (http://gurupembaharu. 

com/home/?p=186). 

 

2. Aspek Afektif 

Tipe hasil belajar afektif tampak pada siswa dalam berbagai tingkah 

laku seperti perhatiannya terhadap pelajaran, disiplin, motivasi belajar, 

menghargai guru dan teman sekelas, kebiasaan belajar, serta hubungan 

sosial. Adapun beberapa jenis kategori ranah afektif sebagai hasil belajar. 

Menurut Sudjana (2009: 5), kategorinya dimulai dari tingkat yang dasar 

atau sederhana sampai tingkat yang kompleks, di antaranya: 

a. Penerimaan (Receiving/Attending)  

Kemampuan dan kesukarelaan memperhatikan dalam memberikan 

respons terhadap stimulasi yang tepat. Hasil belajar ini merupakan 

tingkat paling rendah pada segi afektif. 

http://gurupembaharu/
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b. Pemberian Respons (Responding) 

Yakni, reaksi yang diberikan oleh seseorang terhadap stimulasi yang 

datang dari luar/kemampuan untuk dapat memberikan respons secara 

aktif, menjadi peserta yang tertarik. Hasil belajar ini satu tingkat lebih 

tinggi dari daripada penerimaan. 

c. Penilaian (Valuing) 

Kemampuan untuk dapat memberikan penilaian atau pertimbangan dan 

pentingnya ketertarikan pada suatu objek atau kejadian tertentu dengan 

reaksi seperti kesediaan menerima nilai, menolak, tidak menghiraukan, 

acuh, atau tak acuh. Perilaku tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 

sikap dan apresiasi. 

d. Pengorganisasian (Organisation) 

Pengembangan nilai ke dalam satu sistem organisasi, termasuk 

hubungan satu nilai dengan nilai lain, pemantapan, dan prioritas nilai 

yang telah dimilikinya. Aspek yang termasuk ke dalam organisasi ialah 

konsep tentang nilai, organisasi sistem nilai, dll. 

e. Pengkarakterisasian (Aktualisasi Diri) 

Kemampuan yang mengacu pada karakter dan gaya hidup seseorang. 

Nilai-nilai sangat berkembang teratur sehingga tingkah laku menjadi 

konsisten dan lebih mudah diperkirakan. Tujuan dalam kategori ini bisa 

ada hubungan dengan keteraturan pribadi, sosial, dan emosi siswa. 

 

3. Aspek Psikomotorik 

Hasil belajar bidang psikomotorik dapat terlihat dari beberapa bentuk 

keterampilan. Berikut merupakan bentuk keterampilan menurut Sudjana 

(2009: 54): 

a. gerakan reflex (keterampilan pada gerakan yang tidak sadar), 

b. keterampilan pada gerakan-gerakan sadar, 

c. kemampuan perceptual termasuk di dalamnya membedakan visual, 

membedakan auditif motorik dan lain-lain, 

d. kemampuan di bidang fisik, misalnya kekuatan, keharmonisan, 

ketepatan, 

e. gerakan-gerakan skill, mulai dari keterampilan sederhana sampai pada 

keterampilan yang kompleks, 
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f. kemampuan yang berkenaan dengan nonsurvive komunikasi seperti 

gerakan ekspresif, interpretatif. 

 

Dalam tipe belajar ini saling terkait dan tidak berdiri sendiri. Seorang 

siswa yang berubah tingkat kognisinya sebenarnya dalam kadar tertentu 

dapat berubah menjadi perilakunya. Dalam belajar sekolah sekarang ini, 

tipe hasil belajar kognitif yang cenderung dominan di bandingkan dengan 

tipe afektif dan psikomotorik. 

Kategori yang termasuk dalam ranah ini (http://elearning.milaulas. 

com/mod/page/view.php) adalah: 

a. Meniru 

Kategori meniru ini merupakan kemampuan untuk melakukan sesuatu 

dengan contoh yang diamatinya walaupun belum dimengerti makna 

ataupun hakikatnya dari keterampilan itu. Kata kerja operasional yang 

dapat dipakai dalam kategori ini adalah: mengaktifkan, menyesuaikan, 

menggabungkan, melamar, mengatur, mengumpulkan, menimbang, 

memperkecil, membangun, mengubah, membersihkan, memosisikan, 

dan mengonstruksi. 

b. Memanipulasi 

Kategori ini merupakan kemampuan dalam melakukan suatu tindakan 

serta memilih sesuatu yang diperlukan dari yang diajarkan. Kata kerja 

operasional yang dapat dipakai dalam kategori ini adalah: mengoreksi, 

mendemonstrasikan, merancang, memilah, melatih, memperbaiki, 

mengidentifikasikan, mengisi, menempatkan, membuat, memanipulasi, 

mereparasi, dan mencampur. 

c. Pengalamiahan 

Kategori ini merupakan suatu penampilan tindakan hal yang diajarkan 

dan dijadikan sebagai contoh telah menjadi suatu kebiasaan dan 

gerakan-gerakan yang ditampilkan lebih meyakinkan. Kata kerja 

operasional yang dapat dipakai dalam kategori ini adalah: mengalihkan, 

menggantikan, memutar, mengirim, memindahkan, mendorong, 

menarik, memproduksi, mencampur, mengoperasikan, mengemas, dan 

membungkus. 

  

http://elearning.milaulas/
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d. Artikulasi 

Kategori ini merupakan suatu tahap saat seseorang dapat melakukan 

suatu keterampilan yang lebih kompleks terutama yang berhubungan 

dengan gerakan interpretatif. Kata kerja operasional yang dapat dipakai 

dalam kategori ini adalah: mengalihkan, mempertajam, membentuk, 

memadankan, menggunakan, memulai, menyetir, menjeniskan, 

menempel, mensketsa, melonggarkan, dan menimbang. 

 

F. Penggunaan Strategi Pembelajaran 

Strategi pembelajaran salah satu komponen yang menentukan 

perkembangan hasil belajar siswa. Strategi pengajaran adalah keseluruhan 

metode dan prosedur yang menitikberatkan pada kegiatan siswa dalam proses 

belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam konteks 

strategi pengajaran tersusun hambatan-hambatan yang dihadapi, tujuan yang 

hendak dicapai, materi yang hendak dipelajari, pengalaman-pengalaman 

belajar, dan prosedur evaluasi. Peran guru di sini sebagai pembimbing dan 

fasilitator dalam proses berlangsungnya proses belajar mengajar. Sedangkan 

menurut Wina Sanjaya (2007: 126), strategi pembelajaran merupakan 

perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk 

mencapai tujuan pendidikan tertentu.  

Strategi belajar tidak lepas dari gaya belajar siswa. Seperti yang 

diungkapkan Riding & Rayner (2002: 79) bahwa individuals develop learning 

strategies to deal with learning material which is not initially compatible with 

their cognitive style. Strategies can be learned and modified while style is a 

relatively fixed core characteristic of an individual. 

Dalam penggunaan strategi pembelajaran yang akan dilakukan, perlu 

mengetahui prinsip-prinsip penggunaan strategi pembelajaran. Prinsip-prinsip 

strategi pembelajaran adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam 

menggunakan strategi pembelajaran.  

Menurut Killen dalam Wina Sanjaya (2007: 131), no teaching strategy is 

better than other in all circumstances, so you have to be able to use a variety of 

teaching strategies, and make rational decisions about when each of the 

teaching strategies is likely to most effective.  
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Prinsip umum penggunaan strategi pembelajaran adalah bahwa tidak semua 

strategi pembelajaran cocok digunakan untuk mencapai semua tujuan dan 

semua keadaan. 

Pengertian yang dikemukakan oleh Killen itu menjelaskan bahwa memang 

guru harus mampu memilih strategi yang dianggap cocok dengan keadaan dan 

situasi. Guru perlu memahami prinsip-prinsip umum penggunaan strategi 

pembelajaran. Prinsip-prinsip penggunaan strategi pembelajaran menurut Wina 

Sanjaya (2007: 131) di antaranya: 

1. Berorientasi pada Tujuan 

Tujuan merupakan komponen utama. Segala aktivitas guru dan siswa harus 

diupayakan untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan. Ini sangat 

penting karena mengajar adalah proses yang bertujuan. Oleh karenanya, 

keberhasilan suatu strategi pembelajaran dapat ditentukan dari keberhasilan 

siswa mencapai tujuan pembelajaran.  

2. Aktivitas 

Belajar bukanlah menghafal sejumlah fakta atau informasi. Belajar adalah 

berbuat dan memperoleh pengalaman tertentu sesuai tujuan yang telah 

ditetapkan. Oleh karena itu, strategi pembelajaran harus dapat mendorong 

aktivitas siswa. Aktivitas yang dimaksud tidak terbatas pada aktivitas fisik, 

tetapi juga aktivitas psikis dan mental. 

3. Individualitas 

Mengajar adalah usaha mengembangkan setiap individu siswa. Walaupun 

mengajar pada sekelompok siswa, tetapi pada hakikatnya yang ingin 

dicapai adalah perubahan tingkah laku setiap individu siswa. 

4. Integritas 

Strategi pembelajaran harus dapat mengembangkan seluruh aspek 

kepribadian siswa secara integrasi. Misalnya metode diskusi tidak hanya 

terbatas pada pengembangan intelektual, tetapi juga mendorong siswa agar 

berani mengeluarkan pendapat, menghargai pendapat, bersikap jujur, 

tenggang rasa, dan lain sebagainya. 
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Selain prinsip-prinsip umum di atas, ada juga prinsip-prinsip khusus yang 

juga harus di perhatikan, antara lain sebagai berikut: 

1. Interaktif 

Prinsip interaktif mengandung makna bahwa mengajar bukan hanya 

sekadar menyampaikan pengetahuan dari guru ke siswa, tetapi proses 

pembelajaran adalah proses interaksi baik antar guru dan siswa, siswa dan 

siswa, maupun siswa dengan lingkungannya. 

2. Inspiratif 

Inspiratif di sini adalah memungkinkan siswa untuk mencoba dan 

melakukan sesuatu. Biarkan siswa berbuat dan berpikir sesuai dengan 

inspirasinya sendiri, karena pengetahuan pada dasarnya bersifat subjektif 

yang bisa dimaknai oleh setiap subjek belajar. 

3. Menyenangkan 

Proses pembelajaran adalah proses yang dapat mengembangkan seluruh 

potensi yang terkandung dalam diri siswa. Seluruh potensi tersebut dapat 

berkembang apa bila siswa terbebas dari rasa takut dan menegangkan. Oleh 

karena itu, perlu dikembangkan pembelajaran yang menyenangkan (enjoy 

full learning). 

4. Menantang 

Proses yang menantang adalah proses yang mengembangkan kemampuan 

berpikir siswa, yaitu merangsang kerja otak secara maksimal. Kemampuan 

tersebut dapat ditumbuhkan dengan cara mengembangkan rasa ingin tahu 

melalui coba-coba, berpikir secara intuitif, dan bereksplorasi. 

5. Motivasi 

Motivasi dapat diartikan sebagai dorongan yang memungkinkan siswa 

untuk bertindak atau melakukan sesuatu. Motivasi ada dua, yaitu motivasi 

ekstrinsik (dari luar) dan motivasi intrinsik (dari dalam diri siswa).  

 

G. Motivasi Belajar 

1. Pengertian Motivasi 

Banyak para ahli yang telah mengemukakan pengertian motivasi dalam 

berbagai sudut pandang masing-masing. Menurut Ws. Winkel dalam 

Hamzah B. Uno (2016:3) ―motivasi merupakan dorongan yang terdapat 

dalam diri seserorang untuk berusaha mengadakan perubahan tingkah 

laku yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhannya‖. 
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Menurut Thomas L. Good & Jere E. Brophy dalam Hamzah B. Uno 

(2016:4) ―motivasi merupakan penggolongan lain yang didasarkan atas 

terbentuknya motif, terdapat dua golongan yaitu motif bawaan dan motif 

yang dipelajari‖.Menurut Don Hellriegel and John W. Slocum dalam 

Hamzah B. Uno (2016:5) ―motivasi merupakan kekuatan yang 

mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan‖. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah 

suatu usaha yang dapat mendorong seseorang dari diri seseorang maupun 

dari faktor luar untuk melakukan suatu hal yang dapat memberi perubahan 

yang baru baik secara perilaku maupun secara keseluruhan agar tujuan 

yang ingin dicapai bisa terpenuhi. 

 

2. Jenis-jenis Motivasi 

Menurut Hamzah B. Uno (2016:23) ―terdapat dua macam motivasi 

yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik‖. 

a. Motivasi Intrinsik 

Motivasi intrinsik adalah hasrat dan keinginan berhasil dan dorongan 

kebutuhan belajar, harapan akan cita-cita. 

b. Motivasi Ekstrinsik 

Motivasi ekstrinsik adalah adanya penghargaan, lingkungan belajar 

yang kondusif dan kegiatan belajar yang menarik. 

 

3. Motivasi Belajar 

a. Pengertian motivasi belajar 

Menurut hamzah B. Uno (2013:23) dalam skripsi Roviqoh 

Mahmudah ―motivasi belajar adalah dorongan internal dan exsternal 

pada siswa-siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan 

tingkah laku, pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur 

pendukung‖. 

