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ABSTRAK 
 

Budi Tri Siswanto. Pengembangan Model Penyelenggaraan Work-Based 

Learning pada Pendidikan Vokasi Diploma III Otomotif. Disertasi. Yogyakarta: 

Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, 2011. 
 

       Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menemukan model penyelenggaraan work-

based learningpada pendidikan vokasi program Diploma III Otomotif yang dapat 

meningkatkan kualitas hasil belajar; (2) mengetahui luaran (output) penye-

lenggaraan work-based learning dengan model yang dikembangkan; (3) 

mengetahui respon pengelola program dan manajemen perusahaan terhadap model 

pengembangan tersebut; dan (4) mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

kualitas hasil belajar WBL.  

       Penelitian R&D dan eksperimen ini dilaksanakan pada program studi Diploma 

III Otomotif. Penelitian dilakukan di  pusdiklat/training center pada berbagai APM 

(Agen Pemegang Merek) Otomotif di Jakarta, Karawang, Tangerang, Bekasi. 

Populasi penelitian adalah seluruh mahasiswa Diploma III program studi Teknik 

Otomotif yang melaksanakan program pengalaman lapangan/praktik industri di 

provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Dua kelompok mahasiswa 

sebagai sampel penelitian berjumlah 100 mahasiswa ditentukan dengan teknik 

purposive sampling yang meliputi 3 PTN dan 3 PTS di DIY dan Jawa Tengah. 

Eksperimen dilaksanakan di lokasi pusdiklat/training center APM Jakarta, 

Karawang, Tangerang, Bekasi pada Juli – Oktober 2010 dengan rancangan 

faktorial 2 x 1. Data dikumpulkan dengan inventori, lembar pengamatan, 

wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis Validasi isi dilakukan dengan 

expert judgement. Validasi konstruk dilakukan dengan analisis faktor dan 

reliabilitas butir ditentukan dengan formula Alpha Cronbach dan KR-20. Data 

dianalisis dengan analisis deskriptif, korelasi, regresi, jalur, dan uji-t menggunakan 

bantuan program komputer SPSS.17. Uji kecocokan model dengan Structural 

Equation Modeling (SEM) dengan bantuan program LISREL 8.80, taraf 

signifikansi 0,05. 

       Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) model WBL Rolling Terpadu cocok 

digunakan dalam penyelenggaraan program work-based learning Diploma III 

Otomotif untuk meningkatkan kualitas hasil belajar; (2) luaran (output) dari model 

WBL Rolling Terpadu yaitu: pengetahuan mekanik otomotif, sikap profesional, 

kesiapan mental kerja, dan kemandirian mahasiswa pada kelas model lebih tinggi 

secara signifikan dibanding kelas konvensional; (3) respon pengelola program dan 

manajemen perusahaan terhadap model penyelenggaraan WBL Rolling Terpadu 

dalam kategori tinggi,  baik dalam konsep work-based learning, penerapan dalam 

teknis penyelenggaraan, maupun persepsi mereka tentang WBL, dan (4) dengan 

analisis regresi ganda, faktor-faktor determinasi yang mempengaruhi kualitas hasil 

belajar WBL adalah: kinerja manajemen pengelola, budaya organisasi mahasiswa, 
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dan kualitas pembelajaran WBL. WBL Rolling Terpadu dapat dikembangkan 

sebagai alternatif penyelenggaraan program praktik pengalaman industri pada 

Diploma III Otomotif. 

 

 

Kata kunci: Pengembangan Model, Work-based learning. 
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ABSTRACT 
 

Budi Tri Siswanto. Work-Based Learning Implementation Model Development in 

Automotive Diploma III Vocational Education. Dissertation. Yogyakarta: 

Graduate School, Yogyakarta State University, 2011. 
 

        This research was aimed at: (1) finding the development of work-based learning 

implementation model in Automotive Diploma III program, (2) revealing the WBL 

performance outputs, (3) describing work-based learning factors in WBL learning 

qualities, (4) finding out the responses of WBL program organizers and corporate 

management. The development of this model was intended to guide the automotive 

Diploma III organizers in carrying out good WBL program implementation. 

       This R&D and experimental research was done at Automotive Diploma III study 

program. Research was conducted at several training centers of automotive 

authorized dealer agencies or Agen Pemegang Merek (APM) in Jakarta, Karawang, 

Tangerang, Bekasi. The population were all students of Automotive Diploma III 

study program who were trained in industrial attachment program in Central Java and 

Yogyakarta Special State provinces. Two groups of 100 students as subject with 

purposive sampling techniques about 3 state and 3 private  higher educations. 

Experiment was conducted in July - October 2010 with 2x1 factorial design. Data 

were collected by inventory questionnaire, participant observation, in-depth 

interviews, and documentation. Analysis of content validity was conducted by expert 

judgment and construct validity was conducted  using factors analysis. Reliability 

analysis was conducted using Cronbach’s Alpha formula and KR-20. Data were 

analyzed by correlation, multiple regression, path, and t-test with SPSS ver.17 

assisted computer program.  Goodness of Fit model were tested by Structural 

Equation Modeling (SEM) with LISREL 8.80 assisted computer program. 

Interpretation of data analysis used the degree of significant of 0.05. 

       The result showed that (1) WBL Rolling Terpadu model is fit to improve 

performance outputs in the implementation Automotive Diploma III work-based 

learning program, (2) outputs of WBL Rolling Terpadu model are initial automotive-

mechanic knowledge, professional attitude, work mentally readiness, and personality 

attitude. These outputs of  the experimental group in student work-based learning 

performance are higher than that of the control group, (3) the multiple regression 

analysis shows that WBL organizer’s management performance, student 

organizational culture, and quality of learning process are influenced by WBL 

performance qualities, (4) Responses of organizers of WBL program and corporate 

management officer are positive in the development of WBL Rolling Terpadu model 

in work-based learning concept, both in the implementation, and their WBL Rolling 

Terpadu’s perception. WBL Rolling Terpadu model can be developed more 

extensively. 

 

 

Key word: Model Development, Work-based learning 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

         Kualitas hasil pendidikan di Indonesia masih menghadapi masalah. Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia rendah, padahal pengukurannya didasar-

kan pada tiga indikator yang salah satunya adalah pendidikan. Berturut-turut 

diantara 189 anggota PBB, Indonesia memiliki peringkat IPM: 113 (2003), 111 

(2004), 110 (2005), 108 (2006), 107 (2007). Dari kondisi ini, Indonesia harus 

bekerja keras meningkatkan kualitas pembangunan manusia dan kualitas pen-

didikannya untuk mengejar ketertinggalan dengan negara lain. 

  Kecenderungan Indonesia membaik jika dilihat dalam interval lima tahunan. 

