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ABSTRACT: In general, this aims of the study to find the development model of 

Implementation Automotive Diploma III work-based learning program, (2) to find 

out  the WBL performance outputs, (3) to  examine work-based learning factors in 

WBL learning qualities, (4) to find out the responses of WBL program organizer and 

corporate management. Population of this R&D and Experimental research is all 

studenst of Automotive Diploma III study program who was trained in industrial 

attachment program in Yogyakarta Special State and Central Java province. Two 

groups of 100 students as subject with purposive sampling techniques about 3 state 

and 3 private  higher education. The research’s data have drawn from several 

training center of automotive authorized dealer agency (ATPM) in Jakarta, 

Karawang, Tangerang, Bekasi. Data have collected by inventory questionnaire, 

participant observation, in-depth interviews, and documentation. Data were tested 

by SPSS.17 computer program assisted. The result showed that WBL BeTe model 

was higher significantly influence work-based learning performance than 

conventional program, (2) aspects of  experimental group in student work-based 

learning performance higher than control group in: initial automotive-mechanic 

competence, professional attitude, work mentally readiness, and personality attitude, 

(3) by the path analysis showed that WBL organizer’s management performance, 

student organizational culture, and quality of learning process were influenced on 

WBL performance qualities, (4) Response of student trainee, organizer  of WBL 

program, and corporate management officer more positively in development of WBL 

BeTe model. WBL BeTe model can developed more extensively. 

 

Keywords: work-based learning, implementation model, vocational education, 

automotive Diploma III study program. 

 

 

Pendahuluan 

 

Pengembangan pembelajaran dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi harus 

terus dilakukan oleh para pengelolanya agar kualitas lulusannya sesuai tuntutan pasar 

kerja. Tantangan dunia kerja dengan kompetensi kerja yang makin tinggi seiring 

kemajuan teknologi dan dinamika tempat kerja menuntut institusi pendidikan vokasi 

mampu mengantisipasi dan menghadapi perubahan yang terjadi dengan 

memanfaatkan berbagai kapabilitas yang ada. Berbagai sinyalemen tentang kualitas 

pendidikan menjadi latar belakang permasalahan penyelenggaraan pendidikan vokasi 
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Diploma III Otomotif dengan pendekatan Work-Based Learning (WBL) atau 

Pengajaran dan Pembelajaran Berbasis Tempat Kerja (PBTK). WBL adalah 

pendekatan pembelajaran yang memanfaatkan tempat kerja untuk menstrukturkan 

pengalaman-pengalaman yang didapat di tempat kerja berkontribusi pada sosial, 

akademik, dan pengembangan karir pembelajar dan menjadi suplemen dalam 

kegiatan pembelajaran. Pengalaman belajar di tempat kerja diaplikasikan, diperhalus, 

diperluas dalam pembelajaran baik di kampus maupun di tempat kerja. Dengan 

WBL,  pembelajar mengembangkan sikap  (attitude), pengetahuan (knowledge), 

keterampilan (skill), pencerahan (insight), perilaku (behavior), kebiasaan (habits), 

dan pergaulan (associations) dari pengalaman–pengalaman kedua tempat dan 

memungkinkan terjadi pembelajaran yang terkait dengan aktivitas bekerja nyata 

(real-life work activities) (Lynch & Harnish, 1998). 

Kualitas hasil pendidikan vokasi Diploma III Otomotif baik dari segi proses 

maupun produk sangat dipengaruhi oleh pendekatan pembelajaran yang digunakan 

dalam menyelenggarakan pendidikan vokasi. Penyelenggaraan pendidikan vokasi 

tidak bisa tanpa kerjasama antara institusi pendidikan dengan dunia usaha dan dunia 

industri. Teori-teori experiential learning, context teaching and learning, dan work-

based learning menjadi sangat relevan dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi. 

Diperlukan pengembangan model penyelenggaraan pendidikan vokasi dengan 

berbagai teori tersebut untuk meningkatkan kualitas hasil pembelajaran yang pada 

akhirnya mempengaruhi kualitas hasil belajar dan kualitas lulusan. Dalam 

penyelenggaraan pendidikan vokasi berbasis WBL, diperlukan strategi-taktik-

metode.  

Hasil-hasil penelitian mutakhir menyimpulkan bahwa pemanfaatan Pendekatan 

Pembelajaran Berbasis Tempat Kerja (PBTK) atau Work-Based Learning (WBL) 

dalam pendidikan memiliki pengaruh positif dalam prestasi (achievement), motivasi 