Sedangkan menurut Lilik Wahyu Utomo (2007:32) dalam skirpsi 

Roviqoh Mahmudah ―Motivasi artinya mengapa seseorang belajar atau 

apa yang mendorong seseorang melakukan perbuatan belajar‖. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan motivasi belajar 

adalah suatu penggerak yang terdapat pada diri seseorang untuk 

melakukan memberikan dorongan kepada siswa untuk belajar, 
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menentukan arah perbuatan dan menyeleksi tujuan yang hendak 

dicapai sehingga diperoleh hasil belajar yang maksimal. 

b. Peranan motivasi dalam belajar dan pembelajaran 

Menurut Hamzah B. Uno (2016:27) ada beberapa peranan penting 

dari motivasi dalam belajar dan pembelajaran antara lain : 

1) Peran motovasi dalam menentukan penguatan belajar 

Motivasi dapat berperan dalam penguatan belajar apabila seseorang 

anak yang belajar dihadapkan pada suatu masalah yang 

memerlukan pemecahan, dan hanya dapat dipecahkan berkat 

bantuan hal-hal yang pernah dilaluinya. 

2) Peran motivasi dalam memperjelas tujuan belajar 

Peran motivasi dalam memperjelas tujuan belajar erat kaitannya 

dengan kemaknaan belajar. 

3) Motivasi menentukan ketekunan belajar 

Seseorang anak yang telah termotivasi untk belajar sesuatu, akan 

berusaha mempelajarinya dengan baik dan tekun, dengan harapan 

memperoleh hasil yang baik. 

c. Teknik-teknik motivasi dalam pembelajaran 

Menurut Hamzah B. Uno (2016:34) ada beberapa teknik motivasi 

yang dapat dilakukan dalam pembelajaran sebagai berikut : 

1) Pernyataan penghargaan secara verbal, cara paling mudah dan 

efektif untuk meningkatkan motif belajar siswa kepada hasil belajar 

yang baik. 

2) Menggunakan nilai ulangan sebagai pemacu keberhasilan, 

pengetahuan atas hasil pekerjaan merupakan cara untuk 

meningkatkan motif belajar siswa. 

3) Menimbulkan rasa ingin tahu, rasa ingin tahu dapat ditimbulkan 

oleh suasana yang mengejutkan, keraguan-keraguan, ketidaktentuan, 

adanya kontradaksi, menghadapi masalah yang sulit dipecahkan, 

menemukan suatu hal yang baru, menghadapi teka-teki. 

4) Memunculkan suatu yang tidak diduga oleh siswa, menimbulkan 

rasa ingin tahu. 

5) Menjadikan tahap dini dalam belajar mudah bagi siswa, 

memberikan semacam hadiah bagi siswa tahap pertama belajar yang 

memungkinkan siswa bersemangat untuk belajar selanjutnya. 
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6) Menggunakan materi yang dikenal siswa sebagai contoh dalam 

belajar, suatu yang dikenal siswa, dapat diterima dan diingat lebih 

mudah. 

7) Gunakan kaitan yang unik dan tak terduga untuk menerapkan suatu 

konsep dan prinsip yang dapat dipahami, lebih dikenang siswa dari 

pada sesuatu yang biasa saja. 

8) Menuntut siswa untuk menggunakan hal-hal yang telah dipelajari 

sebelumnya, menguatkan pemahaman atau pengetahuannnya 

tentang hal-hal yang telah dipelajarinya. 

9) Menggunakan simulasi dan permainan, suasana yang menarik 

menyebabkan proses belajar menjadi bermakna secara afektif atau 

emosional bagi siswa. 

10) Memberi kesempatan kepada siswa untuk memperlihatkan 

kemahirnnya didepan umum, menimbulkan rasa bangga dan 

dihargai oleh umum. 

11) Mengurangi akibat yang tidak menyenangkan dan keterlibatan 

siswa dalam kegiatan belajar, hal-hal positif dalam belajar 

hendaknya ditekankan dan negatif dikurangi. 

12) Memahami ikilim sosial dalam sekolah, pendorong kemudahan 

berbuat bagi siswa. 

13) Memanfaatkan kewibawaan guru secara tepat, guru seyogyanya 

memahami secara tepat bilamana dia harus menggunakan berbagai 

manifestasi kewibawaaanya pada siswa untuk meningkatkan motif 

belajarnya. 

14) Memperpadukan motif-motif yang kuat, seorang siswa giat belajar 

mungkin karena latar belakang motif berprestasi sebagai motif yang 

kuat. 

15) Memperjelas tujuan belajar yang hendak dicapai, makin jelas tujuan 

yang akan dicapai, makin terarah upaya untuk mencapainya. 

16) Merumuskan tujuan-tujuan sementara, agar upaya mencapai tujuan 

lebih terarah. 

17) Memberitahukan hasil kerja yang telah dicapai, motif belajar siswa 

lebih kuat, baik itu dilakukan mempertahankan hasil belajar yang 

telah baik, maupun untuk memperbaiki hasil belajar yang kurang 

memuaskan. 
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18) Membuat suasana persaingan yang sehat antara para siswa, 

mengukur kemampuan para siswa melalui kemampuan orang lain. 

19) Mengembangkan persaingan dengan diri sendiri, memberikan tugas 

dalam berbagai kegiatan yang harus dilakukan sendiri. 

20) Memberikan cintoh yang positif, memberi contoh disiplin dalam 

mengajar agar tidak merugikan siswa. 

 

d. Indikator motivasi belajar 

Menurut Hamzah B. Uno (2016:23) indikator motivasi belajar 

dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 

1) Adanya hasrat dan keinginan berhasil 

2) Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar 

3) Adanya harapan dan cita-cita masa depan 

4) Adanya penghargaan dalam belajar 

5) Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar 

6) Adanya lingkungan yang kondusif. 
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BAB III 
WORK-BASED LEARNING 

 

A. Pengertian Work-Based Learning 

Brite (2013: 2) mendefinisikan bahwa Work-Based Learning (WBL) 

merupakan pembelajaran yang memadukan antara pembelajaran yang ada di 

kelas dan di industri. Mereka merancang bersama-sama aktivitas pembelajaran 

yang dilaksanakan di dunia kerja. Dalam aplikasinya, WBL dilaksanakan di 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan melaksanakan praktik kerja 

industri. Raelin (2008: 2) mengatakan bahwa pembelajaran berbasis dunia kerja 

merupakan penggabungan pembelajaran teori dengan praktik dan pengetahuan 

dengan pengalaman. Siswa dapat belajar langsung dari pengalaman praktik 

yang terencana sesuai dengan program keahlian yang diminati.  

Menurut NCVER dalam Harris (2005: 15) dinyatakan bahwa:  

Learning in the workplace is not just something that happens, but is part of a 

wider system. This system consist of the enterprise and its manager, the 

individual, the external training provider, and other organisation suct as 

governorment an community bodies. There is a change in thinking about how 

these various element view each other. Rather than being discrete, the various 

element form network and even become partners.Within a systemic approach, it 

is the networks and partnership arrangements that are of crucial importance. 

David & Solomon (2003: 5) menegaskan bahwa pembelajaran berbasis 

pekerjaan merupakan salah satu model pembelajaran yang bertujuan untuk 

mengintergrasikan mata pelajaran akademik dengan keterampilan yang 

berhubungan dengan pekerjaan.  

 

B. Karakteristik Work-Based Learning  

Menurut Boud & Solomon (2003), karakteristik kunci dalam pelaksanaan 

program Work-Based Learning (WBL) meliputi: (1) hubungan antara mitra atau 

Dunia Kerja/Dunia Industri (DUDI) dengan institusi pendidikan secara khusus 

dijalin untuk membangun dan membantu pembelajaran, (2) siswa dilibatkan 
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sebagai pekerja, 3) program dalam WBL mengikuti segala yang dibutuhkan di 

tempat kerja dan yang dibutuhkan oleh siswa, (4) level pendidikan dalam 

program dibangun setelah siswa memiliki kompetensi yang diakui, (5) WBL 

dilakukan di tempat kerja, (6) memberikan tantangan untuk memenuhi 

kebutuhan siswa di masa yang akan dating dan perusahaan itu sendiri, serta  

(7) institusi pendidikan memiliki keluaran berdasarkan kesepakatan dalam 

program mini dengan menghargai standar dan level yang telah ditetapkan. 

Menurut Work-Based Learning Guide (2002), karakteristik kunci dalam 

pelaksanaan program Work-Based Learning adalah: (1) program 

dikoordinasikan oleh koordinator yang memiliki kualifikasi dan dedikasi;  

(2) pembelajar mengikuti program berdasarkan sikap, kebutuhan, interest, dan 

tujuan okupasi yang jelas; (3) tempat-tempat pelatihan di tempat kerja 

dikembangkan oleh koordinator untuk menyediakan pengalaman on-the-job/di 

tempat kerja yang langsung berkaitan dengan kebutuhan dan tujuan karier 

pembelajar; (4) bimbingan karier yang dilakukan mencakup informasi-

informasi tentang okupasi-okupasi tradisional dan nontradisional.  

Karakteristik selanjutnya: (5) instruksi yang relevan direncanakan dan 

langsung berkait dengan pengalaman dan kebutuhan OJT pembelajar;  

(6) aturan-aturan yang dikembangkan ditentukan secara jelas dan tanggung 

jawab yang tepat diukur dari pedoman/panduan program; (7) aktivitas evaluasi 

memungkinkan para koordinator guru untuk memonitor program; (8) komite 

penasihat untuk menyeimbangkan aspek jender/etnik/komunitas okupasi 

memberi saran dan penugasan dalam perencanaan, pengembangan dan 

implementasi; (9) kesepakatan/perjanjian pelatihan tertulis dan rencana-rencana 

pembelajar perseorangan dikembangkan secara cermat dan disetujui oleh 

pengusaha/pemilik perusahaan, sponsor pelatihan, pembelajar, dan koordinator. 

Selain itu, ada tujuh lagi karakteristik WBL, di antaranya: (10) pengusaha 

memberi kompensasi dan penghargaan kredit (sks) pada para pembelajar untuk 

penyelesaian pengalaman OJT yang lengkap; (11) tempat-tempat pelatihan 

WBL melekat/mengacu pada ketentuan hukum negara bagian ataupun federal 

dalam hal praktik-praktik ketenagakerjaan. (12) waktu yang cukup (minimum 

satu setengah jam per minggu per orang) disediakan untuk koordinator guru 

untuk mengadakan koordinasi dan supervisi; (13) para koordinator guru 

menyediakan kontrak yang diperluas untuk membantu para sponsor pelatihan, 

mengembangkan rencana pelatihan, memperbarui catatan, mensupervisi 
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pembelajar dan menangani/mengembangkan program/kegiatan; (14) para 

penasihat/pembimbing dan koordinator guru bekerja sama secara erat dalam 

upaya pelaksanaan WBL; (15) hasil studi tindak lanjut yang diadakan oleh 

koordinator guru dan pembimbing dimanfaatkan untuk meningkatkan program 

dan rencana kedepan; (16) fasilitas yang cukup disediakan untuk para 

koordinator guru termasuk kantor, telepon, dan kelas instruksional yang cukup; 

(17) para koordinator guru harus mengetahui manfaat WBL dan 

mempromosikan pengalaman WBL ke berbagai kalangan termasuk ke para 

siswa, orang tua, pengusaha, dan komunitas mereka. 

 

C. Bentuk-Bentuk Work-Based Learning 

Cara-cara yang dapat dilakukan untuk melaksanakan program Work-Based 

Learning (WBL) adalah melalui pendekatan-pendekatan apprenticeship, 

cooperative educational placement, internships, school-based enterprise, 

service learning, dan job shadowing (Boud and Solomon: 2001).  

1. Apprenticeship  

Apprenticeship adalah program magang yang pelaksanaannya work place 

learning. Pembelajaran ini berada di tempat kerja selama waktu tertentu. 

Sebagai salah satu aplikasi dari apprenticeship adalah praktik kerja industri 

yang dilakukan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Menurut Brite (2013: 

116) keuntungan apprenticeship bagi pekerja antara lain dapat 

mempraktikkan segala yang diajarkan di sekolah pada industri 

sesungguhnya, dapat memperoleh keterampilan baru, dan memunculkan 

keterampilan yang tersembunyi pada siswa. Menurut Glover (2007:483) 

pendekatan dalam membangun kemitraan apprenticeship antara lain dengan 

cara : (1)increased skills and produced significant promotions in filling 

maintenance vacancies; (2) led to quantifiable improvements in employee 

knowledge; and Building an apprenticeship system, (3) been embraced by 

employees and supervisors, as documented in training satisfaction surveys. 

2. Cooperative Educational Placement 

Melibatkan beberapa ratus/ribu siswa sekolah menengah, adalah suatu 

format dari masa latihan suatu keahlian. Secara kebiasaan, hal ini telah 

terjadi untuk siswa di dalam program pendidikan kejuruan mereka dalam 

ketenagakerjaan setelah sekolah menengah. Program co-op telah menjadi 

pondasi bagi banyak prakarsa pelajaran yang WBL terbaru, dengan 
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berusaha para operator program untuk meluaskan sasaran hasil bidang 

pendidikan mereka. 

3. Internship 

Internships adalah salah satu pendekatan WBL yang menghadirkan suatu 

program sekolah yang disetujui dengan para siswa tentang suatu 

penempatan kerja di dunia usaha/industri dengan bekerja untuk suatu 

pemberi kerja di dalam suatu periode tertentu dari suatu waktu. Mereka 

usahakan para siswa baik yang membayar maupun tidak membayar 

mengalami dan memilih pengalaman pekerjaan dan tersusun untuk 

mencerminkan program WBL di mana mereka menjadi bagian di 

dalamnya. Untuk merealisasikan hasil siswa yang sukses, pengalaman 

internships harus tersusun baik dan dengan baik terintegrasi dengan 

kurikulum sekolah dan puncaknya mempertunjukkan pelajaran di dalam 

produk yang bermanfaat. 