IPM mengukur tiga dimensi dasar manusia, yakni panjang umur dan menjalani 

hidup sehat yang diukur dari usia harapan hidup; terdidik yang diukur dari tingkat 

kemampuan baca tulis orang dewasa dan tingkat pendaftaran di sekolah dasar, 

menengah, dan lanjutan; serta tingkat standar kehidupan yang layak diukur dengan 

Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita (http://www.primaironline. com/ 

berita/detail.php?). Meskipun IPM sendiri bukan merupakan indikator keberhasilan 

pembangunan yang komprehensif. Michael Todaro (1995), mengemukakan 

beberapa kelemahan dari IPM sebagai indikator pembangunan: (1) IPM bersifat 

relatif dan bukannya absolut. Artinya suatu negara akan dinilai IPMnya 

dibandingkan dengan negara-negara lain. Jika semua negara mengalami pening-
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katan pada tingkat tertimbang yang sama, maka negara-negara miskin atau sedang 

berkembang tidak naik peringkatnya, sehingga tidak memperoleh penghargaan atas 

usahanya memperbaiki kualitas sumber daya manusianya; (2) IPM hanya menca-

kup satu aspek saja dari tujuan pembangunan. Banyak aspek lain yang tidak masuk 

ke dalam kalkulasi, misal kelestarian lingkungan hidup, pemerataan pendapatan, 

perhatian pada mereka yang cacat; (3)  IPM sebagai indikator pembangunan yang 

mengutamakan sumber daya manusia ternyata tidak mencakup seluruh indikator 

tentang sumber daya manusia (http://www.yipd.or.id/publikasi/index.php?act 

=ndetail&sub=khusus &p_id=21).  

Dari aspek kependudukan, Indonesia dengan 220 juta jiwa dengan tingkat 

pertumbuhan 2,32% selama kurun 1971-1980, dengan program KB pertumbuhan 

sebesar 2,32% itu kini dapat ditekan menjadi 1,3%. Pertumbuhan itu berpengaruh 

terhadap struktur penduduk. Struktur penduduk Indonesia terbesar pada usia 

produktif, dengan pengelolaan yang baik akan menjadikan kondisi ke arah yang 

lebih baik (http://www.kapanlagi. com/h/0000219433.html). Wajib Belajar 6 tahun, 

yang didukung pembangunan infrastruktur sekolah dan diteruskan dengan Wajib 

Belajar 9 tahun adalah program sektor pendidikan yang diakui cukup sukses. Hal 

ini terlihat dari meningkatnya partisipasi sekolah dasar dari 41% pada tahun 1968 

menjadi 94% pada tahun 1996, sedangkan partisipasi sekolah tingkat SMP 

meningkat dari 62% tahun 1993 menjadi 80% tahun 2002 (Atika Walujani 

Moedjiono, 2007). 

http://www.yipd.or.id/publikasi/index.php?act%20=ndetail&sub=khusus%20&p_id=21
http://www.yipd.or.id/publikasi/index.php?act%20=ndetail&sub=khusus%20&p_id=21
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Kualitas hasil pendidikan Indonesia dalam reformasi pendidikan masih harus 

mendapat  perhatian dan prioritas. Dalam Visi dan Strategi Pembangunan Pendi-

dikan untuk Tahun 2020 Tuntutan terhadap Kualitas (Depdiknas, 1996: 19) 

dikatakan empat strategi dasar nasional adalah : (1) pemerataan kesempatan, (2) 

relevansi, (3) kualitas, dan (4) efisiensi. Kualitas pendidikan dapat menunjuk 

kepada kualitas proses dan kualitas produk. Suatu pendidikan disebut bermutu dari 

segi proses (yang juga sangat dipengaruhi oleh kualitas masukannya) jika proses 

belajar mengajar berlangsung secara efektif, dan peserta didik mengalami proses 

pembelajaran yang bermakna, yang ditunjang oleh sumber daya manusia, dana, 

sarana, prasarana. Proses pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan produk 

(lulusan) yang berkualitas pula. Oleh sebab itu, intervensi sistematis diberikan 

terhadap prosesnya untuk memberikan jaminan kualitas yang meyakinkan. 

Hasil suatu pendidikan disebut berkualitas dari segi produk jika mempunyai 

salah satu atau lebih dari ciri-ciri berikut : pertama, peserta didik menunjukkan 

tingkat penguasaan yang tinggi terhadap tugas-tugas belajar (learning tasks) yang 

harus dikuasainya sesuai dengan tujuan dan sasaran pendidikan – diantaranya 

adalah hasil belajar akademik yang dinyatakan dalam prestasi belajar (kualitas 

internal); kedua, hasil pendidikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dalam 

kehidupannya sehingga dengan belajar peserta didik bukan hanya ”mengetahui” 

sesuatu, melainkan ”dapat melakukan sesuatu” yang fungsional untuk kehidupan-

nya (learning and earning); ketiga, hasil pendidikan sesuai atau relevan dengan 



4 

 

tuntutan lingkungan khususnya dunia kerja. Dari segi ini, maka relevansi 

merupakan salah satu aspek atau indikator dari kualitas (Depdiknas, 1996: 20-21). 

       Pendidikan merupakan kunci untuk memperbaiki pembangunan manusia 

Indonesia. Data menunjukkan, dari seluruh penduduk Indonesia jumlah penduduk 

yang tidak/belum tamat SD (35,29%), tamat SD (34,22%), tamat SLTP (13,57%), 

tamat SLTA (13,98%). Adapun yang lulus program diploma 1,3% dan lulus 

S1/S2/S3 1,80% (http://www.datastatistik-indonesia.com/component/option,com_ 

tabel/task,/Itemid, 171/). Pada tingkat pendidikan  tinggi,  sebagaimana dikatakan 

Presiden Susilo Bambang  Yudoyono (Kompas, 8 Pebruari 2008, 12) ada mismatch 

atau ketidaksesuaian antara lulusan perguruan tinggi dengan kualifikasi yang 

dibutuhkan sektor industri dan jasa di masyarakat. Akibatnya timbul masalah 

ketika lulusan perguruan tinggi tersebut ingin mencari pekerjaan. Diperlukan 

sinkronisasi dan sinergi tiga elemen yaitu pemerintah dalam hal kebijakan di 

bidang pendidikan, kualitas sarjana yang dicetak perguruan tinggi, serta kebutuhan 

lapangan pekerjaan. Jumlah sarjana yang menganggur melonjak drastis dari 

183.629 orang pada tahun 2006 menjadi 409.890 orang pada tahun 2007. Ditambah 

pemegang gelar diploma I & II (151,085 orang) dan diploma III (179.231 orang) 

yang menganggur, berdasarkan pendataan tahun 2007 total sarjana yang 

menganggur lebih dari 740.000 orang (Depdiknas, 2008).  

Hasil survei Sakernas 2001, lulusan Diploma (I, II, dan III) merupakan 2,26% 

dari angkatan kerja, 3,14% menganggur dan 2,19% bekerja. Pemerintah, 

http://www.datastatistik-indonesia.com/component/option,com_
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pemerintah daerah, dan perguruan tinggi serta lembaga pendidikan tinggi lainnya 

dapat bersama-sama merumuskan perenacanaan mengenai jumlah serta kualifikasi 

lulusan perguruan tinggi yang dibutuhkan pasar kerja. Pendidikan memberikan 

lingkungan bagi berkembangnya inovasi teknologi, sosial, dan kebudayaan (Fadel 

Muhammad, 2009). 

Pengembangan pembelajaran dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi 

harus terus dilakukan oleh para pengelola pendidikan vokasi 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. 

Institusi pendidikan vokasi sebagai penyedia calon tenaga kerja, harus dapat 

memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki dan jaringan sumber-sumber kemitraan 

dengan pihak luar secara efektif.   

Budaya inovasi atau pengembangan sebagai proses yang melibatkan 

manajemen, tenaga profesional (dosen/instruktur) dan seluruh komunitas institusi 

termasuk stakeholders dapat melahirkan ide-ide baru dalam penyelenggaraan 

pendidikan vokasi. Institusi dengan budaya yang inovatif menjadi dukungan bagi 

tim manajemen pengelola dalam memanfaatkan kapabilitas sumber daya internal 

dan eksternal untuk meningkatkan kualitas lulusan. Kemitraan dalam 
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penyelenggaraan pendidikan vokasi antara institusi pendidikan  dan industri/dunia 

kerja merupakan karakter utama pendidikan vokasi. 