(motivation), dan kelanjutan pendidikan (continuing education) (Bailey & Merrit, 

1997). Riset dan studi evaluasi pada WBL menunjukkan adanya korelasi antara 

luaran (outputs) dan dampak (outcomes) lulusan dengan struktur pembelajaran yang 

sekolah dan industri berikan dalam pengalaman di tempat kerja. Ketika tujuan 

program, kurikulum dan pengalaman berbasis tempat kerja dirancang dan 

diaplikasikan disertai dukungan staf yang memadai dan dievaluasi dengan benar, 

maka program itu akan berdampak positif (Lynch & Harnish, 1998; Fallow & 

Weller, 2000; Braham & Pickering, 2007; Garnett, 2008). 
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Peran program Diploma III Otomotif yang menyiapkan tenaga-tenaga 

pelaksana dengan kualitas lulusan sesuai dengan pasar kerja menarik untuk diteliti 

dengan berbagai model penyelenggaraan pembelajaran berbasis tempat kerja dalam 

konteks kemitraan dengan industri. Pengembangan model penyelenggaraan WBL 

dalam pendidikan vokasi Diploma III otomotif diteliti secara mendalam untuk 

melihat perannya meningkatkan kualitas hasil belajar dan kualitas lulusan meliputi: 

(1) menemukan model penyelenggaraan work-based learning dalam pendidikan 

vokasi program Diploma III otomotif, (2) mengetahui luaran (output) 

penyelenggaraan work-based learning dengan model yang dikembangkan terhadap 

aspek-aspek kualitas hasil belajar, (3) menguji faktor-faktor yang mempengaruhi 

kualitas hasil belajar dalam penerapan model penyelenggaraan work-based learning 

yang dikembangkan, (4) mengetahui respon pengelola program pendidikan vokasi  

Diploma III otomotif  dan manajemen perusahaan terhadap model pengembangan 

tersebut. 

 

Tinjauan Pustaka 

WBL digunakan sebagai terminologi di berbagai negara untuk program-program 

pada sekolah atau perguruan tinggi untuk memperoleh pengalaman dari dunia kerja (WBL 

Guide, 2002) dan untuk para remaja agar siap dalam transisi dari sekolah ke dunia kerja 

untuk belajar realitas dunia kerja/pekerjaan dan menjadi siap untuk membuat pilihan yang 

tepat dalam pekerjaan (Paris & Mason, 1995). ”Work-based learning is any training that 

relates directly to the requirements of the job on offer in your organization” (Glass, 

Higgin, & McGregor, 2002). Medhat (2008 : 8) mendefinisikan program WBL sebagai 

“a process for recognising, creating, and applying knowledge through, for, and at 

work which forms part (credits) or all of a higher education qualification”. 

Sedangkan Raelin (2008) menyatakan bahwa WBL merupakan pembelajaran aksi 

(action learning) yang tidak dapat dilepaskan dari konteks pembelajaran organisasi 

(organizational learning) maupun organisasi yang belajar (learning organization). 

        WBL menjadi tren dalam pendidikan, karena mempengaruhi kepuasan 

pembelajar dan meningkatkan peran tutor dalam pembelajaran (Woltering, Herrler, 

Spitzer, & Spreckelsen, 2009). Pembelajaran dapat diperluas dengan peralatan/ 

lingkungan yang realistik dan didukung model-model pembelajaran yang luas seperti 

pembelajaran terkondisi, asosiatif, sistemik, simulatif, dan konstruktivistik (Sharpe, 

2006). Gray (2001) menyatakan WBL adalah pembelajaran pada tingkat perguruan 
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tinggi meliputi pembelajaran untuk kerja (misalnya penempatan kerja), pembelajaran 

pada tempat kerja (misal program in-house training), dan pembelajaran melalui kerja 

(misalnya terkait kerja terakreditasi oleh perguruan tinggi/dihargai sebagai sks misal 

pelaksanaan program co-op). 

 

Penelitian yang sudah dilakukan 

Telah banyak penelitian work-based learning dilakukan. Bragg (1995), Bailey 

& Merritt (1993),  Andrew A Rezin & N. L. McCaslin (2001),  Julie Chadd dan 

Marcia A. Anderson (2005), dan Mallika Modrakee (2005). Rezin & McCaslin 

menemukan bahwa di kalangan lulusan program diploma/tech-prep otomotif di Ohio 

tahun 1993-1994, model pemagangan secara signifikan amat menentukan dalam 

penyelenggaraan pendidikan vokasi, keberhasilan pekerjaan di industri, dan 

kepuasan lulusan. Mallika Modrakee menyimpulkan program WBL memiliki potensi 

untuk mengatasi berbagai masalah dalam pengembangan karir. Selanjutnya, WBL 

menentukan dalam penyelenggaraan pilihan bagi peserta WBL.  

 

Metode 

 

Penelitian dengan pendekatan research and development (R & D) sebagaimana 

dilakukan Borg & Gall (1989:782) diikuti eksperimen. Tahapan Model 

pengembangan dalam penelitian ini merujuk pada model siklus Research and 

Development (R & D) yang direkomendasikan  Borg & Gall (1989: 784-785), Gay 

(1990:17), Cennamo & Kalk (2005: 6), dan Sugiyono (2006: 335), yaitu: 

 

 

Gambar 1.  Tahapan penggunaan metode R&D menurut Borg & Gall (1983 : 775) 
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Model pengembangan pada penelitian ini berupa model konseptual, teoretik, dan 

keterterapan. Pengembangan model penyelenggaraan WBL pada penelitian ini 

disebut sebagai Model WBL Berasrama dan Terpadu atau WBL Be-Te. 