4. School-Based Enterprise 

Menurut Brite (2013: 85), siswa atau kelompok di bawah bimbingan guru 

dan tenaga ahli, mengorganisir dan mengorganisasikan bisnis atau jasa di 

dalam sekolahnya sendiri. Sebagai contoh, mereka membuka restoran, 

bengkel, toko sekolah, percetakan dan jasa penyalinan, atau membuat dan 

menjual pakaian dan sebagainya. Kasus di Indonesia, sekolah biasanya 

melakukan dalam bentuk unit produksi, yakni dalam kegiatan unit produksi 

ini kegiatan praktik siswa hanya terbatas kepada kegiatan bisnis yang ada 

di dalam sekolah. Siswa dalam melaksanakan praktik di unit produksi 

biasanya hanya terbatas pada kegiatan pekerjaan melayani siswa lain dan 

guru saja. 

5. Service Learning 

Service learning melibatkan para siswa di dalam mengorganisir akademik 

dan mendesain aktivitas praktis yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan 

dari masyarakat mereka. Service learning menekankan pada potensi 

masing-masing orang untuk perubahan yang positif di masyarakat sesuai 

kurikulum yang ada di sekolah (Brite, 2013: 65).  

6. Job Shadowing 

Job shadowing melibatkan para siswa di dalam pengamatan atas orang-

orang di dalam penempatan pekerjaan secara perseorangan kepadanya dan 

menyingkapkan kepada mereka budaya dari organisasi itu. Job shadowing 
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dapat berlangsung dalam satu hari, dalam bagian dari hari, atau di atas 

masa satu hari. Sebagai contoh dari job shadowing adalah kunjungan 

industri yang dilakukan sekolah ke suatu perusahaan yang sesuai dengan 

jurusan masing-masing sekolah. 

 

Dari keenam bentuk WBL di atas yang akan dipilih dalam penelitian ini 

adalah apprenticeship. Sebagai salah satu aplikasi dari apprenticeship adalah 

praktik kerja industri yang dilakukan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). 

Apprenticeship sebagai bagian dari Work-Based Learning Terintegrasi (WBL-

T) ini maksudnya dalam bentuk praktik kerja industri dengan cara perencanaan 

secara bersama-sama, pelaksanaan bersama dan evaluasi bersama antara SMK 

dan Industri. 

 

D. Keuntungan Work-Based Learning 

Keuntungan Work-Based Learning (WBL) menurut Boud & Solomon 

(2001) antar lain: 

1. menjadikan kerja sama yang ideal antara dunia kerja dan sekolah, 

2. dapat teridentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang 

dapat dikembangkan oleh sekolah untuk memenuhi tuntutan kebutuhan 

dunia kerja, 

3. program-program dunia kerja dapat teridentifikasi yang dibutuhkan oleh 

dunia kerja, 

4. dapat membantu negosiasi antara sekolah dan dunia kerja yang akhirnya 

membantu program-program baik di sekolah maupun dunia kerja, 

5. dapat belajar tidak hanya di sekolah, tetapi di dunia nyata yakni dunia 

kerja, dan 

6. dapat menilai pembelajaran di industri yang tidak diketahui sekolah. 

 

Keuntungan lain yang dapat diambil jika memberlakukan WBL dipaparkan 

Brite (2013: 1) antara lain: 

1. Bagi Pelajar 

a. aplikasi konsep pembelajaran yang ada di kelas, 

b. memadukan pembelajaran di kelas dan industri, 

c. membiasakan kerja sebagai kebiasaan kerja sesungguhnya, dan 

d. memotivasi sekolah. 
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2. Bagi Pekerja 

a. mengurangi training pekerjaan, 

b. mengembangkan proyek dengan memanfaatkan siswa dalam pekerjaan, 

c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan  

d. membantu mengkreasikan pekerja dengan mengajarkan potensi 

pekerjaan. 

 

3. Bagi Sekolah 

a. mengembangkan kurikulum dan fasilitas pembelajaran, 

b. menjadikan sekolah lebih relevan dengan Dunia Kerja/Dunia Industri, 

dan 

c. memberikan kontribusi dalam mengembangkan pegawai. 

 

4. Bagi Masyarakat 

A. mengkreasikan kolaborasi,  

B. membangun pondasi dalam ekonomi produktif, dan 

C. membangun kepercayaan diri dalam sistem sekolah. 

 

E. Work-Based Learning dalam Konteks Praktik Kerja Industri 

Penyelenggaraan PSG dibakukan dalam Keputusan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan R.I. Nomor 323/U/1997 tentang Penyelenggaraan Sistem 

Ganda pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Isi Keputusan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan tersebut memuat komponen-komponen yang 

diperlukan dalam penyelenggaraan PSG. Inti dari program ini adalah upaya 

untuk mendekatkan pendidikan kejuruan ke dunia usaha/industri. 

PSG pada dasarnya merupakan suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan 

keahlian profesional yang memadukan secara sistematik dan sinkron program 

pendidikan di sekolah dan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui 

kegiatan bekerja langsung di dunia kerja, terarah untuk mencapai suatu tingkat 

keahlian professional. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah sekolah 

yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan mengutamakan penyiapan 

siswa untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional. 

Pada hakekatnya PSG merupakan suatu strategi yang mendekatkan peserta 

didik ke dunia kerja dan ini adalah strategi proaktif yang menuntut perubahan 
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sikap dan pola pikir serta fungsi pelaku pendidikan di tingkat SMK, masyarakat 

dan dunia usaha/industri dalam menyikapi perubahan dinamika tersebut. 

Hal-hal mengenai praktik kerja menurut Hamalik (2005: 91) adalah sebagai 

berikut: (1) praktik kerja merupakan suatu tahap dalam rangka membentuk 

tenaga manajemen yang profesional, (2) praktik kerja wajib diikuti oleh para 

peserta pelatihan manajemen yang telah mempelajari teori-teori yang relevan 

dengan bidang pekerjaan manajemen, (3) praktik kerja dilaksanakan dalam 

jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kebutuhan pelatihan itu,  

(4) praktik kerja tersebut bertujuan mengembangkan kemampuan profesional 

aspek keterampilan manajemen sesuai dengan tujuan program pelatihan yang 

hendak dicapai, (5) praktik kerja berlangsung di lapangan, misalnya di 

lingkungan perusahaan, instansi pemerintah, institusi masyarakat sesuai dengan 

jenjang dan jenis manajemen yang dilatihkan itu, (6) para peserta dibimbing 

oleh administrator atau supervisor yang telah berpengalaman dan ahli dalam 

bidang pekerjaannya. 

Pendidikan Sistem Ganda (PSG) secara umum bertujuan untuk: 

1. Meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan kejuruan melalui peran serta 

industri pasangan 

2. menghasilkan tamatan yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan etos 

kerja yang sesuai dengan tuntutan lapangan kerja 

3. menghasilkan tamatan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

yang menjadi bekal dasar pengembangan dirinya secara berkelanjutan 

4. memberi pengakuan dan penghargaan terhadap pengalaman kerja sebagai 

bagian dari proses pendidikan 

5. meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pendidikan menengah kejruuan 

melalui pendayagunaan sumberdaya pendidikan yang ada di dunia kerja 

 

Tujuan program sistem ganda secara lingkup lebih sempit (individu) akan 

memberikan manfaat antara lain: 

1. memberikan bekal keahlian yang profesional untuk terjun kelapangan kerja 

dan untuk bekal pengembangan dirinya secara berkelanjutan, 

2. rentang waktu untuk mencapai keahlian professional lebih singkat, karena 

setelah tamat prakerin tidak perlu latihan lanjutan untuk mencapai keahlian 

siap pakai, dan 
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3. keahlian yang diperoleh dari program prakerin dapat mengangkat harga dan 

percaya diri dalam mendorong mereka untuk meningkatkan keahliannya 

pada tingkat yang lebih tinggi (Wardiman, 1998: 90). 

 

Pendidikan sistem ganda dalam konteks praktik kerja industri akan 

memberikan manfaat bagi siswa, yakni. 

1. Menyediakan kesempatan bagi siswa untuk melatih keterampilan sesuai 

bidang yang diambilnya dalam situasi lapangan yang aktual. Hal ini 

penting dalam rangka belajar menerapkan teori atau konsep atau prinsip 

yang telah dipelajari sebelumnya. 

2. Memberikan pengalaman-pengalaman praktis kepada siswa sehingga hasil 

praktik kerja bertambah luas. 

3. Siswa berkesempatan memecahkan berbagai masalah di lapangan dengan 

mendayagunakan pengetahuannya. 

4. Mendekatkan dan menjembatani penyiapan siswa untuk terjun ke bidang 

tugasnya setelah menempuh pendidikan di sekolah. 

 

Dalam bab v kerjasama pasal 11 dinyatakan bahwa SMK dan Industri 

Pasangan (IP) menyusun dan menyepakati program kerjasama penyelenggaraan 

penddikan sistem ganda yang dituangkan dalam suatu perjanjian. Perjanjian 

tersebut mengatur kegiatan, waktu, peserta instruktur, pembiayaan, hak dan 

kewajiban masing-masing pihak. Sedangkan pasal 28 menyetakan bahwa 

pengawasan PSG dilakukan secara menyeluruh dan terpadu untuk menjaga dan 

meningkatkan mutu PSG. Dalam pasal 31 dinyatakan bahwa pengembangan 

PSG dilakukan melalui perbaikan, perluasan, pedalaman, dan penyesuaian PSG 

terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan 

ketenagakerjaan. 

Konsep yang sama juga muncul pada work based learning bentuk 

apprenticeship. Konsep tersebut antara lain (Brite, 2013) : 1) apprenticeship 

adalah sebuah konsep magang yang ingin meningkatkan kompetensi sesuai 

tuntutan dunia kerja, 2) Program sekolah melalui praktik kerja industri 

memerlukan keterlibatan pengusaha, asosiasi pekerja, atau para pekerja dan 

serikat pekerja yang memberi kesempatan para siswa sekolah 

menengah/mahasiswa untuk berperan serta pada program magang untuk 

persyaratan menyelesaikan kelulusan (Naylor, 1997), 3) apprenticechip adalah 
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program yang ingin mempelajari kompetensi yang selama ini belum pernah 

didapat, 4) WBL menjadi bagian dari pendekatan sekolah untuk mendekatkan 

ke dunia kerja, WBL ”is a part of a three-pronged approach to school-to-work 

transition that also includes school-based learning and connecting activities‖ 

Naylor (Cunningham, Dawes, & Bennett, 2004: 6), 4) Kompetensi yang 

dilatihkan dalam apprenticeship disepakati antara pekerja dengan perusahaan 

penyelenggara program.  

Fundamental qualities such as the written agreement, the skills acquired, 

the value attached to credentials earned, curricula content that is defined 

by the workplace, wage requerements, and the implicit social contract that 

exist between program sponsors and their participants distinguish 

apprenticeship from other approcah (Brite, 2013: 114)  

 

Kesepakatan SMK dan industri perlu dituangkan dalam kesepakatan 

tertulis. Kesepakatan tersebut baik dari kompetensi, program, penempatan 

praktik maupun pendekatan dalam pembelajaran. SMK sebagai lembaga 

pendidikan yang diharapkan dapat menghantarkan tamatannya ke dunia kerja 

perlu memperkenalkan lebih dini lingkungan sosial yang berlaku di Dunia 

Kerja. Pengalaman berinteraksi dengan lingkungan Dunia Kerja dan terlibat 

langsung di dalamnya, diharapkan dapat membangun sikap kerja dan 

kepribadian yang utuh sebagai pekerja. 

Dari beberapa hal tersebut diatas, ternyata praktik kerja industri yang 

dilakukan di Sekolah Mengah Kejuruan (SMK) memiliki konsep yang sama 

dengan Work Based Learning (WBL) khususnya pada bentuk apprenticeship. 

SMK dan industri menyusun dan menyepakati program kerjasama 

penyelenggaraan praktik kerja industri. Sehingga dapat dikatakan bahwa sesuai 

pasal 11 dan pasal 12 kepmendikbud nomor 323/u/1997 praktik kerja industri 

merupakan bagian dari Work Based Learning (WBL). 
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BAB IV 
PEMBELAJARAN TERINTEGRASI 

 

 

A. Pengertian pembelajaran terintegrasi 

Menurut Brazee et al. dalam Chiarotto (2011: 43), pembelajaran 

terintegrasi adalah pembelajaran yang melihat pembelajaran dari lingkup 

pendidikan secara global. Integrated learning is an approach that seeks to make 

learning „whole‟ and is based on a holistic view of education. It recognizes the 

necessity for learners to see the „big picture‟ rather than to require learning to 

be divided into small pieces.  

Sedangkan menurut Collins dalam hadisubrata (trianto, 2010:56) 

dikatakan: 

Integrated learning occurs when an authentic event or exploration of a 

topics the driving force curriculum. By participating in the event/topic 

exploration, student learn both the processes and content ralting, to more 

yhen curriculum area at the same time. 

 

Ada beberapa keuntungan dari pembelajaran terintegrasi di antaranya 

seperti dalam Chiarotto (2011: 43): 

1. A stronger grasp of each subject‟s purpose and varied applications, in 

different contexts. 

2. A deeper understanding of any one topic by exploring it through multiple 

perspectives. 

3. A greater appreciation for the integrated manner in which subjects, skills, 

ideas, and different perspectives connect to the larger world. 

4. Improved skills in systems-thinking. 

 

Dalam pembelajaran terintegrasi, sebaiknya memang selalu mengaitkan 

dengan kondisi lingkungan, kondisi yang berkaitan dengan pembelajaran yang 
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dipelajari. Menurut Chiarotto (2011: 44), fokus dari pembelajaran terintegrasi 

perlu fokus pada hal-hal sebagai berikut: 

1. emphasize concepts and skills specific to a particular discipline that are 

needed for students to solve particular problems or questions, 

2. establish an initial knowledge base in instances where students have 

demonstrated limited or no prior knowledge of a particular topic, and 

3. introduce a discrete topic and gradually, throughout the unit, scaffold 

students‟ learning toward connecting with other disciplines, issues and/or 

perspectives. 