Penerapan Work-Based Learning (WBL) dalam pendidikan vokasi di dunia 

sudah lama baik di tingkat pendidikan menengah maupun perguruan tinggi. Di 

Eropa (Inggris, Skotlandia, Irlandia), Australia, dan Amerika di tingkat perguruan 

tinggi dimulai sejak awal abad 20. Di Inggris,  kebijakan pemerintah  tentang WBL 

sebagai elemen yang signifikan dalam pengembangan profesional dan pembe-

lajaran sepanjang hayat (Gray, 2001). Dearing (Gray, 2001 : 4) menyatakan bahwa 

kebutuhan dalam pendidikan tinggi untuk pengembangan profesional berkelanjutan 

dan diklat (courses) dilakukan dalam kolaborasi dengan industri/pengusaha. 

Pengakuan, penilaian, dan akreditasi pembelajaran dari tempat kerja pada peserta 

WBL memperluas kesempatan mereka matang untuk kelanjutan studi dan 

memberikan kontribusi perluasan partisipasi. Ebutt (Gray, 2001 : 4) 

mendeskripsikan bahwa WBL ”as a major constituent of a programme of study 

where student are full-time employees, and most of the research-based fieldwork is 

carried out in  the learner’s own workplace”.  

Penjelasan lain tentang WBL dikemukakan oleh Naylor (Cunningham, 

Dawes, & Bennett, 2004: 4) bahwa WBL ”is a part of a three-pronged approach 

to school-to-work transition that also includes school-based learning and 

connecting activities”. Di Amerika, Fink, Rokkjaer & Screy (2007: 2) menulis 

bahwa: 



7 

 

Work-Based Learning is used as terminology in USA for programmes 

for school children to obtain experience from work  and for young 

people to be prepared for the transition from school to work and, to 

learn the realities of work and be prepared to make the right choice of 

work...  

 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa WBL adalah pendekatan 

pembelajaran yang memanfaatkan tempat kerja untuk menstrukturkan pengalaman-

pengalaman yang didapat di tempat kerja berkontribusi pada pengembangan sosial, 

akademik, dan karir pembelajar dan menjadi suplemen dalam kegiatan pembela-

jaran. 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), keteram-

pilan (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). 

 Berbagai teori dan riset kontemporer dalam pengajaran dan pembelajaran 

berbasis tempat kerja mendukung praksis pendidikan vokasi khususnya yang 

berkaitan dengan kontekstualisasi  dalam belajar. Banyak yang bisa diambil 

manfaatnya dari penerapan praktik dalam dunia kerja atau konteks yang 

disimulasikan dari dunia kerja. Kenyataan bahwa pendidikan akademik yang 

abstrak yang tidak berkait dalam konteks dunia nyata tidak hanya tak memuaskan 

pembelajar sesudah selesai belajar, tapi mereka membutuhkan persiapan untuk 
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karir pekerjaan. Mereka memerlukan konteks untuk memahami (understanding), 

belajar (learn), dan mengingat (remember) khususnya dalam pendidikan vokasi.  

Hasil-hasil penelitian mutakhir menyimpulkan bahwa pemanfaatan Pende-

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

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

motivasi (motivation), dan pendidikan berkelanjutan (continuing education) 

(Bailey & Merrit, 1997). Riset dan evaluasi WBL menunjukkan adanya korelasi 

antara luaran (outputs) dan dampak (outcomes) lulusan dengan struktur pembe-

lajaran yang diberikan sekolah dan industri sebagai 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 & Young, 2008). 

Work-based learning merupakan pendekatan konteks dimana tempat kerja 

(dunia usaha/industri) menyediakan seperangkat pengalaman belajar berbasis 

tempat kerja yang terstruktur. Serangkaian pembelajaran latihan kerja 

dimanfaatkan dan disiapkan bagi para pembelajar untuk persiapan kesinambungan 

mereka bekerja. Pada tahun 1995, The U.S. Office of Technology Assessment 

(OTA) mendeskripsikan work-based learning sebagai “learning that results from 

work experience that is planned to contribute to the intellectual and career 

development of students” (Fallow & Weller, 2000). Penekanan pada pengembangan 
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intelektual dari pembelajar pada aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan sekolah akan 

memperkuat tujuan-tujuan pendidikan dan bahwa pengalaman di tempat kerja itu 

harus direncanakan.   

Adopsi pendekatan WBL pada pendidikan vokasi di tingkat pendidikan 

menengah dan tinggi di Indonesia tidaklah asing dan telah berlangsung lama. 

Keterlibatan dunia kerja khususnya dunia usaha/industri terus dikembangkan dalam 

penerapan kebijakan pengembangan sistem pendidikan vokasi. Pelaksanaan 

Pendidikan Sistem Ganda (PSG) pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam 

berbagai model sebagai implementasi dari kebijakan Link & Match merupakan 

bukti adanya keterlibatan aktif pihak dunia usaha/industri dalam penyelenggaraan 

pendidikan vokasi. 

Kebijakan link and match pada dasarnya berlaku untuk seluruh jenis dan 

jenjang pendidikan, dan khusus untuk pendidikan menengah kejuruan, kebijakan 

ini dioperasionalkan dalam bentuk pelaksanaan program PSG. Konsep dan 

program PSG disusun 1993/1994, dan dimulai dilaksanakan 1994/1995. 

Perkembangan  pelaksanaan PSG hingga 1997/1998 secara kuantitatif menun-

jukkan hasil yang cukup positif. Setelah terbentuk MPKN, perangkat organisasi  

pendukung juga berhasil dibentuk berupa: 40 KBK, 27 MPKP, 751 MS di SMK 

negeri dan 1000 lebih di SMK swasta. Jumlah industri yang ikut dalam PSG juga 

berkembang dari 6.078 (1994/1995) meningkat 11.214 (1995/1996), 35.000 

(1996/1997), 50.603 (1997/1998). Jumlah siswa yang dilayani dalam kegiatan 
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praktik kerja industri juga berkembang sebanyak 36.700 pada tahun 1994/1995 

menjadi: 62.487 pada 1995/1996, menjadi 125.000 pada 1996/1997 dan menjadi: 

409.734 pada tahun 1997/1998 (Wardiman Djojonegoro, 1998: 4). 