Pengembangan model konseptual dan teoretik melalui kegiatan FGD (Focus Group 

Discussion), sedang keterterapan model WBL BeTe dengan eksperimen. 

 

      Subyek uji coba untuk analisis efektivitas kerja model 50 mahasiswa eksperimen 

peserta program WBL BeTe dan  50 mahasiswa kontrol  peserta program PI/PL/PKL 

termasuk cadangan experiment mortality 5%. Teknik sampling secara acak.  Sampel 

kelompok eksperimen dan kontrol merepresentasikan populasi mahasiswa D III 

Otomotif di wilayah DIY & Jawa Tengah meliputi 3 penyelenggara PTN (UNY 

Yogyakarta, UNS Surakarta, UNNES Semarang) dan 3 penyelenggara PTS 

(Politeknik Muhammadiyah Yogyakarta, Politeknik Pratama, Solo dan UM 

Magelang). Penelitian ini dilakukan di Pusdiklat/Training Center di beberapa Agen 

Tunggal Pemegang Merek (ATPM) di Jakarta, Karawang, Tangerang dan Bekasi 

dengan menempatkan sampel di asrama dan lokasi praktik pengalaman lapangan 

masing-masing ATPM kemudian di rolling. Penelitian ini dilakukan dalam waktu 7 

bulan. Tiga bulan (01 Januari – 08 April 2010) untuk uji coba terbatas dan empat 

bulan (01 Juli – 29 Oktober 2010) untuk Uji Coba Model. Data semua variabel 

diambil dengan inventori dan diolah dengan bantuan program komputer SPSS.17. 

 

Hasil 

 

Dua tahap penelitian, yaitu : (1) tahap validasi model hipotetik, dan (2) tahap uji 

coba keterterapan model. Tahap pertama, validasi model “hipotetik” adalah menguji 

hubungan antar variabel dengan uji korelasional dan regresi ganda. Penelitian tahap 

kedua yaitu uji coba keterterapan model yang terdiri dari kegiatan: (1) uji efektivitas 

model, (2) observasi kecenderungan perubahan kualitas hasil belajar para peserta 

WBL, dan (3) pengukuran respon mahasiswa/pengelola WBL terhadap model yang 

dikembangkan. Dari hasil uji korelasional dan regresi, validasi model hipotetik 

dengan menggunakan program SPSS ver 1.7 dapat dirangkum dalam tabel 1 dan 

tabel 2. Sedangkan model hubungan kausal empirik antar variabel seperti gambar 2 

dan uji-t antar kelompok dirangkum dalam tabel 3. Model pengembangan WBL 

BeTe diperlihatkan pada gambar 3. 
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T a b e l  1  

Rangkuman hasil Analisis Regresi Ganda 3 kali observasi  

Variabel Y atas Variabel Xl, X2, dan X3 

           Variabel 
 

r x-y 
   B Beta 

 

   r par 
 Determinasi 

Parsial 

(rlpar) 

 

thitung 
    Sig. t 

  Terikat (Y)   Bebas 

R2 = 0,500 

R = 0,250 

Adj. R2 = 0,227 

F= 10,687 

p < 0,05 (0,000) 

C = 1,980 

X1 0,255 0,170 0,151 0,122 0,139 1,377 0,172 

 0,070 0,023 0,020 0,016 0,017 0,166 0,868 

 0,315 0,161 0,134 0,120 0,137 1,357 1,78 

R2 = 0,345 

R = 0,119 

Adj. R2 = 0,091 

F= 4,316 

p < 0,05 (0,007) 

C = 168,412 

X2 0,026 -0,248 -0,210 -0,178 -0,201 -0,015 0,047* 

 0,072 -0,264 -0,207 -0,176 -0,184 -1,833 0,070 

 0,386 0,186 0,153 0,124 0,142 1,406 0,163 

R2 = 0,505 

R = 0,255 

Adj. R2 = 0,232 

F= 10,979 

p < 0,05 (0,000) 

C = 1,410 

X3 0,465 0,294 0,542 0,468 0,431 4,676 0,000* 

 0,290 0,428 0,354 0,354 0,313 3,269 0,001* 

 0,461 0,294 0,335 0,282 0,310 3,200 0,002* 

*signifikan 

T a b e l  2  

Rangkuman hasil Analisis Regresi Ganda 3 kali observasi  

Variabel X3 atas Variabel Xl, X2 

           Variabel 
 

r x-y 
   B Beta 

 

   r par 
 Determinasi 

Parsial 

(rlpar) 

 

thitung 
    Sig. t 

  Terikat (X3)   Bebas 

R = 0,468 

R2= 0,218 

Adj. R2 = 0,203 

F= 13,612 

p < 0,05 (0,000) 