 

Dalam konteks terintegrasi, perlu melihat topik pembelajaran yang 

diajarkan. Setelah melihat topik yang ada dikembangkan dengan kondisi riil 

yang ada di lingkungan sekitar. Dengan adanya lingkungan/kondisi yang telah 

disesuaikan maka siswa akan menjadi lebih tertarik dan lebih jelas arah 

pembelajarannya.  

 

B. Work-Based Learning Terintegrasi (WBL-T) 

Menurut Simon (2005: 17), program Work-Based Learning Terintegrasi 

(WBL-T) dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 
Gambar 7. Program Work-Based Learning Terintegrasi 
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Dari gambar tersebut, dapat dijelaskan bahwa ada WBL level minor dan 

level mayor. Semakin ke atas, maka level WBL akan semakin tinggi. Semakin 

ke bawah, akan semakin rendah. Ada tiga level dalam WBL. Pertama adalah 

bersifat teoritis, maksudnya masih bersifat mendasar. Kedua bersifat praktis, 

maksudnya sudah pada tataran employability skill, recognition of experiential 

learning, work experience dan independent study. Ketiga bersifat profesional, 

yang artinya sudah fokus pada bidang pekerjaan tertentu.  

Sebagai contoh, program-program yang ditawarkan antara lain: graduate 

apprenticeships, professional qualifying programmers, dual accreditation 

programmers, accredited in-company programmers, individually negotiated 

WBL programmers (program yang dinegosiasikan dengan keinginan individu).  

Dari garis horisontal, semakin ke kanan, maka kurikulum disesuaikan dengan 

kebutuhan dunia kerja. Maksudnya, program-program yang dilaksanakan oleh 

sekolah harus selalu diintegrasikan dengan yang ada di dunia kerja. 

Kesesuaian antara program yang ada di sekolah dengan yang ada di Dunia 

Usaha/Dunia Industri harus sesuai baik dari kurikulum, pembelajaran, dan 

kejelasan arah pendidikan. Semakin match antara kurikulum dan pembelajaran 

antara di sekolah dan di dunia kerja, maka akan semakin baik. Sebaliknya, jika 

antara sekolah dan dunia kerja tidak ada jalinan kesesuaian, maka outcome dari 

sekolah tidak akan berhasil dengan baik. 

Dalam konteks WBL-T, pembelajaran antara di sekolah dan industri selalu 

di pantau. Pembelajaran di sekolah dilakukan karena atas dasar kompetensi 

yang harus dimiliki dari industri. Sangat perlu bahwa kompetensi sebelum 

pelaksanaan praktik kerja industri sudah diketahui oleh sekolah bahwa nantinya 

siswa praktik kerja industri di tempat X akan banyak dilakukan pekerjaan yang 

sudah di-list. Sehingga sekolah sudah ada persiapan sebelum pelaksanaan 

praktik kerja industri. 

Beberapa yang terlibat dalam WBL-T ini antara lain guru, siswa, instruktur. 

Siswa sebagai peserta praktik kerja industri, guru sebagai pembimbing dari 

sekolah dan instruktur sebagai pembimbing dari industri. Proses 

pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pada evaluasi. 

Pembelajaran WBL-T disusun dengan mengintegrasikan waktu, instruktur, 

Tempat WBL-T, program, pemilihan tempat, RPP, aturan dan evaluasi. 
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Tabel 1. Model dan bentuk integrasi WBLT 

No Model Integrasi Bentuk Integrasi 

1 Waktu Waktu WBL-T dilaksanakan selama 3 

bulan (12 minggu) . Selama 2 minggu 

dilaksanakan di sekolah dan 10 minggu 

dilaksanakan di industri 

2 Instruktur Guru pembimbing dan instruktur industri 

3 Tempat WBLT Tempat pelaksanaan dilaksanakan antara di 

sekolah dan industri 

4 Program Sekolah dan industri bersama-sama 

memprogram kompetensi apa yang harus 

di pelajari. Ada 11 indikator kompetensi 

aspek pengetahuan, ada 8 kompetensi 

aspek sikap dan 11 indikator kompetensi 

aspek pengetahuan. 

5 Pemilihan tempat Siswa memilih tempat berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan sekolah dan industri 

6 Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) 

RPP dibuat oleh guru pembimbing dan 

dikonsultasikan kepada instruktur industri 

7 Aturan Aturan dibuat bersama antara guru 

pembimbing, instruktur industri dan siswa 

yang melaksanakan WBL-T 

8 Evaluasi Instrumen dibuat oleh guru pembimbing 

dan instruktur serta diujikan oleh Guru 

pembimbing dan instruktur industri 

 

C. Faktor pendukung Work-Based Learning Terintegrasi  

Ada beberapa faktor dalam pelaksanaan Work-Based Learning Terintegrasi 

(WBL-T), di antaranya: 

1. Tempat dan Sumber Belajar 

Tempat yang dapat dilibatkan dalam WBL-T adalah dunia usaha dan dunia 

industri yang terkait dengan bidang keahlian SMK. Dalam hal kompetensi 

keahlian otomotif cukup banyak industri yang sebenarnya dapat dilibatkan, 

baik industri kecil maupun industri besar. Berupa ATPM (Agen Tunggal 

Pemegang Merk) maupun bengkel-bengkel kecil yang menangani berbagai 
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merk kendaraan. Sumber belajar yang dapat diambil dalam WBL dapat dari 

staf khusus training maupun dari kalangan receptionist, front office, work 

order, mekanik, bagian keuangan, bahkan sampai ke cleaning service. 

Biasanya, paling terlibat dalam WBL-T adalah staf HRD, supervisor, 

manajer, dan kepala mekanik/instruktur dalam pembelajaran.  

2. Instruktur Industri 

Instruktur dalam WBL-T diharapkan dapat menjadi pelatih siswa dalam 

pelaksanaan praktik kerja industri. Instruktur sebagai acuan bagi siswa 

dalam melakukan pekerjaan di industri. Semua yang dilakukan oleh siswa 

sebaiknya diketahui oleh instruktur. Siswa harus mampu mengimbangi 

instruktur dalam pelaksanaan praktik kerja industri. Instruktur di sini 

sebagai guru di dalam industri. 

Biasanya, instruktur memberikan bekal terlebih dahulu sebelum siswa 

terjun dalam pelaksanaan praktik kerja industri. Instruktur yang kompeten 

adalah instruktur yang memang mampu merencanakan pekerjaan, 

melaksanakan pekerjaan, mengevaluasi dan dapat mengontrol pekerjaan 

dengan baik. Biasanya dalam pelaksanaan praktik kerja industri instruktur 

dipilih memang yang telah memiliki pengalaman dalam membimbing 

siswa dalam pelaksanaan praktik kerja industri. 

3. Guru 

Guru menjadi kunci keberhasilan dalam pelaksanaan praktik kerja industri. 

Guru dan sekolah yang merencanakan cara praktik kerja industri yang baik. 

Guru yang merencanakan, memonitoring, dan mengevaluasi ketika di 

sekolah. Miller (1985) menyatakan bahwa: 

teacher are the most important and critical element in vocational 

education. The value, skills, profesional knowledge, experience, 

and human relations factors that a teacher possesses largely 

determine the quality of learning opportunities that accur in the 

name of vocational education. 

 

Di sini, guru menjadi elemen sangat penting. Dari mulai nilai, 

keterampilan, pengetahuan, dan keterampilan. Jika dilakukan WBL-T guru 

yang juga harus melihat kebutuhan kompetensi di industri yang akan 

ditempati kemudian mengajarkan sesuai dengan kebutuhan yang ada di 

industri. Guru sebaiknya selalu mengasah kemampuan kompetensi sesuai 
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dengan kebutuhan saat ini dengan cara melakukan training-training 

komepetensi keahlian, mengajar sesuai dengan kebutuhan era global, dan 

mampu memberikan motivasi kepada siswa tentang bidang yang diajarkan.  

4. Manajemen Program 

Manajemen program diperlukan sebagai pengatur pelaksanaan WBL-T. 

Perencanaan yang baik, pelaksanaan yang sesuai dengan perencanaan, 

kontrol, dan evaluasi dalam pelaksanaan praktik kerja industri. 

Program manajemen yang baik membutuhkan kemampuan manajerial 

yang baik yang dapat mengatur waktu, pekerjaan, informasi, pekerjaan dan 

material. Manajer harus mampu melakukan usaha yang maksimal agar 

pelaksanaan WBL-T dapat berhasil secara maksimal juga. 

5. Evaluasi 

Evaluasi yang diperlukan dalam WBL-T antara lain: 

a)  Penilaian Kinerja 

Penilaian kinerja digunakan untuk melihat kemampuan individu secara 

utuh. Biasanya penilaian kinerja dilakukan untuk menunjukkan 

kemampuan kinerja secara maksimal terhadap sesuatu yang dilakukan. 

Dalam hal praktik kerja industri, penilaian kinerja dilakukan oleh 

seorang instruktur dan guru terhadap yang dilakukan ketika siswa 

sedang praktik kerja industri. Biasanya yang dijadikan objek penilaian 

kinerja yaitu dari tugas yang diberikan instruktur/guru dan pekerjaan 

yang dilakukan dari konsumen/klien. 

b)  Penilaian Diri Sendiri 

Siswa dapat menjadi penilai atas diri mereka sendiri. Siswa yang 

menilai dirinya sendiri dapat menjadi percaya diri terhadap apa yang 

telah dilakukannya. Di sini, siswa dapat dilihat tingkat kejujurannya 

terhadap diri mereka sendiri. Ada beberapa keuntungan dalam penilaian 

diri sendiri antar lain: (1) siswa dapat bertanggung jawab terhadap 

pekerjaannya sendiri, (2) siswa dapat menerapkan langkah-langkah 

mereka sendiri untuk pekerjaan selanjutnya, (3) siswa menjadi lebih 

tenang karena tidak selalu merasa diawasi, (4) meningkatkan diri siswa 

terhadap sesuatu yang positif, dan (5) siswa dapat terlibat dalam proses 

evaluasi pembelajaran. 
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c)  Penilaian sebaya 

Penilaian sebaya cukup efektif dalam melakukan penilaian. Siswa akan 

dinilai oleh temannya sendiri/sebaya. Biasanya, temannya akan lebih 

tahu yang telah dilakukan oleh teman lain. Siswa yang menilai 

seobjektif mungkin dalam pelaksanaan penilaian sebaya. Jadi, siswa satu 

dengan siswa lainnya akan saling menilai untuk melihat sejauh mana 

perkembangan kemampuan dirinya sendiri. Biasanya penilaian sebaya 

akan lebih terbuka dan tidak memberatkan hati dari siswa lainnya. 

 

D. Metode dalam Work-Based Learning Terintegrasi 

1. Work Place Learning 

Work Place Learning adalah pembelajaran yang memungkinkan siswa 

untuk menghabiskan periode waktu yang sudah direncanakan sebelumnya 

di tempat kerja pilihan mereka, sehingga meningkatkan pembelajaran 

mereka di kelas, membantu mereka memilih karier dan membangun 

keahlian dalam bidang kerja yang mereka inginkan.  

Pembelajaran di tempat kerja (http://www.schools.nsw.edu.au ) 

membantu peserta didik untuk: 

a. menguji coba pilihan pekerjaan dan karier mereka, 

b. menyelesaikan tugas yang diberikan dalam mata pelajaran yang 

bersangkutan di lingkungan industri yang relevan, 

c. mengetahui yang diinginkan oleh pemberi pekerjaan dari para pekerja 

mereka, 

d. membangun keahlian bekerja umum seperti komunikasi di tempat kerja, 

kemandirian dan kerja sama tim, 

e. mengembangkan keahlian khusus untuk bidang kerja yang mereka 

inginkan, 

f. mendapatkan kepercayaan diri dan kedewasaan melalui partisipasi 

dalam lingkungan kerja orang dewasa, dan 

g. membuat keputusan berdasarkan informasi yang benar ketika 

merencanakan pilihan yang akan mereka ambil dalam transisi mereka 

selama di sekolah dan menuju pendidikan lebih lanjut, pelatihan dan 

pekerjaan. 
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2. Social Constructivism 

Di dalam Work-Based Learning Terintegrasi (WBL-T), peserta didik akan 

belajar sendiri di tempat kerja dengan sendirinya dan dengan bantuan 

instruktur ketika sedang praktik kerja industri. Peserta didik akan merasa 

menjadi bagian dari karyawan yang akan semaksimal mungkin belajar 

sesuai dengan kebutuhan dirinya sendiri. Hal ini sesuai dengan pendekatan 

konstruktivisme yang memandang bahwa peserta didik mengkonstruk/ 

membangun sendiri pengetahuan yang akan mereka miliki. Pengkonstrukan 

(pembangunan) pengetahuan tersebut dilakukan berdasarkan pengalaman-

nya sendiri atau dari pengalaman orang lain. Unsur terpenting dalam teori 

ini ialah seseorang membina pengetahuan dirinya secara aktif dengan cara 

membandingkan informasi baru dengan pemahamannya yang sudah ada. 

Bahan pengajaran yang disediakan perlu mempunyai perkaitan dengan 

pengalaman peserta didik untuk menarik minat mereka. 

3. Situated Learning 

Pendekatan pembelajaran (situated learning) pembelajaran terkondisi 

pertama kali dikemukakan oleh Jean Lave dan Etienne Wenger pada tahun 

1991 sebagai sebuah model pembelajaran dalam suatu komunitas belajar. 