Sekalipun dalam segi kualitas pelaksanaan program PSG masih memerlukan 

banyak hal yang perlu ditingkatkan, tetapi kemajuan kuantitas itu adalah gambaran 

keberterimaan (acceptability) program PSG, terutama oleh pihak dunia usaha dan 

industri yang ikut menjadi pemeran kunci pelaksanaan program PSG. Hasil-hasil 

penting yang dicapai sebagai buah implementasi kebijakan link and match dapat 

dikemukakan, antara lain: (1) pembaruan wawasan; (2) pembentukan lembaga 

pendukung PSG; (3) penyusunan perangkat pendukung (software) PSG; (4) 

peningkatan peran serta industri dan peningkatan kesempatan kerja industri bagi 

siswa SMK; (5) peningkatan mutu dan pengakuan terhadap tamatan SMK; (6) 

peningkatan minat memasuki SMK; (7) penyempurnaan kurikulum; (8) penataan 

dan pengembangan manajemen SMK; (9) pelaksanaan unit produksi pada SMK; 

(10) pemasyarakatan program PSG; (11) gebyar SMK; (12) pelaksanaan Lomba 

ketrampilan siswa (LKS); (13) penerbitan buku putih “Skill Towards 2020” 

(Keterampilan Menjelang 2020); (14) diterbitkannya berbagai keputusan menteri 

tentang pelaksanaan PSG; (15) diberlakukannya sistem evaluasi SMK; (16) 

penyempurnaan organisasi Direktorat Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan; 

(17) Pembangunan SMK baru; dan (18) peningkatan mutu SMK swasta (Wardiman 

Djojonegoro, 1998: 99-111). 
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Penyelenggaraan pendidikan tinggi program Diploma III dengan pendekatan 

pembelajaran berbasis tempat kerja sebenarnya bisa mengadopsi model pendidikan 

sistem ganda dari SMK. Karena dari aspek tinjauan teoritik dan empirik tidak ada 

perbedaan antara SMK dengan Diploma III. Perbedaan hanya pada jenjang 

pendidikan. Perbedaan jenjang ini akan mempengaruhi aspek pelaksanaan karena 

perbedaan karakteristik siswa dengan mahasiswa. Namun dengan perbedaan yang 

tidak signifikan itu akan membuka kreativitas dalam penyelenggaraan pendidikan 

berbasis tempat kerja pada pendidikan vokasi Diploma III. 

Secara empirik, pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan tinggi Diploma III 

dalam pendekatan pembelajaran berbasis tempat kerja cukup banyak variasi dan 

model. Akademi Teknik Mesin Industri (ATMI) Surakarta di bidang teknik 

mesin/manufaktur menerapkan metode atau model yang disebut Production Based 

Education and Training yang dilakukan di dunia industri yang nyata dengan 

tekanan pada produk-produk yang berorientasi pasar. Mahasiswa belajar dan ikut 

bekerja langsung di unit produksi (Triatmoko, 2001: 1). Aliran terus menerus dari 

kebutuhan pasar yang ditangkap lewat unit produksi dan diterjemahkan dalam 

pengajaran dan pelatihan akan menjamin kontinyuitas pendidikan vokasi. 

Pembuktian bahwa sistem pendidikan yang diterapkan adalah berhasil atau tidak 

diserahkan kembali pada pasar. Bila tenaga hasil didikan ATMI menjawab 

kebutuhan, dengan sendirinya tenaga-tenaga itu selalu bisa diserap dan senantiasa 

diminta industri. Tantangan kedepan adalah mutlak diperlukan kerjasama dengan 
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dunia industri itu sendiri yang seharusnya terlibat langsung dalam pendidikan. 

Penyediaan fasilitas yang memadai bisa diharapkan dari dunia industri (Triatmoko, 

2001: 3). 

Untuk mendanai biaya pendidikan vokasi yang tinggi dan untuk menciptakan 

situasi industri yang nyata, ATMI mengembangkan sebuah unit produksi yang 

mempunyai NPWP sendiri. Core competency dari unit produksi adalah pada job-

orders atau pada produk-produk dengan nilai tambah tinggi. Produk-produknya 

bervariasi dari cutting tools untuk proses manufaktur, cetakan-cetakan plastik/ 

aluminium sampai pada pembuatan mesin universal grinder, produk-produk 

standar hospital equipment, office and school furniture, dan workshop equipment. 

Sejak 1980, ATMI menerapkan strategi one step ahead dari perkembangan 

teknologi dan pasar dunia industri dan menyesuaikan pengajaran dan pelatihan 

untuk menjawab kebutuhan tersebut. Fleksibilitas tinggi diterapkan baik di sisi 

praktik maupun teori. Strategi penting yang dijalankan, ialah : (1) fokus pada 

kompetensi yang harus diraih pada tiap tingkat; (2) one man one machine; (3) 

mempertahankan praktik bisnis yang sehat dan bersih; (4) sertifikasi ISP 

9001/2000 (Triatmoko, 2001). 

Model lain diterapkan oleh APM Mercedes-Benz (PT Mercedes-Benz Distri-

bution Indonesia) pada diklat otomotif yang disebut 3-year Automotive 

Mechatronic vocational training. Meski bersifat pemenuhan kebutuhan internal 

mekanik berkualifikasi Mercedez-Benz regional dan internasional sendiri dan tidak 
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terbuka dalam pendidikan formal, model ini sangat berkarakter pendidikan vokasi 

yang komprehensif. Para trainee yang disponsori oleh dealer, fleet owner, atau 

internal department dididik selama  tiga tahun dan diasramakan di MBDI Central 

Training Departement yang memadai di Ciputat, Jakarta Selatan. Mereka meng-

ikuti diklat secara terintegrasi mencakup metal basic, basic automotive maupun  

advance technology  menyangkut kendaraan penumpang maupun kendaraan 

komersial yang dipadukan dengan program On-the-Job Training di pabrik mobil 

(Mercedez-Benz) Bogor, workshop Central Training MBDI, dan dealer-dealer 

mobil seluruh Indonesia (Mercedez-Benz, 2009).  

         Model sejenis yang mirip diterapkan model Mercedez-Benz di atas, 

dilaksanakan oleh Politeknik Manufaktur  Astra Jakarta untuk prodi D III Teknik 

Mesin maupun Teknik Otomotif. Mahasiswa selama 3 tahun pendidikan, selain 

mendapatkan diklat teori dan praktik di kampus, juga ditempatkan pada bengkel-

bengkel mitra kerja untuk melaksanakan on-the-job training secara berkala baik 

ditingkat I, II, III dengan durasi tertentu dengan total akumulasi durasi OJT 

mencapai sampai 9 – 12 bulan. Dengan OJT ini mahasiswa akan memperoleh 

kompetensi sebagai ahli madya bidang jasa perawatan otomotif yang utuh pada 

realitas lapangan bisnis jasa perawatan dan perbaikan otomotif. Model yang kurang 

lebih sama diterapkan pada trainee di Pusdiklat United Tractors Tbk yang bergerak 

dalam bisnis jasa perawatan dan perbaikan alat berat. Baik di Polman Astra 

maupun Pusdiklat UT penempatan pada mitra kerja adalah para dealer dan 
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customer dalam kelompok (group) perusahaan yang tergabung dalam PT Astra 

Internasional Tbk. 

        Program studi D III Otomotif FT UNY sejak 2003 menerapkan program Kelas 

Industri, dimana satu kelas khusus dari hasil seleksi mahasiswa nonreguler 

ditempatkan pada industri mitra kerja (di pabrik PT Timor Putra Nasional/PT 

Autocar Industri Komponen) selama 1 (satu) semester penuh untuk melaksanakan 

program Praktik Industri (industrial attachment/praktik pengalaman industri) dan 

juga kuliah dengan instruktur dari profesional industri. Perencanaan kurikulum, 

proses pembelajaran, pembimbingan, mentoring, penyediaan instruktur lapangan, 

metodologi diklat, evaluasi pembelajaran disusun secara bersama antar dua pihak. 

Pembimbing/instruktur lapangan juga sudah ditatar tentang proses pembelajaran, 

metode dan evaluasi diklat, pengalaman industri dan metode evaluasinya.  