C = 1,589 

X1 0,451 0,367 0,377 0,324 0,344 3,609 0,000* 

X2 0,338 0,147 0,144 0,124 0,139 1,381 0,171 

R = 0,465 

R2= 0,216 

Adj. R2 = 0,200 

F= 13,396 

p < 0,05 (0,000) 

C = 168,412 

X1 0,441 0,347 0,354 0,304 0,325 3,387 0,001* 

X2 0,352 0,181 0,179 0,147 0,164 1,640 0,164 

R = 0,539 

R2 = 0,291 

Adj. R2 = 0,276 

F= 19,905 

p < 0,05 (0,000) 

C = 1,434 

X1 0,343 0,197 0,144 0,130 0,153 1,524 0,131 

X2 0,523 0,641 0,461 0,416 0,443 4,871 0,000* 

*signifikan 
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                          X1 

 

          0.343                                    0.315                       

 

     0.510     X3        0.461             Y 

 

             0.523                0.386  

            ε1    ε2 

         X2 

 

Keterangan: 

X1 : Kinerja Manajemen Pengelola (menurut mahasiswa) 

X2 : Budaya Organisasi Mahasiswa 

X3 : Kualitas Pembelajaran WBL  

Y   : Kualitas Hasil Pembelajaran WBL 

 

Gambar 2. Model Akhir hubungan kausal empirik antar variabel 

 

Tabel 3. Rangkuman hasil Uji-t semua variabel antar kelompok (signifikansi 0,05) 

 

Variabel 

Observasi 1 Observasi 2 Observasi 3 

F Sig. 
Kesimpul-

an 
F Sig. 

Kesimpul-

an 
F Sig. 

Kesimpul-

an 
Kinerja 

Manajemen 

Pengelola (X1) 

.077 .046 Signifikan .324 .001 Signifikan .024 .000 Signifikan 

Budaya 

Organisasi 

Mahasiswa (X2) 

2.843 .105 Tidak 
signifikan 

4.940 .004 Signifikan 2.675 .000 Signifikan 

Kualitas 

Pembelajaran 

WBL (X3) 

.253 .013 Signifikan 1.974 .006 Signifikan .175 .000 Signifikan 

Kualitas Hasil 

Belajar WBL (Y) 
3.152 .093 

Tidak 
signifikan 

6.307 .275 Tidak 
signifikan .693 .000 Signifikan 

Kompetensi 

Mekanik 

Otomotif Pemula 

(Y1) 

.757 .700 
Tidak 

signifikan 
.002 .885 Tidak 

signifikan 2.027 .000 Signifikan 

Sikap Profesional 

Mahasiswa (Y2) 
.364 .748 

Tidak 
signifikan 

.743 .469 Tidak 
signifikan .010 .001 Signifikan 

Kesiapan Mental 

Kerja (Y3) 
1.112 .767 

Tidak 
signifikan 

4.558 .146 Tidak 
signifikan 1.623 .000 Signifikan 

Kemandirian/Per-

sonalitas 

Mahasiswa (Y4) 

2.262 .036 Signifikan 2.606 .088 Tidak 
signifikan .983 .000 Signifikan 
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Pembahasan, Simpulan, Saran 

 

a. Uji Analisis Model 

Dilaksanakan dalam 2 tahap: (1) menggunakan prosedur penjaringan 

pendapat yang dilakukan dengan prinsip "focus group discussion" (FGD), 

pelaksanaannya di dua tempat yakni Jakarta (11 Januari 2010) dan di 

Yogyakarta (29 Mei 2010). Di Jakarta, dihadiri para pengelola praktik 

industri/praktik kerja lapangan yang mengelola pembelajaran berbasis tempat kerja 

di masing-masing lokasi. Di Yogyakarta dihadiri para kaprodi D III Teknik 

Otomotif dan para koordinator program PKL/PI/KP serta pengelola yang 

melaksanakan penyelenggaraan WBL di masing-masing prodi. Fokus pada 

masukan model penyelenggaraan WBL, model WBL BeTe yang akan 

dikembangkan, dan panduan WBL BeTe. Menyangkut segala macam teknis 

pelaksanaannya seperti durasi, pola diklat, pembimbingan/mentoring, hak dan 

kewajiban peserta atau pengelola, pengambilan keputusan, evaluasi. dan model 

yang dilaksanakan selama ini.  Tahap kedua dilakukan Uji Coba Terbatas 

(Januari-April 2010 dengan 36 responden) dan Uji Coba Model  (Juli -

Oktober 2010 dengan 50 responden kelompok Eksperimen dan 50 responden 

kelompok Kontrol) dengan pelaksanaan eksperimen di lokasi.  

 

b. Sumbang Saran Uji Analisis Model. 