Lave dan Wenger berpendapat bahwa pembelajaran bukan hanya sekadar 

proses transmisi ilmu pengetahuan yang terbatas dari guru dan murid saja, 

tetapi pembelajaran itu haruslah menjadi sebuah proses sosial di mana 

pengetahuan pada peserta didik terkonstruksi oleh pemahaman mereka 

sendiri. 

Situated learning adalah pembelajaran dalam situasi dan kondisi praktik. 

Situated learning sebuah pembelajaran di mana dia belajar serupa dengan 

apa yang diterapkan di kemudian dia bekerja. Interaksi sosial dan 

kolaborasi merupakan komponen yang cukup penting dalam situated 

learning. Peserta didik terlibat dalam komunitas praktik sehingga tujuan 

pembelajaran sebagai perubahan perilaku akan terwujud. 

4. Cognitive Apprenticeship 

Apprenticeship atau magang adalah teori proses di mana pelatihan 

keterampilan akan memberi pengalaman dan kompetensi. Pendekatan 

konstruktivis untuk belajar manusia telah menyebabkan perkembangan 

teori magang kognitif. Teori ini menyatakan bahwa keterampilan sering 

gagal untuk memperhitungkan proses implisit yang terlibat dalam 
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melaksanakan keterampilan kompleks ketika mereka mengajar pemula. 

Untuk memerangi kecenderungan ini, magang kognitif dirancang antara 

lain untuk membawa proses diam-diam ke tempat terbuka, di mana siswa 

dapat mengamati, memberlakukan, dan praktik mereka dengan bantuan 

dari guru/instruktur.  

Strategi magang kognitif harus mampu memberikan pembelajaran yang 

kuat yang relevan dengan tempat kerja di lingkungan berbasis sekolah. 

Prinsip-prinsip magang kognitif berasal dari program berbasis sekolah. 

Karya terbaru menunjukkan bahwa magang kognitif kompatibel dengan 

mempelajari keterampilan generik dari kerja modern (Berryman, 1990: 

http://www.tc.columbia.edu/iee/BRIEFS/Brief01.htm). 

Peserta didik harus menjadi perhatian, harus memiliki akses ke dan 

mempertahankan informasi yang disajikan, harus termotivasi untuk belajar, 

dan harus mampu secara akurat mereproduksi keterampilan yang 

diinginkan. Jika pembelajaran di tempat industri peserta didik akan lebih 

fokus dalam belajar karena pembelajaran langsung sesuai dengan tempat 

yang akan digunakan untuk pekerjaan yang akan datang. 

Perbedaan cognitive apprenticeship dengan traditional apprenticeship 

adalah, jika cognitive apprenticeship mementingkan mental, internal dan 

penguasaan pengetahuan. Sedangkan jika traditional apprenticeship 

mementingkan fisik, eksternal dan psikomotorik. 

 

E. Kompetensi Kesiapan Kerja 

Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab 

yang dimiliki seseorang sebagai syarat kemampuan untuk mengerjakan tugas-

tugas dibidang pekerjaan tertentu (Skep Mendiknas RI No. 045/U/2002). 

Sedangkan menurut Wibawa (2005: 265) dikatakan : 

 

Kompetensi merupakan karakteristik dasar yang terdiri atas 

pengetahuan, sikap dan keterampilan serta atribut kepribadian lainnya 

yang mampu membedakan seseorang itu bekerja dengan performa 
tinggi dan rendah dalam melaksanakan tugas dibidang pekerjaan 

tertentu. 
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Kesiapan kerja siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah suatu 

kemampuan yang harus dimiliki oleh para siswa untuk dapat langsung bekerja 

setamat sekolah, tanpa memerlukan masa penyesuaian diri yang memakan 

waktu. Hal ini dalam rangka penciptaan suatu produk atau penambahan nilai 

suatu sumber daya dengan hasil yang maksimal sesuai dengan target yang telah 

ditetapkan. Kompetensi dalam mempersiapkan tenaga kerja tersebut meliputi 

kompetensi aspek pengetahuan (knowledge), sikap (attitude), dan keterampilan 

(skill) sesuai dengan standar yang ditetapkan. 

Manfaat kmpetensi kesiapan kerja antara lain: (1) memperjelas standar 

kerja dan harapan yang ingin dicapai; (2) sebagai alat seleksi karyawan;  

(3) memaksimalkan produktivitas; (4) dasar untuk pengembangan sistem 

renumerasi; (5) memudahkan adaptasi terhadap perubahan; (6) menyelaraskan 

perilaku kerja dengan nilai-nilai organisasi. 

Dapat juga dikatakan bahwa kompetensi kesiapan kerja adalah suatu 

kondisi yang memungkinkan para siswa untuk langsung bekerja setamat 

sekolah tanpa memerlukan masa penyesuaian diri yang memakan waktu. 

Artinya, tidak ada jeda waktu yang cukup lama dalam mencari pekerjaan yang 

akhirnya mempermudah siswa dalam bekerja sesuai dengan kompetensinya. 

Menurut Wardiman (1998: 30), beberapa kompetensi kunci SMK 

menghadapi era global yang perlu dimiliki oleh siswa SMK menjelang 

memasuki dunia kerja antara lain: (1) memiliki keterampilan dasar dan 

penyesuaian diri dengan perkembangan IPTEK; (2) mampu mencari informasi; 

(3) mampu mengomunikasikan ide; (4) mampu mengorganisasi kegiatan; 

(5) mampu bekerja sama; (6) mampu memecahkan masalah; (7) berpikir logis; 

dan (8) mampu berbahasa global. 

Sedangkan menurut hasil studi pendahuluan di empat industri otomotif 

yang tersebar di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), menunjukkan bahwa 

keterampilan untuk kesiapan kerja antara lain: (1) kompetensi otomotif yang 

sesuai dengan perkembangan otomotif yang meliputi pengetahuan dan 

keterampilan otomotif, (2) mampu memecahkan masalah, (3) mampu bekerja 

sama, (4) keuletan, dan (5) kejujuran. 

Dari referensi dan juga hasil studi pendahuluan diambil kompetensi yang 

terbagi menjadi tiga aspek yang meliputi aspek pengetahuan, sikap dan 

keterampilan. Apek Pengetahuan di kategorikan menjadi indikator sebagai 

berikut: (1) Memelihara/servis engine dan komponen-komponennya, 
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(2) Melakukan overhaul sistem pendingin dan komponen– komponennya,  

(3) Memelihara/servis sistem bahan bakar bensin, (4) Memperbaiki sistem rem, 

(5) Memperbaiki roda dan ban, (6) Memelihara transmisi, (7) Memperbaiki unit 

kopling dan komponen-komponen, (8) Memperbaiki sistem diferensial, 

(9) Memperbaiki sistem kemudi, (10) Memperbaiki sistem pengapian,  

(11) Memperbaiki kerusakan ringan pada rangkaian/ sistem kelistrikan, 

pengaman.  

Aspek sikap meliputi delapan indikator: (1) motivasi dalam bekerja; 

(2) tanggung jawab; (3) kemampuan bekerja sama; (4) kedisiplinan;  

(5) inisiatif; (6) kreativitas; dan (7) kemandirian individu, (8) kemampuan 

memecahkan masalah. Sedangkan apek keterampilan di kategorikan menjadi 

indikator sebagai berikut: (1) Memelihara/servis engine dan komponen-

komponen-nya, (2) Melakukan overhaul sistem pendingin dan komponen– 

komponennya, (3) Memelihara/servis sistem bahan bakar bensin,  

(4) Memperbaiki sistem rem, (5) Memperbaiki roda dan ban, (6) Memelihara 

transmisi, (7) Memperbaiki unit kopling dan komponen-komponen,  

(8) Memperbaiki sistem diferensial, (9) Memperbaiki sistem kemudi,  

(10) Memperbaiki sistem pengapian, (11) Memperbaiki kerusakan ringan pada 

rangkaian/ sistem kelistrikan, pengaman. 
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BAB V  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) 

 
A. Pengertian pendidikan dan pelatihan 

Secara umum Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) bertujuan untuk 

memberikan kesempatan kepada personil dalam meningkatkan kecakapan dan 

keterampilan mereka, terutama dalam bidang-bidang yang berhubungan dengan 

kepemimpinan atau manajerial yang diperlukan dalam pencapaian tujuan 

organisasi. 

Pengertian Pendidikan secara umum adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan 

yang diperlukan dalam dirinya. 

Sedangkan pengertian pelatihan adalah usaha terencana oleh organisasi 

untuk memfasilitasi pembelajaran pegawai atas kompetensi yang berkaitan 

dengan pekerjaan. Umumnya pelatihan dimaksudkan untuk memperbaiki 

penguasaan berbagai keterampilan kerja dalam waktu relatif singkat. 

Pelatihan merupakan bagian dari pendidikan. Pelatihan bersifat spesifik, 

praktis dan segera. Spesifik berarti pelatihan berhubungan dengan bidang 

pekerjaan yang dilakukan. Praktis dan segera berarti yang sudah dilatihkan 

dapat dipraktikkan. 

Tujuan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) adalah sebagai berikut: 

1. Diklat bertujuan untuk meningkatkan prestasi kerja pegawai dalam 

menghadapi pekerjaan-pekerjaan yang sedang dihadapi. 

2. Diklat diharapkan dapat membentuk sikap dan tingkah laku para pegawai 

dalam melakukan pekerjaannya. Menitikberatkan pada peningkatan 

partisipasi dari para pegawai, kerjasama antar pegawai dan loyalitas 

terhadap organisasi. 
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3. Diklat membantu memecahkan masalah-masalah operasional organisasi 

sehari-hari seperti mengurangi kecelakaan kerja, mengurangi absen, 

mengurangi labor turnover, dan lain-lain. 

4. Diklat tidak hanya mempunyai tujuan jangka pendek tetapi juga jangka 

panjang yaitu mempersiapkan pegawai memperoleh keahlian dalam bidang 

tertentu yang dibutuhkan perusahaan. 

5. Dengan Pendidikan/Pelatihan (Diklat) diharapkan para pegawai akan 

mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang tinggi sehingga pegawai 

tersebut akan semakin berharga bagi organisasi. 

6. Dengan adanya Diklat maka jangka waktu yang digunakan pegawai untuk 

memperoleh keterampilan akan lebih cepat, pegawai akan lebih cepat pula 

menyesuaikan diri dengan pekerjaan yang dihadapinya. 

 

B. Metode Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) 

Metode Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) merupakan suatu cara sistematis 

yang dapat memberikan deskripsi secara luas serta dapat mengkondisikan 

penyelenggaraan diklat (pusdiklat) untuk mengembangkan aspek kognitif, 

efektif dan psikomotorif tenaga kerja terhadap tugas dan pekerjaannya. 

Metode diklat antara lain: 

1. Metode Kelas atau Classroom Methods 

Metode Kelas atau Classroom Methods, yang terdiri dari: 

a. Ceramah, metode ini banyak diberikan dalam kelas. Pelatih memberikan 

teori-teori yang diperlukan sementara yang dilatih mencatat dan 

mempersiapkannya, 

b. Rapat, pelatih memberikan suatu makalah tertentu dan peserta ikut 

berpartisipasi memecahkan masalah tersebut. Peserta juga harus 

menggunakan gagasan-gagasannya, saran-sarannya berdiskusi dan 

memberikan kesimpulannya, 

c. Program instruksi, di mana peserta dapat belajar sendiri karena langkah-

langkah pengerjaannya sudah di program melalui komputer, buku-buku 

petunjuk. Program instruksi melalui pemecahan informasi kedalam 

beberapa bagian kecil sehingga dapat dibentuk program pengajaran yang 

mudah dipahami dan saling berhubungan, 
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d. Studi Kasus, dalam metode ini dimana pelatih memberikan suatu kasus 

kepada peserta. Kasus tidak dilengkapi dengan data yang lengkap karena 

sengaja disembunyikan. Tujuannya agar peserta terbiasa mencari data 

dari pihak eksternal dalam memutuskan suatu kasus yang dihadapinya, 

e. Rol Playing, metode ini dilakukan dengan menunjuk beberapa orang 

untuk memainkan suatu peranan di dalam sebuah organisasi tiruan. 

Misalnya hubungan antara atasan dengan bawahan dalam situasi 

tertentu, 

f. Diskusi, melalui metode ini peserta dilatih untuk erani memberikan 

pendapat dan rumusannya serta cara-cara meyakinkan orang lain agar 

percaya terhadap pendapat itu, selain itu peserta juga dilatih untuk 

menyadari bahwa tidak ada rumusan mutlak benar, sehingga dengan 

demikian ada kesediaan untuk menerima penyempurnaan dari orang 

lain, menerima informasi dan memberi informasi, 

g. Seminar, cara ini bertujuan untuk mengembangkan kecakapan dan 

keahlian peserta dalam menilai dan memberikan saran-saran yang 

konstruktif mengenai pendapat orang lain. Peserta dilatih mempersepsi 

dan mengevaluasi, menerima atau menolak pendapat orang lain. 

 

2. Metode Pelatihan atau Training  

Pelatihan merupakan bagian dari pendidikan. Pelatihan bersifat spesifik, 

praktis dan segera. Spesifik berarti pelatihan berhubungan dengan bidang 

pekerjaan yang dilakukan. Praktis dan segera berarti yang sudah dilatihkan 

dapat dipraktikkan. Umumnya pelatihan dimaksudkan untuk memperbaiki 

penguasaan berbagai keterampilan kerja dalam waktu relatif singkat. 