        Berbagai penerapan model dan praktik baik pembelajaran dan penyele-

nggaraan pendidikan vokasi Diploma III otomotif dengan pendekatan Work-Based 

Learning (WBL) belum memuaskan secara keseluruhan. Selain sangat bersifat 

kasuistis, berbagai model itu tidak dapat serta merta dilaksanakan oleh penye-

lenggara DIII Otomotif. Keterbatasan akses ke industri otomotif, sumber daya 

manusia, sumber pendanaan, fasilitas, kualitas pembimbing industri, lokasi dan 

sebagainya. Jika keterbatasan itu teratasi dan penyelenggaraan program penga-

laman industri dapat dilakukan secara bersama dan terpadu dengan memanfaatkan 

kapabilitas yang dimiliki kedua pihak, maka kualitas pengalaman industri 
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mahasiswa menjadi lebih baik dan selanjutnya kualitas lulusan Diploma III 

Otomotif dapat meningkat. 

        Kelebihan dan kekurangan dari berbagai model penyelenggaraan pembela-

jaran berbasis tempat kerja secara singkat dapat dijelaskan dalam tabel 1.  

Tabel 1 

Kebaikan dan kelemahan model berbasis tempat kerja di berbagai tempat 

 

No Model/tempat Kelebihan Kekurangan 

1. Pembelajaran dan 

pelatihan Berbasis 

Produksi/ATMI 

Solo 

1. Sangat cocok untuk 

bidang manufaktur, 

karena menghasilkan 

produk-produk barang 

dengan nilai tambah 

tinggi dan berorientasi 

pasar. 

2. Dikembangkan dengan 

unit produksi ber-

NPWP yang dileng-

kapi peralatan produk-

si yang one step ahead 

dari perkembangan 

teknologi dan dunia 

industri Indonesia. 

3. Kualitas lulusan siap 

pakai untuk dunia 

industri. 

 

1. Belum teruji diterapkan 

untuk bidang otomotif 

yang memiliki karakter-

istik jasa perawatan dan 

perbaikan. 

2. Terlalu mahal investasi 

yang harus ditanamkan 

dan sulit dicontoh un-

tuk bidang non manu-

faktur. 

3. Daya tampung terbatas 

(kecil), karena penerap-

an one man one 

machine. 

4. Sistem peningkatan un-

tuk siswa hrs diperhi-

tungkan dan hrs diganti 

dalam pekerjaan yang 

itu agak memberatkan. 

2. Pelatihan Vokasi/ 

Vocational Trai-

ning PT Merce-

dez-Benz 

Distribution 

Indonesia 

1. Menghasilkan lulusan 

yang berkualifikasi ti-

nggi (bersertifikat) 

2. Sangat intensif dan 

terintegrasi karena di-

sediakan asrama yang 

menyatu dengan tra-

ining center. 

3. Trainee memperoleh 

uang saku. 

1. Daya tampung terbatas 

karena setiap angkatan 

hanya 15 orang 

2. Eksklusif, karena tidak 

dapat menerima peserta 

dari luar yang dispon-

sori agen/dealer 

3. Mahal, sehingga biaya 

hidup dan diklat dita-

nggung dealer. 
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No Model/tempat Kelebihan Kekurangan 

3.  On-the-Job 

Training 

/Polman Astra 

atau United 

Tractors Tbk. 

1. Sangat intensif, sis-

tematis, dan terinte-

grasi dengan kebutuh-

an lapangan. 

2. Inklusif, terbuka ke-

sempatan pada peserta 

yang berminat. 

3. Setiap saat OJT dapat 

dilakukan 

1. Sulit diterapkan pada 

institusi yang tidak/ku-

rang memiliki jaringan 

dengan industri mitra 

(dalam satu group 

perusahaan) 

2. Tak banyak institusi 

pendidikan yang dapat 

meniru model ini. 

4. Kelas Industri/ 

UNY-PT Timor 

Putra Nasional 

1. Intensif, karena peser-

ta diasramakan 1 

semester penuh di 

pusdiklat yang menya-

tu pabrik. 

2. Terintegrasi, karena 

dalam 1 semester da-

pat dilaksanakan kuli-

ah yang diakui kre-

ditnya oleh perguruan 

tinggi. 

3. Murah, karena pembi-

ayaan ditanggung oleh 

institusi pendidikan 

dan industri. Daya 

tampung per kelas 40 

peserta. 

4. Durasi yang cukup 

panjang akan meng-

untungkan kedua belah 

pihak. Industri dapat 

melibatkan peserta da-

lam proses produksi. 

1. Institusi pendidikan vo-

kasi sulit memperoleh 

jaringan mitra kerja in-

dustri untuk bekerja-

sama dalam penyele-

nggaraan pendidikan 

vokasi. 

2. Tidak banyak industri 

yang memiliki komit-

men ideal dalam pe-

ngelolaan pendidikan 

vokasi melalui corpo-

rate social responsi-

bilities mereka. 

3. Mahasiswa dianggap 

sebagai buruh murah 

yang dapat digunakan 

dengan tanpa memenu- 

hi hak-hak mereka 

(agak kurang 

manusiawi) 

 

Kurikulum semua program pendidikan dan latihan vokasi dimulai dengan 

memberikan dasar-dasar kejuruan pada pembelajar. Selanjutnya mereka akan 

menempuh program gabungan antara “work-based learning” dan “school-based 

learning”. Program-program diklat yang mengandung proporsi kerja industri yang 
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lebih besar akan memberikan pengalaman kerja yang lebih intensif dan penguasaan 

tingkat kompetensi yang lebih tinggi (Dikmenjur, 2002 : 59). Alternatif yang 

efektif untuk melatih penguasaan kompetensi adalah program pemagangan 

(apprenticeship) sebagaimana berlaku di banyak negara. Bisa pula kegiatan diklat 

yang dilakukan di luar lingkungan dan jam kerja (off-the-job training) maupun 

kegiatan diklat pada tempat kerja dan jam kerja (on-the-job training) (Smith, 

2002). Dengan demikian dapat disimpulkan, pendidikan vokasi dengan pendekatan 

pengajaran dan pembelajaran berbasis tempat kerja (WBL) menjadi keniscayaan. 

Permasalahan yang dihadapi adalah banyaknya institusi penyelenggara pen-

didikan vokasi tidak memiliki unit produksi sendiri atau mitra kerjasama. Juga 

sulitnya menjalin kemitraan dengan industri untuk membantu transisi para pembe-

lajar dari dunia sekolah ke dunia kerja untuk menerapkan pendekatan work-based 

learning secara terpadu. Tak banyak institusi pendidikan vokasi yang memiliki 

MOU untuk pelaksanaan transisi itu. Ditambah belum adanya perangkat 

perundangan tentang kewajiban industri/dunia usaha melaksanakan WBL secara 

bersama dengan institusi pendidikan vokasi.  

        Pelaksanaan praktik industri, praktik lapangan, atau praktik kerja lapangan 

pada program Diploma III Otomotif sebagai salah satu model penyelenggaraan 

WBL saat ini lebih banyak dibebaskan dan diserahkan pada mahasiswa untuk 

melakukannya dengan industri (FT UNY, 2006; FT UNS, 2007; FT UM, 2008). 