Secara prinsip semua setuju terhadap model yang direncanakan dan 

panduan yang sudah disusun perbaikan: a) masalah durasi yang tidak cukup 

panjang di tiap lokasi (satu atau kumulatif 3 bulan/66 hari efektif untuk 3 lokasi), 

akan berkonsekuensi intensitas pembimbingan pendekatan belajar kelompok 

dan mandiri; b) pembelajaran dengan sistim blok, yang berkonsekuensi pada 

jadwal pelatihan di masing-masing lokasi pusat pelatihan/training center; c) 

jumlah responden yg banyak (50 orang), ber konsekuensi masalah penempatan 

dan daya tampung/lokasi; d) pendampingan/mentoring dituntut pendekatan 

belajar andragogi; e) masalah fasilitas yang digunakan di lokasi. 

 

 c. Tindak Lanjut Sumbang Saran Uji Analisis Model. 

     Tindak lanjut: a) durasi penempatan PI di lokasi masing-masing disepakati 

selama 1 bulan kalender (tanggal 1 sd 31) dengan menyesuaikan kegiatan regular 
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sesuai skedul masing-masing lokasi dimulai hari Senin; b) pembelajaran blok 

disesuaikan dengan jadwal kegiatan yang ada di lokasi dengan pola Senin -

Jum’at jam 08.00 – 17.00 istirahat 12.00-13.00 (8 jam/hari); c) daya 

tampung yang berbeda antara satu lokasi dengan lokasi lainnya (berbeda 

antara 2, 4, 6, 12, 24 mahasiswa) disiasati dengan menambah lokasi lain 

yang bersedia bekerja sama terutama yang hanya menampung 2 mahasiswa; 

d) pembelajaran andragogi, mahasiswa dibagi dalam kelompok belajar yang 

berbeda (kecil/besar) disesuaikan dengan kondisi fasilitas, pembimbing dan 

jadwal kegiatan; e) semua fasilitas yang ada di lokasi pusdiklat/training center 

pada dasarnya standar untuk ukuran ATPM Otomotif di Jepang/Indonesia  

 

c. Faktor-faktor penentu Kualitas Hasil Belajar WBL 

 Dari analisis regresi didapatkan faktor-faktor penentu kualitas hasil belajar 

WBL dalam model yang dikembangkan, yaitu: kinerja manajemen pengelola, 

kualitas pembelajaran WBL, dan budaya organisasi mahasiswa. Hasil analisis 

deskriptif menunjukkan bahwa kinerja manajemen pengelola (menurut persepsi 

mahasiswa) tergolong dalam kategori tinggi dengan prosentase pencapaian skor 

84,14%. Selaras dengan definisi kinerja manajemen pengelola maka dapat dimaknai 

bahwa hasil kerja dan pencapaian tujuan yang ditunjukkan manajemen pengelola 

(Hersey & Blanchard, 1996:406), maupun penyelesaian tugas yang dicapai seseorang 

(Byars & Rue, 1991:250) berada pada kategori tinggi. Namun demikian nilai 

pencapaian skor 83% (54% cukup dan 29% tinggi) tersebut masih berada pada 

level bawah dalam kategori tinggi dan agak jauh dari skor maksimal (100%), 

sehingga kinerja manajemen pengelola belum mencapai hasil optimal dan masih 

diperlukan berbagai upaya pemberdayaan.  

       Apabila kinerja manajemen pengelola dimaknai sebagai hasil yang dicapai oleh 

manajemen pengelola dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya 

mengelola program WBL, maka kinerja tersebut pada dasarnya telah berada dalam 

kategori cukup. Kajian berikutnya yang perlu dilakukan adalah diantara berbagai 

unsur kinerja manajemen tersebut mana sajakah yang memberikan kontribusi optimal 

dan mana yang belum memberikan kontribusi yang bermakna. Dengan demikian 

upaya yang perlu ditempuh adalah optimalisasi berbagai komponen kinerja 

manajemen pengelola ke arah yang lebih baik. 
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       Jika dimensi kinerja manajemen pengelola secara komprehensif merupakan 

aktualisasi dari tiga indikator utama yaitu: kinerja dalam melakukan tugas 

pokok (merencanakan pembelajaran, melaksanakan dan mengevaluasi 

pembelajaran), kinerja dalam melaksanakan tugas di luar tugas pokok (mentoring), 

dan kinerja dalam mengembangkan profesionalisme, maka. gambaran kualitas 

kinerja manajemen pengelola dapat dicermati dari tiga indikator tersebut. 

Apabila dicermati perbandingan skor antar berbagai indikator terlihat bahwa 

skor indikator melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran memiliki 

skor rerata tertinggi sebesar 4,05 dengan pencapaian skor 81,8%, diikuti 

dengan merencanakan pembelajaran sebesar 3,78 dengan pencapaian skor 

75,66%, melaksanakan tugas di luar tugas pokok sebesar 3,79 dengan 

pencapaian skor 75,93%, dan mengembangkan profesionalisme sebesar 2,5 

dengan pencapaian skor 51,2%. 