Metode latihan atau training terdiri dari lima cara yaitu: 

a. Dalam Pekerjaan, pada metode ini peserta pelatihan langsung bekerja di 

tempat untuk belajar dan meniru suatu pekerjaan dibawah bimbingan 

seorang pengawas. Kelebihan metode ini terletak pada pemberian 

inovasi yang besar kepada peserta untuk belajar. Keberhasilan metode 

ini sepenuhnya tergantung pada penatar, 

b. Dalam Ruangan, metode pelatihan dilakukan di dalam kelas yang 

biasanya dilakukan oleh perusahaan industri untuk memperkenalkan 

pekerjaan kepada pegawai baru dan melatih mereka memperkenalkan 

pekerjaan tersebut. Disini biasanya diberikan latihan jenis pekerjaan, 
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c. Bermain peran dan Demonstrasi, metode pelatihan dengan cara 

peragaan dan penjelasan bagaimana cara-cara melakukan suatu 

pekerjaan melalui contoh atau percobaan yang didemontarsikan. 

Biasanya dilengkapi dengan kuliah, gambar-gambar, video dsb, 

d. Simulasi, suatu teknik untuk mencontoh se mirip mungkin terhadap 

konsep sebenarnya dari pekerjaan yang akan dijumpai. Melalui simulasi 

dilakukan penampilan situasi atau kejadian se mirip mungkin dengan 

situasi yang sebenarnya, walaupun itu hanya merupakan tiruan saja, 

e. Magang adalah suatu cara untuk mengembangkan keahlian sehingga 

para pegawai dapat mempelajari segala aspek dari pekerjaan. 

 

C. Perbedaan pendidikan dan pelatihan dengan pengembangan 

Pelatihan (training) merupakan proses pembelajaran yang melibatkan 

perolehan keahlian, konsep, peraturan, atau sikap untuk meningkatkan kinerja 

tenga kera.(Simamora:2006:273). Menurut pasal I ayat 9 undang-undang No.13 

Tahun 2003. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, 

memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, 

produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat ketrampilan dan 

keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan dan pekerjaan. 

Pengembangan (development) diartikan sebagai penyiapan individu untuk 

memikul tanggung jawab yang berbeda atau yang Iebih tinggi dalam 

perusahaan, organisasi, lembaga atau instansi pendidikan. 

Menurut (Hani Handoko:2001:104) pengertian latihan dan pengembangan 

adalah berbeda. Latihan (training) dimaksudkan untuk memperbaiki 

penguasaan berbagal ketrampilan dan teknik pelaksanaan kerja tertentu, terinci 

dan rutin. Yaitu latihan rnenyiapkan para karyawan (tenaga kerja) untuk 

melakukan pekerjaan-pekerjaan sekarang. Sedangkan pengembangan 

(Developrnent) mempunyai ruang lingkup Iebih luas dalam upaya untuk 

memperbaiki dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, sikap dlan sifat-

sifat kepribadian. 

(Gomes:2003:197) Mengemukakan pelatihan adalah setiap usaha untuk 

memperbaiki performansi pekerja pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang 

menjadi tanggungjawabnya. Menurutnya istilah pelatihan sering disamakan 

dengan istilah pengembangan, perbedaannya kalau pelatihan langsung terkait 

dengan performansi kerja pada pekerjaan yang sekarang, sedangkan 
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pengembangan tidaklah harus, pengembangan mempunyai skcope yang lebih 

luas dandingkan dengan pelatihan. 

Pelatihan Iebih terarah pada peningkatan kemampuan dan keahlian SDM 

organisasi yang berkaitan dengan jabtan atau fungsi yang menjadi tanggung 

jawab individu yang bersangkutan saat ini (current job oriented). Sasaran yang 

ingin dicapai dan suatu program pelatihan adalah peningkatan kinerja individu 

dalam jabatan atau fungsi saat ini. 

Pengembangan cenderung lebih bersifat formal, menyangkut antisipasi 

kemampuan dan keahhan individu yang harus dipersiapkan bagi kepentingan 

jabatan yang akan datang. Sasaran dan program pengembangan menyangkut 

aspek yang lebih luas yaitu peningkatan kemampuan individu untuk 

mengantisipai perubahan yang mungkin terrjadi tanpa direncanakan(unplened 

change) atau perubahan yang direncanakan (planed change). (Syafaruddin:200 

1:2 17). 

Hal serupa dikemukakan (Hadari:2005:208). Pelatihan adaah program-

program untuk memperbaiki kernampuan melaksanakan pekerjaan secara 

individual, kelompok dan/atau berdasarkan jenjang jabatan dalam organisasi 

atau perusahaan. Sedangkan pengembangan karir adalah usaha yang diakukan 

secara formal dan berkelanjutan dengan difokuskan pada peningkatan dan 

penambahan kemampuan seorang pekerja. Dan pengertian ini menunjukkan 

bahwa fokus pengembangan karir adalah peningkatan kemampuan mental 

tenaga kerja. 

 

D. Analisis Kebutuhan Pelatihan (Training Needs Analysis) 

Lingkungan kerja saat ini mengharuskan tenaga kerja yang terampil untuk 

melakukan tugas-tugas yang kompleks dengan cara yang efisien, hemat biaya 

dan aman. Pelatihan diperlukan ketika tenaga kerjanya tidak bekerja sesuai 

dengan standar yang ditentukan atau tidak dapat bekerja pada tingkat kinerja 

yang diharapkan. Perbedaan antara hasil kerja yang aktual dengan apa yang 

diharapkan oleh perusahaan atau organisasi menunjukan bahwa tenaga kerja 

yang bersangkutan memerlukan pelatihan atau training. 

Sebelum melanjutkan proses pelatihan dan pengembangan, langkah 

pertama yang paling penting untuk dapat memulai pelatihan dan pengembangan 

adalah mengidentifikasikan pelatihan apa yang benar-benar dibutuhkan dan 

apakah pelatihan tersebut dapat secara langsung ataupun tidak langsung 
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berkontribusi terhadap pencapai tujuan organisasi. Proses mengidentifikasikan 

kebutuhan pelatihan inilah yang biasanya disebut dengan Analisis Kebutuhan 

Pelatihan atau dalam bahasa Inggris disebut dengan Training Needs Analysis. 

Analisis Kebutuhan Pelatihan atau Training Needs Analysis adalah proses 

sistematis untuk memahami kebutuhan dan persyaratan pelatihan. Analisis 

Kebutuhan Pelatihan yang berhasil akan dapat mengidentifikasikan tenaga kerja 

yang membutuhkan pelatihan dan jenis pelatihan apa yang diperlukan. Akan 

sangat kontra-produktif apabila manajemen menawarkan jenis pelatihan kepada 

karyawannya yang tidak membutuhkan pelatihan ataupun menawarkan 

pelatihan yang salah. Dengan melakukan Analisis Kebutuhan Pelatihan ini, 

manajemen dapat menempatkan sumber daya pelatihan untuk penggunaan yang 

lebih baik dan tepat. 

 

Jenis-jenis Analisis Kebutuhan Pelatihan (Training Needs Analysis) 

Pada dasarnya, terdapat 3 jenis utama Analisis Kebutuhan Pelatihan atau 

(Training Needs Analysis/TNA) berdasarkan tingkatannya. Ketiga jenis 

Analisis Kebutuhan Pelatihan ini diantaranya adalah Individual Analysis 

(Analisis Individu), Task Analysis atau Work Analysis (Analisis Tugas atau 

Analisis Pekerjaan) dan Organizational Analysis (Analisis Organisasi). 

1. Analisis Individu (Individual Analysis) 

Analisis Kebutuhan Pelatihan yang pertama adalah Analisis tentang 

individu atau orang. Analisis Individu ini berfokus pada orang itu sendiri. 

Analisis ini berkaitan dengan orang-orang yang berada di dalam organisasi 

yang membutuhkan pelatihan dan pengembangan di bidang tertentu. 

Kinerja atau hasil kerja individu dapat diambil dari data penilaian kinerja 

dan dibandingkan dengan tingkat yang diharapkan atau kinerja standar 

yang ditentukan organisasi. Analisis Individu juga dapat dilakukan melalui 

kuesioner, umpan balik, wawancara pribadi dan lain-lainnya. 

Misalnya Analisis Individu pada seorang manajer, jabatan manajer 

merupakan jabatan tinggi yang memerlukan analisis lengkap. Dimulai dari 

pengalaman manajer atau karyawan yang bersangkutan, pengetahuan, 

kemampuan hingga pada kepribadian mereka. Manajer pada dasarnya 

merupakan sebuah jabatan yang memiliki penghasilan yang tinggi namun 

mereka yang menjabat sebagai manajer ini juga harus mengetahui dan 

memahami apa yang seharusnya dilakukan dan dimiliki oleh seorang 
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manajer seperti bagaimana caranya untuk menangani bawahannya, 

mengetahui setiap detil pekerjaan bawahannya serta dapat bekerjasama 

dengan semua pihak yang berkaitan dengan tugas dan jabatannya. 

2. Analisis Tugas (Task Analisis) 

Analisis Tugas (Task Analisis) atau juga sering disebut juga dengan Job 

Analisis (Analisis Pekerjaan) adalah analisis yang berfokus pada 

persyaratan apa yang diperlukan untuk melakukan suatu pekerjaan atau 

tugas. Analisis Tugas ini menentukan tugas-tugas utama dan tingkat 

keterampilan yang diperlukan dalam melakukan tugas-tugas tersebut. 

Dengan mengetahui keterampilan yang dibutuhkan ini, pihak Manajemen 

dapat menentukan pelatihan terbaik yang seharusnya dimiliki oleh 

karyawan. Kurikulum pelatihan akan menjadi standar bagi semua orang di 

setiap posisi karena pelatihannya berfokus pada tugas yang harus dikuasai, 

bukan pada orang-orang atau individu-individunya. 

3. Analisis Organisasi (Organizational Analysis) 

Analisis Organisasi atau Organizational Analysis adalah Analisis yang 

membantu perusahaan atau organisasi untuk memprediksi tentang strategi 

bisnis di masa depan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasinya. 

Analisis organisasi pada dasarnya adalah penentuan kebutuhan pelatihan 

untuk organisasi secara menyeluruh seperti visi dan misi, sasaran dan 

tujuan organisasi serta rencana-rencana strategis. 
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E. Pembuatan kegiatan pendidikan dan latihan (Diklat) 

 

KEGIATAN 

PENDIDIKAN DAN LATIHAN 

 

PELATIHAN SAFETY RIDING BAGI REMAJA PANTI ASUHAN 

MUHAMMADIYAH, PLAOSAN, KEC. PURWOREJO, 

KAB.PURWOREJO 

 

 
 

Oleh : 

1. Reza Fardhiansyah (162170069) 

2. Kurniawan (162170078) 

3. Suci Ari Wardani (162170080) 

4. Chaerul Anam (162170093) 

5. Gani Aulia Agasta (162170094) 

6. Anggoro Ibnu Faqih (162170056) 

 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO 

TAHUN 2019 
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PELATIHAN SAFETY RIDING BAGI REMAJA PANTI ASUHAN 

MUHAMMADIYAH, PLAOSAN, KEC. PURWOREJO, 

KAB.PURWOREJO 

 

Oleh: Reza F, Kurniawan, Suci Ari W, Chaerul Anam, Gani Aulia A, Program 

Studi Pendidikan Teknik Otomotif, FKIP, Universitas Muhammadiyah 

Purworejo 

Tujuan dari kegiatan diklat ini adalah 1) Peserta mampu menggunakan 

sepeda motor sesuai dengan tata tertib yang ada, 2) Peserta dapat memahami 

aturan berkendara untuk mengurangi tingkat kecelakaan. 

Sasaran Pengabdian Diklat ini adalah Remaja panti asuhan. Dalam 

pelatihan safety riding yang diberikan menggunakan halaman depan panti 

asuhan. Materi pelatihan berupa pengenalan rambu lalu lintas, tata tertib dalam 

berkendara dengan baik serta praktek langsung dengan menggunakan sepeda 

motor yang sudah disediakan. 

Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini agar peserta dapat mengaplikasikan 

cara berkendara yang baik untuk keamanan dan kenyamanan saat melakukan 

perjalanan dan untuk meminimalisir tingkat kecelakaan di kabupaten 

purworejo. 

 

Kata Kunci: diklat, safety riding, peserta, panti asuhan 
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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT kegiatan Diklat ini bisa 

diselesaikan dengan baik. Kegiatan ini dirancang dengan salah satu maksudnya 

adalah mengembangkan keterampilan dan kecakapan remaja panti asuhan. 

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu 

sehingga kegiatan ini bisa diselenggarakan, diantaranya adalah: 

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Purworejo, yang telah memberi 

kesempatan dan bantuan dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada 

masyarakat ini. 

2. Ketua Program Studi Pendidikan Teknik Otomotif Universitas 

Muhammadiyah Purworejo, yang telah memberikan kesempatan dan 

dukungan sejak pengajuan usulan hingga penyusunan laporan akhir. 

3. Rekan-rekan satu perjuangan, yang telah memberikan rekomendasi dan 

dukungan untuk pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat ini. 

4. Kepala panti asuhan yang telah memberi kesempatan dalam pengabdian  

5. Pihak-pihak lain yang tak bisa disebutkan satu per satu.  

 

Kami menyadari bahwa kegiatan ini belum sempurna, karenanya kami 

selalu terbuka untuk setiap saran dan kritik yang membangun dan dapat kami 

gunakan untuk perbaikan kegiatan serupa di masa mendatang. 