Dari kajian studi pendahuluan di lapangan, pelaksanaan praktik pengalaman 
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industri dapat dirangkum pada Tabel 2: 

Tabel 2 

Rangkuman studi pendahuluan program pengalaman industri 

No Aspek Nama dan karakteristik program pengalaman industri 

1 Nama Mata 

Kuliah  

Praktik Industri Kerja Praktik Praktik Kerja 

Lapangan 

On-the-job 

Training 

2 Pendekatan Apprenticeship 

(Magang) 

Apprenticeship 

(Magang) 

Apprenticeship 

(Magang) 

OJT (On-the- job 

Training) 

3 Institusi 

penyele-

nggara & 

besarnya 

SKS 

UNY 

Yogyakarta (3) 

ATONAL (3) 

 

UNS Solo (4) 

 

Politama Solo (4) 

UMM Magelang 

(2) 

UNNES 

Semarang (2-6) 

 

Polman Astra 

Jakarta  

(4-Bertahap) 

4 SKS dan 

Status 

2-4 SKS, 

Lapangan 

2-4 SKS,  

Lapangan 

2-6 SKS, 

Lapangan 

4 SKS,  

Praktik 

5 Durasi di 

Lapangan 

1,5 – 2 bulan 1,5 – 2 bulan 1,5 – 2 bulan 3 – 9 bulan 

6 Tujuan Menambah wa-

wasan iptek 

mempelajari 

aspek-aspek 

kewirausahaan 

melalui kegiat-

an kerja lapang-

an di industri 

sesuai  bidang. 

Melatih mahasis-

wa dalam meng-

hadapi pekerjaan 

dan memecahkan 

persoalan, serta 

berusaha mene-

rapkan bahan-

bahan kuliah di 

tempat praktik 

Mendapat 

pengalamanan 

kerja yang rele-

van, sehingga 

memiliki pe-

ngetahuan 

sikap, dan ke-

trampilan dalam 

bidangnya. 

Memiliki 

pengalaman 

praktik di tempat 

kerja sesuai 

dengan bidang 

perawatan dan 

manajemen 

otomotif. 

7 Sistem 

Pelaksanaan  
Blok Blok Blok dan Blok 

berlapis 

 

Bertahap 

8 Persyaratan 

menjadi 

peserta 

1. Terdaftar 

aktif sebagai 

mahasiswa 

2. Telah 

menempuh 

minimal 70 

SKS 

3. Menyusun 

proposal 

4. Lulus 

pembekalan 

1. Terdaftar aktif 

sebagai 

mahasiswa 

2. Telah 

menempuh 

minimal 80 

SKS 

3. Menyusun 

proposal 

4. Lulus 

pembekalan 

1. Terdaftar 

aktif sebagai 

mahasiswa 

2. Telah 

menempuh 

minimal 60 

SKS 

3. Menyusun 

proposal 

4. Lulus 

pembekalan 

1. Terdaftar 

aktif sebagai 

mahasiswa 

2. Ditempatkan 

pada industri 

oleh prodi 

3. Mengikuti 

sesuai 

tahapan 

secara 

berkelompok. 
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No Aspek Nama dan karakteristik program pengalaman industri 

9 Prosedur 1. Mencari sen-

diri lokasi PI 

2. Ditempatkan 

(kerjasama) 

3. Berkelompok 

(kelas 

industri) 

1. Mencari 

sendiri lokasi 

PI 

2. Ditempatkan 

(kerjasama) 

3. Berkelompok 

(kelas industri) 

 

1. Mencari 

sendiri 

lokasi PI 

2. Ditempatkan 

(kerjasama) 

3. Berkelom-

pok (kelas 

industri) 

1. Ditempatkan 

oleh prodi 

2. Kelompok 

3. Durasi 

tergantung 

industri 

10 Pembim-

bingan 

Disediakan 

pembimbing di 

industri (materi 

teknis) dan 

kampus 

(sistematika 

laporan) 

Studi kasus dan 

tersedia fasilitas 

praktik di 

kampus. 

Dosen 

Pembimbing 

dan 

pembimbing 

industri 

bersama 

membimbing. 

Pembimbingan 

materi teknis 

oleh 

pembimbing 

lapangan, dosen 

memonitor 

11 Pelaporan Prinsipnya 

adalah menulis 

laporan apa 

yang dikerja 

kan di industri. 

Sistematikanya 

4 bab : latar 

belakang, profil 

industri, 

kegiatan dan 

kesimpulan 

Sistematikanya 6 

bab : latar bela-

kang, studi pusta-

ka, metodologi 

penelitian, profil 

industri, pengum-

pulan/pengolahan 

data, analisis dan 

interpretasi, dan 

kesimpulan 

 

Prinsipnya 

adalah menulis 

laporan apa 

yang dikerja 

kan di industri. 

Sistematikanya 

4 bab : latar 

belakang, profil 

industri, 

kegiatan dan 

kesimpulan 

Melaporkan 

bidang yang 

dipelajari sesuai 

topik kajian pada 

OJT 

12 Penawaran 

program 

Semester 5 

(gasal) 

Semester 5 dan 6 

(gasal dan genap) 

Semester 6 

(genap) 

Tiap semester 

13 Pembim-

bingan dan 

Supervisi 

Pembimbing 

kampus hanya 

sistematika la-

poran, esensi 

materi pembim-

bing industri. 

Tidak dilakukan 

supervisi. 

Pembimbing 

melakukan 

pembimbingan, 

supervisi, 

penulisan laporan 

dan menguji. 

Pembimbing 

melakukan 

pembimbingan, 

supervisi, 

penulisan 

laporan dan 

menguji. 

Karena OJT ber-

tahap pembim-

bingan dan su-

pervisi sebagai 

bagian 

penempatan tiap 

tahap 

14 Evaluasi Nilai dari pem-

bimbing indus-

tri dan dosen 

pembimbing 

(rata-rata) 

Nilai dari industri, 

tim penilai kerja 

praktik, dan nilai 

seminar 

Nilai dari indus-

tri, nilai laporan 

/dosen pembim-

bing, nilai ujian. 

Bobot nilai 

industri 3. 

Nilai 

dikumpulkan 

sebagai nilai 

berkesinambung

an/komulatif. 
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No Aspek Nama dan karakteristik program pengalaman industri 

15 Keuggulan Luwes, banyak 

pilihan bagi 

mahasiswa 

untuk 

menentukan 

tempat 

memperoleh 

pengalaman 

industri 

Luwes, banyak 

pilihan bagi 

mahasiswa untuk 

menentukan 

tempat 

memperoleh 

pengalaman 

industri 

Luwes, banyak 

pilihan bagi 

mahasiswa 

untuk 

menentukan 

tempat 

memperoleh 

pengalaman 

industri 

Jaminan standar 

ketrampilan dan 

kriteria mitra 

industri lebih 

terjamin. 

16 Kelemahan Penetapan 

standar 

ketrampilan 

bidang otomotif 

yang seragam 

dan memenuhi 

criteria sulit 

tercapai 

Penetapan standar 

ketrampilan 

bidang otomotif 

yang seragam dan 

memenuhi criteria 

sulit tercapai 

Penetapan 

standar 

ketrampilan 

bidang otomotif 

yang seragam 

dan memenuhi 

criteria sulit 

tercapai 

Sulit menjalin 

industri yang 

memiliki 

kepedulian 

terhadap 

pendidikan 

Sumber : Dirangkum dari studi lapangan dan studi pustaka buku panduan/pedoman 

pelaksanaan praktik industri/praktik lapangan/praktik kerja lapangan 6 

penyelenggara Diploma III otomotif.  