      Upaya peningkatan kinerja manajemen pengelola tidak dapat dilepaskan 

dari gambaran berbagai komponen, maupun indikator yang 

menyusunnya. Berdasarkan kecenderungan skor masing-masing indikator 

maupun butir penyusunnya, berbagai upaya stratejik yang perlu dilakukan 

berdasarkan prioritas adalah: (1) meningkatkan kinerja manajemen pengelola 

terutama dalam aspek pengembangan profesionalisme seperti 

pembimbingan, monitoring, mentoring, evaluasi, (2) meningkatkan kinerja dalam 

melaksanakan tugas di luar tugas pokok dengan memberikan peluang yang 

lebih luas untuk berperan dalam berbagai kegiatan; (3) meningkatkan kemampuan 

dalam merencanakan pembelajaran seiring penerapan kurikulum yang disepakati, (4) 

meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan pembelajaran terkait dengan metode 

pembelajaran, media, maupun evaluasi pembelajaran. 

Kinerja manajemen pengelola dalam penelitian ini juga dinilai dari 

pengamatan tanggapan mereka dalam model WBL. Hasil analisis deskriptif 

menunjukkan kecenderungan yang sama dengan penilaian diri sendiri yaitu: secara 

keseluruhan kinerja manajemen pengelola termasuk dalam kategori tinggi yang 

didukung oleh tingginya skor kinerja dalam melaksanakan dan mengevaluasi 

pembelajaran, merencanakan pembelajaran dan melaksanakan tugas di luar tugas 

pokok. Sedangkan aspek mengembangkan profesionalisme perlu mendapat 

prioritas penanganan masalah mengingat skor yang diperoleh sangat rendah. 
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        Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa budaya organisasi mahasiswa 

yang mencakup budaya sekolah/kampus (school culture) dan budaya perusahaan 

(corporate culture) tergolong dalam kategori cukup dengan prosentase pencapaian 

skor 58,50%. Selaras dengan definisi budaya sekolah termasuk budaya kampus maka 

dapat dimaknai bahwa nilai, sistem kepercayaan, norma dan cara berpikir anggota 

kampus atau sekolah (Owens, 1991:79), sistem makna bersama yang dianut 

anggota sekolah (Robbin, 2006: 72) maupun makna mendalam dari nilai, 

keyakinan, tradisi yang terbentuk dari perjalanan panjang sekolah (Deal & 

Peterson, 1990:122) secara umum berada dalam kategori cukup. Nilai skor tersebut 

masih berada pada level  di bawah kategori tinggi dan cukup jauh dari skor maksimal 

(100 %), sehingga budaya keduanya yang harus dikembangkan pada mahasiswa DIII 

belum mencapai hasil optimal dan masih diperlukan berbagai upaya pemberdayaan. 

       Dimensi budaya sekolah/kampus secara komprehensif merupakan 

aktualisasi dari empat indikator utama yaitu professional collaboration, 

affiliative relationship, collegial relationship, dan efficacy or self determination. 

Dengan demikian gambaran kualitas budaya sekolah dapat dicermati dari empat 

indikator tersebut. Indikator professional collaboration mengungkap kerjasama 

antara dosen dan mahasiswa dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan 

profesional seperti pembelajaran, pengorganisasian maupun kegiatan kurikuler. 

Rerata yang dicapai untuk komponen ini adalah 3,98 dari skor maksimal 5. 

Indikator affiliative relationship terkait dengan rasa  nyaman masing -masing  

mahasiswa untuk melakukan ker jasama dalam melaksanakan tugasnya. 

Rerata skor yang dicapai indikator ini adalah 2,81 dari skor maksimal 4. Indikator 

collegial relationship mengungkap apakah mahasiswa merasa saling mendukung 

dan bernilai di hadapan temannya. Komponen ini memiliki skor sebesar 2,74 

dari skor maksimal 4. Indikator efficacy mengungkap apakah anggota kampus telah 

merasa terpenuhi keinginananya sehingga mereka bekerja secara profesional. Skor 

untuk indikator ini adalah 2,93 dari skor maksimal 4. 

       Apabila dilihat dari butir-butir yang menyusun budaya organisasi tampak bahwa 

sebagian besar butir memiliki rerata dalam kategori rendah hingga cukup. 

Namun demikian beberapa skor butir yang sudah menunjukan skor tinggi dan perlu 

mendapat perhatian dalam pembelajaran berbasis tempat kerja. Skor tinggi 

terdapat dalam butir: (1) mahasiswa menghargai pembelajaran berorientasi 

mutu, (2) mahasiswa memahami misi yang ditetapkan kampus/jurusan, dan (3) 
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mahasiswa memiliki kemandirian untuk melaksanakan tugas-tugas secara optimal. 

Sedangkan skor rendah terdapat dalam butir: (1) diantara mahasiswa terjadi 

kompetisi yang tidak sehat, dan (2) kebersamaan untuk menghargai keberhasilan 

yang diraih mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa budaya sekolah dalam aspek 

kolaborasi profesional pada umumnya baik namun dalam aspek hubungan 

kolegial antar mahasiswa masih perlu ditingkatkan. 