 

 

Pelaksana Pengabdian 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Analisis Situasi 

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kecelakaan 

lalu lintas yang cukup tinggi. Data Kepolisian RI tahun 2009 menyebutkan, 

sepanjang tahun tersebut terjadi sedikitnya 57.726 kasus kecelakaan di jalan 

raya. Artinya, dalam setiap 9,1 menit terjadi satu kasus kecelakaan (Departemen 

Perhubungan, 2010). Diperkirakan pada 2020, kecelakaan lalu lintas akan 

menjadi penyebab kematian ke-3 tertinggi di dunia di bawah penyakit jantung 

koroner dan depresi berat (Media Raharja, 2010).  

Data Penggunaaan mobil menunjukkan terdapat 782 juta mobil di dunia 

(118/1000 penduduk). Data 2010 menunjukkan 455 juta sepeda motor 

digunakan di seluruh dunia (69 sepeda motor per 1000 penduduk). Penggunaan 

kendaraan bermotor tertinggi di Asia 79% kendaraan sepeda motor. Tahun 2010 

penggunaan motor di China sebesar 110 juta, India 82 juta, Indonsia 60 juta, 

dan Vietnam 31 juta. Data Korlantas Polri 2014 terdapat 86.253.000 motor 

dengan asumsi tiap 4 orang memiliki 1 motor. Di Indonesia tiap tahun terdapat 

peningkatan kepemilikan kendaraan, tahun 2013 tercatat penjualan kendaraan 

roda dua sebesar 7.771.014. dimana Indonesia merupakan negara ketiga dengan 

populasi kendaraan terbesar di Dunia  

Korban kecelakaan lalu lintas kebanyakan berasal dari kelompok umur 16 

– 25 tahun yaitu sebesar 35,1%. Begitu juga dengan pelaku kecelakaan lalu 

lintas, sebesar 42,3% berasal dari kelompok umur 16 – 25 tahun. Dimana 

kelompok umur 16 – 25 tahun termasuk dalam kelompok umur sekolah 

(SMUKuliah). Dilihat dari korbannya menunjukan sebesar 57,1% korban 

kecelakaan lalu lintas merupakan korban dengan tingkat pendidikan SMU. 

Pelaku kecelakaan lalu lintas juga sebagian besar merupakan pelaku dengan 

tingkat pendidikan SMU yaitu sebesar 65,2%  

Maka dari itu, program diklat pengabdian masyarakat yang diadakan oleh 

mahasiswa program S-1 pendidikan teknik otomotif yang dilaksanakan di Panti 

Asuhan memiliki program kerja Pelatihan Safety Riding yang ditujukan kepada 

…. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan … memiliki bekal dalam 

keamanan berkendara untuk mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas. 
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B. Permasalahan 

Berdasarkan pengamatan dan observasi pada pra kegiatan dapat 

diidentifikasi permasalahan sebagai berikut: 

1. Jenis pelatihan apa yang cocok diaplikasikan kepada Para Remaja Panti 

Asuhan Muhammadiyah di Desa Plaosan, Kec.Purworejo, Kab.Purworejo? 

2. Kegiatan belajar praktik seperti apa yang cocok kepada Para Remaja Panti 

Asuhan Muhammadiyah Desa Plaosan, Kec.Purworejo, Kab.Purworejo ? 
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BAB II 

SOLUSI DAN TARGET LUARAN 

 

A. Solusi 

Permasalahan yang muncul adalah kekurangan kesadaran dalam 

berkendara sepeda motor Para santri dalam pelatihan safety riding untuk 

mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas. Masyarakat menyadari bahwa masih 

banyak kurangnya kesadaran dan perlunya pelatihan Di Plaosan, kecamatan 

Purworejo. 

Oleh karena itu, pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat Program Studi 

Pendidikan Teknik Otomotif mencoba untuk menawarkan penyelesaian 

masalah tersebut dengan melaksanakan pelatihan diklat safety riding untuk 

mengurangi tingkat . Dalam pelaksanaannya nanti, terbagi menjadi beberapa 

tahap yang terdiri dari pengenalan teori dasar tentang safety riding sampai pada 

tahapan praktik yang di dampingi oleh pemateri. 

Diskusi dan privat di gunakan untuk mempermudah penguasaan individu 

peserta. Pelatihan teori da praktik untuk membekali para Santri sehingga 

mereka akan dibekali pemahaman akan pentingnya keamanan dalam 

berkendara. 

 

B. Target Luaran 

Tabel Rencana Target Capaian Luaran 

No Jenis Luaran Indikator Capaian 

1. Penguasaan kemampuan dalam berkendara Ada 

2. Publikasi kegiatan pengadian masyarakat Ada 
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BAB III 

METODE PELAKSANAAN 

 

A. Khalayak Sasaran 

Sasaran kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah Remaja Panti 

Asuhan Muhammadiyah Desa Plaosan, Kec.Purworejo, Kab.Purworejo Para 

Remaja Panti merasa masih perlu untuk mempelajari tata tertib dan kesadaran 

dalam berkendara sepeda motor yang baik. Untuk itu harus dibantu dalam 

peningkatan sumber daya manusia-nya, pelatihan safety riding. Pelatih 

mempunyai kemampuan yang cukup mumpuni dibidangnya sehingga berharap 

bahwa pelatihan ini memberikan mafaat cukup baik bagi Para Remaja Panti. 

 

B. Metode Kegiatan 

Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah pelatihan sistem drill dengan 

perpaduan teori dan praktik serta diskusi dan unjuk kerja hasil pelatihan di akhir 

pelatihan. Pemahaman dan penguatan praktik safety riding sepeda motor 

dengan menggunakan 3 motor, digunakan bergantian oleh peserta. Kegiatan 

Pengabdian Kepada Masyarakat ini menekankan praktik individu dengan di 

dampingi secara bergiliran. 

 

C. Langkah-Langkah Kegiatan 

Secara umum langkah-langkah kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat 

ini bisa dibagi dalam tiga tahap yakni persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi.  

Pada tahap persiapan yang dilakukan adalah menganalisa masalah dan 

kebutuhan. Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat mencari data dan 

informasi dari Remaja Panti. Pada tahap ini mengidentifikasi masalah dan 

mencari upaya untuk membantu mengatasi masalah yang muncul. Pada tahap 

selanjutnya, Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat melakukan kerja sama 

dengan Remaja panti asuhan Muhamadiyah. 

 Tahap kedua yaitu pelaksanaan terbagi menjadi beberapa sesi yaitu 

pembukaan, penyampaian teori dan praktik serta model pengajaran praktik 

safety riding, dilanjutkan dengan materi yang lebih aplikatif yaitu pembelajaran 

praktik safety riding dengan menggunakan 3 motor berbeda jenis yang nantinya 

setiap peserta dapat mencobanya. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini 

ditutup dengan laporan hasil/ praktik dari para peserta. Di tahap akhir peserta 
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menunjukan hasil yang di dapat selama pelatihan baik secara teori maupun 

praktik. 

Selanjutnya sebagai tahap terakhir adalah evaluasi. Evaluasi ini dilakukan 

dengan meminta unjuk kerja peserta melalui evaluasi singkat. Selanjutnya 

Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dan mitra akan merangking dan 

memberikan reward kepada peserta yang bisa melakukan praktik dengan benar. 

Hal ini bertujuan agar dapat memberikan motivasi belajar praktik peserta dan 

ketercapaian tujuan dari kegiatan ini. 

 

  



Pendidikan Vokasi dan Kejuruan 
Strategi dan Revitalisasi Abad 21 

81 

BAB IV 

KELAYAKAN PELAKSANA PENGABDIAN 

 

A. Jenis Kepakaran yang dibutuhkan Mitra 

Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa permasalahan remaja sekarang 

adalah kurangnya kemampuan dalam berkendara dengan baik untuk para 

remaja panti asuhan muhammadiyah. Oleh karena itu, program Pengabdian 

Kepada Masyarakat ini dimaksudkan untuk membantu para peserta tersebut 

dalam menambah wawasan akan pentingnya mematuhi tata tertib berkendara 

dan keamanannya. 

Dengan demikian, program ini memerlukan trainer yang memiliki keahlian 

bidang yang berkaitan dengan safety riding. Pada pelaksana Pengabdian 

Kepada Masyarakat ini terdiri dari mahasiswa pendidikan teknik otomotif yang 

sedikit memiliki pengetahuan tentang safety riding, maka kompetensi yang 

dimiliki sudah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh para peserta. Sehingga 

diharapkan kebermanfaatan yang diperoleh dapat sesuai dengan kebutuhan para 

peserta tersebut. 

 

B. Kepakaran Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat 

 

No Nama Bid. Ilmu Materi Pelatihan  

yang diberikan 

1 Chaerul Anam, 

Anggoro Ibnu Faqih 

Pend. Teknik 

Otomotif 

Penyampaian materi safety 

riding 

2 Reza Fardhiasnyah, 

Gani Aulia Agasta 

Pend. Teknik 

Otomotif 

Penataan tempat dan tata letak 

safety riding 

3 Kurniawan, Suci Ari 

Wardani 

Pend. Teknik 

Otomotif 

Penyajian acara praktek 

safety riding 
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BAB V 

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI 

 

Dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh remaja panti 

asuhan muhammadiyah plaosan, maka pelaksana Pengabdian Kepada 

Masyarakat bekerjasama dengan kepala panti asuhan muhammadiyah 

mengadakan pelatihan safety riding yang dilaksanakan pada hari sabtu 14 

Desember 2019. Kegiatan ini menekankan pada model pembelajaran teori dan 

praktik yang berbasis kegiatan interaktif dan menyenangkan melalui metode 

drill pada praktik safety riding. 

Kegiatan ini dilaksanakan dalam beberapa sesi sebagai berikut: 

1. Sesi Pembukaan 

Pada sesi ini diawali dengan pembukaan dari pembawa acara, dilanjutkan 

sambutan dari ketua panita dan kepala panti asuhan muhammadiyah. 

2. Sesi Materi  

Pada penyampaian materi, yang memberikan adalah Chaerul Anam dan 

Anggoro Ibnu Faqih mengupas tentang safety riding untuk remaja panti 

asuhan muhammadiyah, kemudian penataan tempat atau lay out untuk 

praktik dilakukan oleh Reza Fardhiansyah dan Gani Aulia Agasta dan yang 

terakhir penyajian saat pelaksanaan praktik safety riding oleh Kurniawan 

dan Suci Ari Wardani. 

3. Sesi Evaluasi 

Evaluasi ini untuk melihat sejauh mana kemampuan peserta sampai akhir. 

4. Sesi Penutup 

Pada sesi akhir ini ditutup dengan penyerahan kenang-kenangan kepada 

kepala panti asuhan muhammadiyah. 

 

Hasil dari kegiatan ini dapat diuraikan dalam indikator sebagai berikut: 

1. Peserta mampu memahami tata tertib dalam berkendara. 

2. Peserta mampu melaksanakan praktik safety riding dengan baik dan benar. 
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah dilakukan bekerja 

sama dengan panti asuhan muhammadiyah, plaosan, purworejo, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Para peserta sangat antusias dalam pelatihan safety riding. 

2. Berdasarkan hasil umpan balik dari peserta, didapatkan penilaian bahwa 

kegiatan ini sangat relevan dengan kebutuhan peserta yang mayoritas 

kurang menguasai tata tertib dalam berkendara dengan benar. 

3. Para peserta merasa mendapatkan wawasan yang lebih luas tentang 

keamanan dalam berkendara dan mereka sangat puas dengan adanya 

pelatihan ini. 

 

B. Saran 

Beberapa saran dan masukan yang dapat diberikan yakni sebagai berikut: 

1. Sebaiknya pelatihan perlu ada mentor lebih banyak agar lebih maksimal 

dalam privat ke peserta. 

2. Para siswa atau peserta disarankan untuk terus mematuhi peraturan yang 

ada dalam berkendara di jalan raya. 
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BAB VI 
PEMBELAJARAN ABAD 21 

 

A. Tantangan Pembelajaran Abad 21 

Bagaimana kekuatan-kekuatan perubahan membentuk kembali perihal 

pembelajaran, dan kehidupan di abad 21? Empat kekuatan besar yang 

konvergen dan mengarah cara baru belajar untuk hidup di abad 21: 

• Pengetahuan tentang pekerjaan 

• Berpikir alat 

• Gaya hidup digital 

• Penelitian tentang pembelajaran 

 

Keempat kekuatan secara bersamaan menciptakan pembentukan format 

baru pembelajaran di abad ke-21 dan menyediakan sarana dan prasarana pada 

setiap generasi, yang semakin dikelilingi oleh banyak perangkat digital. 

Masing-masing harus menggunakan teknologi yang lebih maju dan cara kerja 

yang lebih kolaboratif. Bekerja menjadi semakin kurang rutin dan manual, lebih 

abstrak, basisnya adalah pengetahuan dan berorientasi desain. Sehingga 

menumbuhkan kembali pentingnya pendidikan dan pelatihan di sekolah-

sekolah dan di tempat kerja di seluruh dunia. 

 

Berpengetahuan tentang pekerjaan  

Abad 21 membawa sejarah perubahan dalam pengetahuan tentang 

pekerjaan. Abad Pengetahuan membutuhkan pekerja yang bagus ketrampilan, 

menggunakan kekuatan otak serta sarana digital untuk mengasah ketrampilan 

pengetahuan dalam bekerja sehari-hari. Bekerja di abad pengetahuan 

membutuhkan kolaborasi dalam tim. Bekerja membutuhkan kreatif dan inovatif 

dalam produk dan jasa untuk memecahkan problem di lapangan serta 

memenuhi kebutuhan customer.  
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Berpikir Alat  

Teknologi dan sarana digital serta layanan merupakan alat dalam era 

pengetahuan. Kecepatan peningkatan pada teknologi komunikasi dan informasi 

sangat menakjubkan. Berpikir dan sarana pengetahuan membantu dalam 

belajar, kerja dan kreatif. Meskipun hal itu mempunyai kelemahan, misalnya 

ada bunyi, suara, SPAM, membanjirnya e-mail. Teknologi selalu berkembang 

dan lebih besar manfaatnya daripada kekurangannya.  