 

        Dari kajian di atas, penyelenggaraan pengalaman industri tidak dapat dilepas-

kan dari peran industri sebagai tempat kerja maupun pembelajaran berbasis tempat 

kerja termasuk pengembangan model penyelenggaraannya. Industri dengan 

program corporate social responsibility (CSR) dapat berperan dalam pendidikan 

atau pengembangan sumber daya manusia. Wujud CSR tidak hanya berupa dana, 

namun juga termasuk pemanfaatan fasilitas pengembangan sumber daya yang 

dimiliki seperti: tempat magang/lingkungan kerja, pusdiklat/training center, 

instruktur, mentor, asrama, fasilitas praktik dan sebagainya. Dengan pendekatan 

manajemen stratejik, penyelenggaraan pengalaman industri  bagi para mahasiswa 

pendidikan vokasi diploma III otomotif dapat dimulai dengan memilih strategi, 

disusul menetapkan taktik serta menentukan metodenya. Variasi strategi-taktik-
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metode sangat beragam. Peran industri (dalam hal  ini Pusdiklat/Training Center) 

pada berbagai Agen Pemegang Merek (APM) industri otomotif dalam 

pengembangan model penyelenggaraan pengalaman industri sangat besar. Fungsi-

dan kapabilitas Pusdiklat/TC dapat dimanfaatkan oleh lembaga pendidikan dan 

pelatihan vokasi di perguruan tinggi melalui mekanisme CSR dengan membangun 

jejaring melalui MOU. 

        Variasi berbagai model WBL yang ada belum seperti yang diharapkan konsep 

WBL sebagaimana diidentifikasi oleh School-to-Work Administrative Team (STWA 

Team, 1997) yang menyatakan bahwa work-based learning merupakan hubungan 

(connection) dari pengalaman-pengalaman belajar yang direncanakan dan disupervisi 

dengan harapan dan realitas dunia kerja. Pengalaman WBL memberikan pada para 

pembelajar kesempatan untuk mengembangkan dan mengaplikasikan pengetahuan 

(knowledge), keterampilan (skill), dan sikap-sikap dan perilaku kemampuan bekerja 

(employability) yang membawa ke pilihan-pilihan karir yang lebih baik (better informed 

career choices) dan pelibatan dalam bekerja yang produktif (productive employment). 

Aplikasi dari WBL dapat diimplementasikan secara kontinum pada semua tingkat 

pembelajar, dari sekolah dasar, menengah sampai mahasiswa dan meliputi kontinum 

yang makin meningkat keterlibatan dalam okupasi dan atau pada tempat kerja. Dimulai 

dari ceramah guru kelas tentang pekerjaan/vokasi, harapan tentang dunia kerja sampai 

kontinum berupa penerimaan pekerjaan kompetitif.   
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Booming industri otomotif di Indonesia, belum dapat dimanfaatkan oleh 

institusi penyelenggara pendidikan vokasi otomotif dengan pendekatan WBL untuk 

melakukan kerja sama yang saling menguntungkan dalam penyelenggaraan 

pendidikan vokasi. Mutual benefits antara institusi pendidikan vokasi dengan 

industri yang merupakan karakter utama program WBL belum tercapai. Perusahaan 

memperoleh sumber daya perusahaan yang murah untuk produksi dan atau 

perawatan peralatan, citra perusahaan di masyarakat meningkat, terpenuhinya 

tanggung-jawab sosial perusahaan pada komunitas pencerdasan bangsa. Sedangkan 

pada institusi pendidikan vokasi memperoleh keuntungan dalam pengembangan 

program, pemanfaatan fasilitas dalam proses pembelajaran, meningkatkan 

kapabilitas institusi, pengembangan sumberdaya dosen/teknisi/mahasiswa, mempe-

roleh informasi teknologi baru/maju dan sebagainya.  

Berbagai negara di dunia (Hungaria, Polandia, Rusia, Kazakstan, Cina, 

Indonesia, Malaysia, Korea, Chili, Mexico, Afrika Selatan, Tanzania, Zambia, 

Jordan, Singapura, Jerman, Australia, dan Amerika Serikat) telah melakukan 

reformasi sistem pendidikan dan latihan vokasi (Gill, Fluitman, & Dar, 2000:  4-5). 

Fokus utama reformasi mencakup perencanaan dan implementasi sistem pen-

didikan vokasi yang fleksibel dan pengembangan kualitas persediaan pendidikan 

yang memadai.  

Keberhasilan reformasi pendidikan vokasi yang mereka lakukan tergantung 

strategi yang mereka terapkan. Strategi satu negara berbeda dengan negara lainnya. 
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Taiwan menerapkan sistem simulasi (dengan melengkapi bengkel praktik kerja 

dalam sekolah seperti atau sama dengan fasilitas industri) dan on-the-job training 

(dimana tempat kerja dimanfaatkan untuk pembelajaran). Industri didorong untuk 

ikut dalam pendidikan kerjasama untuk pelatihan bagi (calon) pekerja untuk 

memperbaiki pengetahuan dan keterampilan. Australia dengan program TAFE 

(Technical and Further Education) membangun hubungan institusi pendidikan dan 

industri untuk saling memahami terbentuknya budaya bersama dimana sekolah 

memiliki budaya kerja dan industri memiliki budaya belajar. Kerjasama itu kunci 

keberhasilan penyelenggaraan pendidikan vokasi (Harris, Simons, & Moore, 2005). 

Jerman dengan dual-system mengatur pembelajar usia 18 tahun menerima pelatihan 

vokasi selama satu tahun termasuk kuliah kerjasama di industri selama satu/dua 

hari setiap minggunya. Sedangkan AS menyelenggarakan community colleges 

sebagai layanan pengembangan sumber daya, penyedia peluang pemerolehan 

keterampilan. 

        Kualitas hasil pendidikan vokasi Diploma III otomotif baik dari segi proses 

maupun produk sangat dipengaruhi oleh pendekatan pembelajaran yang digunakan 

dalam menyelenggarakan pendidikan vokasi. Hal ini dikarenakan penyelenggaraan 

pendidikan vokasi kurang bermakna tanpa kerjasama dengan dunia usaha dan 

dunia industri. Oleh karenanya, teori-teori experiential learning, context teaching 

and learning, dan work-based learning menjadi sangat relevan dalam 

penyelenggaraan pendidikan vokasi. Selanjutnya, diperlukan pengembangan model 
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penyelenggaraan pendidikan vokasi dengan berbagai teori tersebut untuk 

meningkatkan kualitas hasil pembelajaran yang pada akhirnya mempengaruhi 

kualitas hasil belajar dan kualitas lulusan. Perbaikan model pembelajaran 

diupayakan menyeluruh menyangkut model (praktis/dapat dilaksanakan semua 

DIII Otomotif, sistem (terpadu), fasilitas (man, material, machine, management, 

money, method dapat disediakan oleh industri/APM), kapabilitas (outsourcing dari 

industri dan dapat diakses melalui program CSR), Dalam penyelenggaraan 

pendidikan vokasi berbasis WBL, diperlukan strategi-taktik-metode sebagaimana 

Cunningham, Dawes, & Bennet (2004) menyarankan dalam bukunya The 

Handbook of Work Based Learning. 