       Upaya peningkatan budaya sekolah/kampus: (1) meningkatkan kebersamaan 

diantara mahasiswa melalui berbagai program dan kegiatan sehingga mahasiswa 

merasa memiliki semangat sating mendukung diantara sesamanya dan merasa 

berharga, (2) meningkatkan hubungan afiliasi antar mahasiswa maupun warga 

kampus sehingga merasa nyaman dalam bekerjasama melaksanakan 

belajar demi tercapainya tujuan jurusan; (3) meningkatkan iklim akademis 

sehingga mahasiswa merasa dapat memenuhi kebutuhannya dengan 

meningkatkan kemampuan secara profesional, dan (4) meningkatkan kolaborasi 

profesional diantara mahasiswa dan warga kampus melalui proses musyawarah, 

tukar pendapat, diskusi maupun penyelesaian tugas bersama oleh dosen. Berdasarkan 

analisis deskriptif tersebut dapat dirumuskan bahwa secara keseluruhan budaya 

organisasi mahasiswa termasuk dalam kategori cukup yang didukung oleh skor 

professional collaboration, efficacy or self-determination, dan affiliative 

relationship. Sedangkan aspek collegial relationship perlu mendapat 

prioritas penanganan masalah. 

        Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa kualitas pembelajaran WBL menjadi 

faktor penentu utama kualitas hasil belajar WBL dalam model WBL BeTe. Ini 

sejalan dengan penelitian Arie Senduperdana yang menyimpulkan  kualitas 

pembelajaran mempunyai hubungan positif dan signifikan dengan hasil belajar 

mahasiswa. 21% variasi hasil belajar mahasiswa dapat diprediksi dari kualitas 

pembelajaran (Arie Senduperdana, 2007: 31). Penelitian S. Eko Petro W. (2008: 279) 

menunjukkan bahwa output pembelajaran IPS di SMP 64% dipengaruhi oleh kualitas 

pembelajaran IPS yang telah berlangsung sebelumnya. Dengan demikian untuk 

memperbaiki output pembelajaran harus didahului dengan, memperbaiki kualitas 

pembelajaran yang telah berlangsung sebelumnya. Untuk memperbaiki kualitas, 

pembelajaran harus didahului perbaikan terhadap input pembelajaran. 

Sedang Mallika Modrakee (2005) dalam disertasi doktornya di Universitas 

Victoria Australia berjudul  Vocational Education Development in a  Work-Based 



14 
 

Learning Programme melakukan penelitian di Aksorn School of Technology 

Pattaya, Thailand menemukan bahwa : secara histori, pendidikan vokasi utamanya 

mendasarkan pada pendidikan berbasis sekolah yang menekankan pada  pengajaran 

berpusat guru dan kurang dalam memberikan pengalaman tempat kerja. Hal itulah 

yang menjadi kelemahan dalam persiapan siswa dan kesiapannya dalam lingkungan 

kerja. Studi ini menginstall program WBL untuk memberikan persiapan siswa yang 

lebih baik dan memberikan pengalaman kontekstual melalui penempatan pada 

tempat kerja. Dengan menyediakan pada siswa kultur dan kondisi pengalaman kerja 

di tempat kerja yang lebih luas, berusaha melakukan pengasuhan keterampilan, 

kompetensi dan pola pikir yang cocok dari tempat kerja. Dari hasil analisis kohort 

pada 10 pelajar dalam 2 siklus 3 bulanan, observasi, interview, dan pengumpulan 

data menyimpulkan bahwa program WBL memiliki potensi untuk mengatasi 

berbagai masalah dalam pengembangan karir. Selanjutnya, WBL menentukan dalam 

penyelenggaraan pilihan bagi peserta WBL menyangkut pengujian praktik-praktik 

kerja yang mereka miliki dan memberikan faktor kontribusi terhadap pengembangan 

para pemangku kepentingan secara profesional. 

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa kualitas 

pembelajaran dalam program penyelenggaraan WBL yang tercermin dalam 

aspek kualitas dosen, perangkat kurikulum, kualitas mahasiswa, dan fasilitas 

pembelajaran mampu menumbuhkan kualitas hasil belajar yang signifikan. Dengan 

demikian kualitas pembelajaran memiliki peran stratejik dalam meningkatkan 

hasil belajar WBL.  

Hasil pengujian hipotesis 1 sd 4 menunjukkan bahwa Kinerja manajemen 

pengelola, Budaya Organisasi mahasiswa,  dan Kualitas pembelajaran memiliki 

pengaruh signifikan terhadap kualitas hasil belajar baik secara sendiri-sendiri 

maupun bersama.  