 

Gaya hidup digital 

Sudah tidak diragukan lagi bahwa kehadiran digital dalam masyarakat telah 

membantu dalam berbagai fungsi komunikasi dan penyebaran informasi, 

sampai terkoneksi di rumah-rumah, seperti: TV Kabel. Camcorder, CD dan 

DVD, Ponsel (termasuk iPhone, BlackBerry), Perekam video digital, Pemutar 

DVD dan drive, pembaca e-Book, E-mail, Game konsol, Hard drive, Instant 

messaging, Internet (situs web, blog, newsgroup, chatting), iPod dan MP3 

player, Memory stick, Penyimpanan online, PDA, Komputer pribadi dan laptop, 

TV satelit dan radio, Pesan teks, VCR. 

 

Penelitian Pembelajaran 

Tiga dekade terakhir telah membawa revolusi penting dalam pemahaman 

tentang bagaimana orang belajar. Ada lima temuan dari penelitian dalam ilmu 

pembelajaran dan dapat digunakan untuk mengarahkan dan membimbing upaya 

membentuk kembali belajar untuk memenuhi tuntutan pembelajaran yang 

sempurna: 

• Pembelajaran Authentic 

• Pembentukan model Mental 

• Motivasi internal 

• Kecerdasan ganda 

• Pembelajaran social 

 

Pembelajaran Otentik 

Konteks, atau kondisi di mana kegiatan belajar terjadi. Orang, benda, 

simbol, lingkungan dan bagaimana mereka semua bekerjabersama-sama 

berpengaruh untuk mendukung pembelajaran. Mentransfer apa yang dipelajari 

dari satu konteks ke yang lain (seperti dalam kelas ke dunia nyata) seringkali 
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tidak berhasil. Menghadapi masalah supermarket dan matematika pada tes 

berbeda. Sebenarnya keterampilan baru atau pengetahuan yang dipelajari sangat 

mempengaruhi apakah keterampilan atau pengetahuan dapat diterapkan di 

tempat lain. Mensimulasikan lingkungan dunia nyata dengan media, di mana 

keterampilan atau pengetahuan tertentu digunakan dalam konteks yang lebih 

otentik kemungkinan meningkatkan pembelajaran bahwa pelajaran akan diingat 

dan dapat digunakan dalam situasi serupa lainnya. Temuan ini menunjukkan 

bahwa siswa membutuhkan lebih banyak pemecahan masalah dunia nyata, 

magang atau magang dalam pengaturan kerja nyata, dan pengalaman belajar 

yang lebih otentik lainnya untuk membuat belajar dan berguna. 

 

Model Mental Building 

Banyak yang telah dipelajari tentang bagaimana orang membangun model 

mental yang menggabungkan pengalaman baru ke dalam model mental 

building. Menyadari apa yang sudah dikenal dari pengalaman-masa lalu dan apa 

yang saat ini dipercaya dari versi terbaru merupakan model mental penting 

sebagai langkah pertama dalam proses pembelajaran. Langkah peserta didik 

membantu merefleksikan model mental sering diabaikan. Membangun dan 

memanipulasi model eksternal, apakah mereka yang fisik atau virtual 

membantu memvisualisasikan dan mengembangkan model mental.  

 

Motivasi internal 

Studi literature dan laporan pemerhati emosional menunjukkan keuntungan 

belajar yang termotivasi secara internal, disamping motivasi eksternal. Ketika 

orang memiliki hubungan emosional dengan apa yang sedang dipelajari dari 

pengalaman pribadi, pemahaman dapat menjadi lebih dalam, dan apa yang 

dipelajari dapat dipertahankan lebih panjang, dan keinginan belajar lebih 

banyak/bertambah. 

 

Multiple Intelligences 

Kompetensi tumbuh dalam bentuk yang bervariasi dan ditunujukkan 

dengan berbagai macam perilaku. Agar efektivitas pembelajaran berhasil perlu 

pendekatan multiple intelegensi, yang membawa pendekatan pembelajaran 

dengan gaya belajar yang berbeda. Tantangan abad 21 adalah bagaimana untuk 

pembelajaran secara personal dan bagaimana pembelajaran untuk klas yang 
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BAB VII  
PENDIDIKAN KEJURUAN  
DI BEBERAPA NEGARA 

 

A. Bidang dan Sektor Pendidikan Vokasi 

Di beberapa negara, pendidikan kejuruan berkembang dalam cara yang 

berbeda, antara lain karena ada faktor-faktor yang membentuk yakni dari aspek 

tujuan, bentuk, dan proses. Di Australia misalnya, sektor pendidikan kejuruan 

dikenal dengan Pendidikan Lanjutan (TAFE), di Selandia Baru dan Singapura 

dikenal politeknik, di Inggris dikenal perguruan tinggi pendidikan lanjutan, di 

Finlandia (yaitu ammattikorkeakoulu) disebutsekolah pendidikan tinggi 

kejuruan, dan di Jerman dikenalFachschule. Analisis sederhana menunjukkan 

bahwa sektor pendidikan kejuruan di berbagai negara memiliki tujuan yang 

cukup berbeda. Jerman Fachschule, memiliki ciri khusus dengan mengenal dua 

jenis sekolah kejuruan yakniBerufsfachschuleyaitu sekolah menengah kejuruan 

penuh waktu dan Berufsschulen yaitu sekolah paruh waktu yang dihadiri oleh 

peserta magang sistem ganda. Di beberapa negara (seperti Australia, Inggris, 

Selandia Baru, dan Finlandia), pendidikan kejuruan dilaksanakan tersier 

meskipun dengan sistem dan cara yang berbeda. Namun, di negara lain(Jerman, 

Swiss, Australia dan Taiwan), pendidikan kejuruan dipandang sebagai 

perpanjangan dari sistem sekolah. Namun, dalam waktu-waktu tertentu dan di 

beberapa negara, sektor pendidikan kejuruan nasionalnya juga sengaja 

memisahkan dari pendidikan lainnya.  

Dasar itu dilakukan untuk menyelaraskan dengan tuntutan industri. 

Geneses dan struktur mereka, tujuan tertentu, bentuk dan hubungan dengan 

unsur-unsur lain dari sektor pendidikan, dan hubungan dengan lembaga-

lembaga dalam masyarakat. Kekhasan dari sistem ini lebih pada kombinasi 

konteks budaya dan fungsional dalam masyarakat yang penuh dengan norma-

norma, sikap dan keyakinan serta cita-cita sosial yang meluas ke organisasi 

lembaga. 
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Pendidikan kejuruan memiliki tujuan yang berbeda. Ada empat tujuan yang 

paling penting dan menjadi ketentuan dan fokus pendidikan ini ;  

1. Sebagai persiapan untuk kehidupan kerja termasuk menginformasikan 

kepada orang lain tentang alasan pilihan mereka padasuatu pekerjaan. 

2. Sebagai persiapan awal individu untuk kehidupan kerja, termasuk 

mengembangkan kapasitas untuk berlatih pekerjaan mereka dipilih. 

3. Sebagai ajang pengembangan individu sepanjang hidup mereka sebagai 

persyaratan bekerjauntuk berubah dari waktu ke waktu. 

4. Ketentuan pendidikan ini mendukung transisi pengalaman dari satu 

pekerjaan ke yang lain sebagai individu baik memilih atau dipaksa untuk 

mengubah pekerjaan di seluruh kehidupan kerja mereka.  

 

Oleh karena itu, masalah pendidikan kejuruan membantu dalam 

mengidentifikasi pekerjaan, pengembangan awal kapasitas yang diperlukan 

untuk pekerjaan, dan penyempurnaan kapasitas. Termasuk keharusan terkait 

memiliki pekerjaan khusus di lapangan kerja dan di bidang pekerjaan lainnya, 

seperti keterampilan komunikasi, pemecahan masalah, perencanaan 

perkembangan negara-negara modern dan minat mereka dalam pendidikan 

massa untuk politisi , tujuan sosial dan ekonomi.  

 

B. Kedudukan Pendidikan Kejuruan 

Tujuan pendidikan terutama berkaitan dengan : 

1. Mengidentifikasi pengetahuan diperlukan untuk kinerja yang efektif dalam 

pekerjaan 

2. Pengalaman mengorganisir untuk belajar pengetahuan tersebut 

3. Menemukan cara memberlakukan pengalaman agar peserta didik dapat 

menjadi efektif dalam praktek kerja  

4. Mempertahankan efektifitas kerja dalam seluruh kehidupan kerja termasuk 

transisi pengalamanke lainnya pekerjaan.  

 

Tujuan tersebut merupakan kesamaan, terlepas dari terlepas dari latar 

belakang individu apakah kedokteran, hukum, tata rambut, pariwisata, 

memasak, atau bahkan kegiatan yang belum dibayar seperti hobi. Kekhasan 

tertentu dilatihkan dan memerlukan pendekatan dengan cara yang sangat 

berbeda. Pertimbangan ruang lingkup dan kekhasan lapangan sangat membantu 
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BAB VII  
REVITALISASI PENDIDIKAN  

VOKASI & KEJURUAN  
 

A. Revolusi Industri 4.0 

Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin 

pesat telah melahirkan teknologi informasi dan proses produksi yang 

dikendalikan secara otomatis. Dengan lahirnya teknologi digital saat ini pada 

revolusi industri 4.0 berdampak terhadap kehidupan manusia di seluruh dunia.  

 

Perkembangan Revolusi Industri 

Revolusi Industri Pertama, Revolusi industri dimulai di pertengahan abad 

ke 18 tepatnya di tahun 1750 –1850. Saat itu mulai terjadi revolusi besar-

besaran di berbagai bidang seperti pertanian, manufaktur, pertambangan, dan 

transportasi. Munculnya mesin seakan menggantikan peran manusia atau hewan 

seutuhnya yang masih terbatas. Walaupun pada awalnya sedikit ditentang oleh 

kasta pekerja, namun mereka lebih terbantu dalam efisiensi jumlah beban 

pekerjaan. 

Revolusi Industri Kedua, setelah dirasa bidang-bidang tersebut berjalan 

dengan optimal, segala industri semakin berkembang dengan pesat. Ini 

mendorong proses energi yang menunjang setiap mesin berjalan dengan 

semestinya. Permasalahan listrik, gas, air dan telegraf jadi awal setelah industri 

tahap pertama. Revolusi model ini lahir setelahnya yaitu di awal abad 20 yaitu 

rentang tahun 1850 – 1940. Saat itu listrik mulai ditemukan, perkembangan 

pipa gas, air dan alat komunikasi. 

Revolusi Industri Ketiga, Pasca perang kedua terjadi revolusi industri 

lanjutan yang sering disebut revolusi teknologi. Manusia mulai sadar muncul 

era baru setelah mesin yakni era teknologi. Semua itu dimuai dengan 

ditemukannya ponsel genggam, mesin kontrol, dan tentu saja komputer. Tanda 

itu semakin jelas memudahkan pekerjaan manusia yang bersinggungan dengan 
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data. Bila dahulunya manusia harus menulis di mesin ketik, kini bisa menulis di 

komputer. Atau bila dahulu manusia harus ke telepon umum untuk menelepon, 

kini cukup dari ponsel pribadinya. Kemunculannya mulai lahir di akhir abad 20, 

saat ini era tersebut terjadi perubahan besar yang mengarahkan manusia ke arah 

digital. 

Revolusi Industri Keempat, saat ini kita hidup di era industri keempat, itu 

semua diawali dari revolusi internet yang bukan hanya sebagai mesin pencari, 

namun lebih dari itu semua bisa terhubung dengan cerdas. Mulai dari 

penyimpanan awan (cloud), perangkat yang terhubung dengan cerdas, sistem 

fisik fiber, dan robotik . 

 

B. Revolusi Society 5.0 

Saat ini, Jepang telah merumuskan konsep strategi Society 5.0 yang 

merupakan strategi untuk mewujudkan masyarakat baru yang berpusat pada 

manusia dan memberikan solusi dalam menghadapi berbagai masalah sosial 

yang mengintegrasikan ruang dunia maya dan dunia nyata. [11]. 

Melalui Society 5.0, kecerdasan buatan yang memperhatikan sisi kemanusiaan 

akan mentransformasi jutaan data yang dikumpulkan melalui internet pada 

segala bidang kehidupan. Tentu saja diharapkan, akan menjadi suatu kearifan 

baru dalam tatanan bermasyarakat. Tidak dapat dipungkiri, transformasi ini 

akan membantu manusia untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna. 

Dalam Society 5.0, juga ditekankan perlunya keseimbangan pencapaian 

ekonomi dengan penyelesaian problem sosial. 

Perkembangan era society adalah sebagai berikut:  

Society 1.0 (Hunting and Gathering), di awal kemunculannya manusia 

berkumpul dan bekerja sama dalam satu grup untuk mempertahankan diri 

dan mencari makanan. Mereka menghabiskan waktu untuk berburu dan 

berpindah-pindah ke tempat. Pada masa ini manusia mulai mampu 

membuat peralatan sederhana dan menggunakan kekuatan alam yaitu api 

untuk memasak dan mengusir predator. Hal ini membuat mereka mampu 

bertahan hidup di alam liar dan memasak makanan berperan besar dalam 

perkembangan kognitif manusia. 

Society 2.0 (Agricultural), Revolusi ini terjadi di beberapa tempat di 

dunia seperti di Timur Tengah dan Tiongkok. Berkat revolusi agrikultur ini 

manusia tidak perlu menghabiskan waktu untuk berburu dan berpindah 
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