Hasil uji hipotesis kelima menunjukkan bahwa model penyelenggaraan WBL 

BeTe memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas hasil belajar WBL. Sedangkan 

secara terpisah model penyelenggaraan WBL BeTe berpengaruh signifikan 

terhadap Kinerja manajemen pengelola, Budaya Organisasi mahasiswa. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa secara bersama-sama Kinerja manajemen pengelola, Budaya 

Organisasi mahasiswa,  dan Kualitas pembelajaran WBL perlu diperhatikan 

dalam upaya meningkatkan hasil belajar dalam menyelenggarakan program 

pembelajaran berbasis tempat kerja (WBL).  
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        Hasil CFA terhadap data kualitas hasil belajar WBL menemukan bahwa model 

konstruk kualitas hasil belajar yang dihipotesiskan cocok dengan model yang 

diperoleh dari lapangan. Selain itu juga ditemukan bahwa semua muatan faktor dari 

indikator terhadap dimensi dan koefisien jalur dari dimensi terhadap variabel yang 

ada cukup tinggi, bernilai positif, dan signifikan. Temuan tersebut juga didukung 

dengan koefisien determinan (R2) dari indikator terhadap dimensi dan dimensi 

terhadap variabel yang relatif tinggi. Koefisien determinan dari indikator terhadap 

dimensi terendah 11,90% dan yang tertinggi 25,50%; masing-masing merupakan 

koefisien determinan indikator kualitas hasil belajar mahasiswa dalam program 

WBL.  Dari hasil uji beda antar kelompok dan antar perlakuan dibuktikan bahwa 

model penyelenggaraan program WBL BeTe dapat meningkatkan kualitas hasil 

belajar baik pada aspek kompetensi mekanik otomotif maupun aspek lain seperti 

sikap profesional mahasiswa, kesiapan mental kerja, maupun kemandirian/personali-

tas mahasiswa. 

Hasil analisis jalur menunjukkan bahwa pengaruh langsung budaya organisasi 

terhadap kualitas hasil belajar sangat signifikan, juga pengaruh tak langsung melalui 

model penyelenggaraan WBL juga signifikan. Hal ini menunjukan 

bahwa kemampuan mahasiswa dan adaptasi pembelajaran berbasis 

tempat kerja mempunyai arti dalam menjelaskan pengaruh budaya organisasi 

mahasiswa dan kinerja manajemen pengelola program WBL terhadap kualitas 

hasil belajar mahsiswa. Semakin tinggi budaya organisasi mahasiswa semakin 

tinggi pula kualitas hasil belajar dan pada akhirnya menentukan tingginya kualitas 

lulusan. 

 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil uji coba dan pengembangan, model penyelenggaraan work-

based learning Berasrama-Terpadu (BeTe) pada pendidikan vokasi Diploma III 

Otomotif terbukti secara signifikan meningkatkan kualitas hasil belajar mahasiswa 

yang meliputi aspek kompetensi mekanik otomotif, sikap profesional, kesiapan 

mental kerja, dan kemandirian/personalitas mahasiswa.  

2. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa aspek-aspek kualitas belajar 

WBL termasuk dalam kategori tinggi. Budaya organisasi mahasiswa, kinerja 

manajemen pengelola, kualitas pembelajaran  WBL, merupakan faktor 

penentu kualitas hasil belajar mahasiswa dalam program WBL. 
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3. Ada pengaruh signifikan ketiga faktor diatas terhadap kualitas hasil 

belajar mahasiswa dalam program WBL dengan sumbangan sebesar 25,50%. 

Kualitas pembelajaran WBL mempunyai sumbangan terbesar terhadap 

kualitas hasil belajar WBL (23,56%), diikuti budaya organisasi mahasiswa 

(19,82%), dan kinerja manajemen pengelola (17,93%). Dengan demikian 

kualitas pembelajaran WBL memiliki pengaruh yang lebih dominan dalam 

menentukan kualitas hasil belajar mahasiswa dalam program WBL. 

4. Keberhasilan pelaksanaan model penyelenggaraan WBL BeTe ditandai dengan 

kompetensi mekanik otomotif yang lebih tinggi, sikap profesional yang lebih baik, 

kesiapan mental kerja yang lebih mapan, dan kemandirian/personalitas mahasiswa 

yang lebih tinggi dari kelas model secara signifikan dibanding kelas konvensional 

yang ada selama ini. Hasil uji coba model WBL BeTe sudah memenuhi 

persyaratan penelitian dan pengembangan yang meliputi: akurasi, realistik, dan 

segi manfaat. Validitas dan reliabilitas instrumen, persyaratan responden, 

pengelompokan kelas eksperimen dan kontrol, dokumentasi, telah memenuhi 

ketentuan atau persyaratan penelitian lainnya. 

5. Model penyelenggaraan WBL BeTe merupakan temuan ilmiah dari hasil proses 

ilmiah yang meliputi: survei awal yang hasilnya dijadikan bahan pengembangan 

model, pengkajian literatur, perancangan model yang akan dikembangkan, uji 

coba dan validasi. Model WBL BeTe dapat digunakan sebagai model alternatif 

penyelenggaraan pembelajaran berbasis tempat kerja di program Diploma III 

Otomotif. 
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