       Peran program pendidikan vokasi Diploma III dalam menampung penduduk 

usia perguruan tinggi masih sangat terbuka. Penduduk usia perguruan tinggi (19-24 

tahun) berjumlah 24.911.900 atau baru 14,25% sehingga daya tampung dan 

peluang perguruan tinggi untuk melayani lulusan SLTA masih luas termasuk 

program DIII (PMPTK, 2006). Animo lulusan sekolah menengah atas untuk 

melanjutkan pendidikan ke program politeknik/diploma III tinggi. Keterampilan 

yang bisa diperoleh selama menempuh pendidikan dan daya serap lulusannya di 

pasar kerja menjadi daya tarik utama program itu. Guna memperkuat kompetensi 

keahlian lulusan politeknik/ diploma III agar siap masuk ke pasar kerja pemerintah 

mendorong revitalisasi semua politeknik/diploma III negeri. Fokusnya terutama 

pada penggantian peralatan praktik yang sudah usang dan memperkuat kerjasama 
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dengan dunia industri. Universitas Indonesia misalnya mempertahankan program 

vokasi atau politeknik, bahkan menjadi bidang yang berdiri sendiri dan terpisah 

dengan fakultas. M. Hikam, Ketua Program Vokasional UI menyatakan “Lulusan  

program vokasi telah terbukti siap kerja karena desain kurikulumnya memang 

diadaptasi dari dunia industri” (Kompas.com, Senin 4 Agustus 2008). 

       Peran program Diploma III otomotif yang menyiapkan tenaga-tenaga 

pelaksana dengan kualitas lulusan sesuai dengan pasar kerja menarik untuk diteliti 

dengan berbagai model penyelenggaraan pembelajarannya 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 dengan berbagai 

faktornya.  

 

B. Identifikasi Masalah 

 Permasalahan klasik pendidikan (termasuk pendidikan vokasi) yaitu masalah 

kualitas pendidikan yang masih terus dihadapi ke depan. Penyediaan kesempatan 

belajar bagi warganegara yang diamanatkan oleh konstitusi negara dan tuntutan 

kualitas pendidikan merupakan masalah mendesak yang pemecahannya tidak dapat 

ditunda lagi. Perguruan tinggi penyelenggara pendidikan akademik dan profesional 

di Indonesia secara tak disadari telah masuk dalam arus globalisasi. Lulusannya 

harus bersaing dengan lulusan perguruan tinggi asing untuk memperebutkan 
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lapangan kerja yang semakin ketat dan tuntutan kompetensi kerja yang semakin 

tinggi. Hal ini berarti mutu pendidikan perguruan tinggi langsung dipersandingkan 

baik dengan mutu perguruan tinggi dalam negeri sendiri maupun perguruan tinggi 

di luar negeri.  

Kualitas pendidikan tinggi (termasuk pada program Diploma III) berpusat 

pada 3 hal: (1) masukan instrumental (instrumental input) yang terdiri dari 

mahasiswa, dosen, dan prasarana pendidikan; (2) proses pendidikan (educational 

process) yang merupakan interaksi antara ketiga masukan instrumental itu untuk 

menghasilkan keluaran (lulusan); (3) keluaran pendidikan (educational output) 

sebagai muara proses, yang mutunya disamping ditentukan oleh proses pendidikan 

juga sangat dipengaruhi oleh dinamika tuntutan masyarakat. 

Masalah-masalah yang ada dari aspek masukan instrumental: (1) dari aspek 

mahasiswa, sebagian besar mahasiswa yang masuk perguruan tinggi vokasi meru-

pakan lulusan SLTA dengan kualitas dan latar belakang ekonomi yang beragam 

dengan kualitas sekolah yang belum terstandar nasional yang baik sebagaimana 

yang masuk pada pendidikan akademik. Mereka yang masuk pendidikan vokasi 

belum sebaik pada pendidikan akademik. Disamping sistem seleksi masuk pada 

pendidikan vokasi belum sebaik seperti pada pendidikan akademik. Terjadi 

kesenjangan kualitas baik dari kualitas mahasiswa, daya tampung maupun sistem 

seleksinya; (2) dari aspek dosen : jumlah dosen di perguruan tinggi baik negeri 

maupun swasta pada jenjang pendidikan vokasi belum seluruhnya berkualifikasi S2 
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atau SP1/SP2/D4 sesuai UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 

Lebih khusus lagi, kualifikasi spesialisasi dosen pendidikan vokasi belum sebaik 

kualifikasi pada pendidikan akademik. Masalah yang muncul belum terpenuhinya 

rasio dosen : mahasiswa yang ideal dan kualitas pembelajaran yang bermutu; (3) 

dari aspek fasilitas dapat dikemukakan bahwa fasilitas sumber belajar baik di PTN 

maupun PTS pada pendidikan vokasi relatif belum memadai dan masih tertinggal 

teknologinya dibanding dengan kondisi di dunia usaha atau dunia industri. Masalah 

yang muncul, kualitas lulusan belum sesuai dengan persyaratan kualifikasi kerja di 

lapangan kerja. Kompetensi keahlian belum sepenuhnya sinkron dengan apa yang 

ada di industri. Pada pendidikan profesional (politeknik diploma III), dana investasi 

dan operasional yang relatif lebih besar daripada universitas. Di universitas, plafon 

biaya ideal yang ditetapkan Depdiknas adalah Rp 18 juta pertahun per mahasiswa. 

Pada politeknik, standar biayanya jauh lebih tinggi (sampai Rp. 25 juta). 

Kebutuhan fasilitas kampus dan alat di pendidikan vokasi belum memadai. 

Dari aspek proses, masalah-masalah yang dihadapi adalah ada mismatch atau 

ketidaksesuaian antara lulusan perguruan tinggi vokasi dan kualifikasi yang 

dibutuhkan sektor industri dan jasa di masyarakat. Akibatnya timbul masalah 

ketika lulusan perguruan tinggi vokasi tersebut ingin mencari pekerjaan. Masalah 

itu disebabkan  pembelajaran pada pendidikan vokasi pada umumnya masih bersi-

fat berbasis pada sekolah/kampus (school-based learning), belum pembelajaran 

berbasis work-based learning. Teknologi, fasilitas, dan peralatan yang digunakan 
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di kampus kurang mengikuti perkembangan yang ada di lapangan/industri untuk 

tidak mengatakan ketinggalan. Model penyelenggaraan pendidikan vokasi yang 

menuntut adanya kerjasama antara institusi pendidikan vokasi dengan dunia 

kerja/usaha/industri belum seluruhnya dapat dilakukan. Sinergi pembelajaran 

berbasis tempat kerja yang dioperasionalkan oleh perguruan tinggi dan industri 

sebagai keharusan pada pendidikan vokasi dengan memanfaatkan kapabilitas 

industri belum dilakukan dengan terpadu. 

Dari aspek masukan mutu lulusan, isu subtansial yang perlu menjadi 

perhatian adalah upaya untuk secara berangsur meningkatkan mutu lulusan. 

Pengelola perguruan tinggi harus secara terencana mengadakan program 

peningkatan mutu lulusan. Upaya-upaya itu antara lain: (1) menetapkan dan 

melaksanakan secara konsisten kriteria standar pengajaran yang berorientasi 

peningkatan mutu; (2) mendisiplinkan dan memberikan motivasi tinggi pada para 

pengajar; (3) meningkatkan kualitas dan sistem pengajaran dengan memanfaatkan 

piranti teknologi dan pengetahuan yang mutakhir bekerja sama dengan industri; (4) 

membangun sistem kolaborasi dengan lembaga pendidikan/industri/dunia usaha 

baik dalam pengadaan fasilitas belajar, pembelajarannya, maupun program 

pengalaman lapangan; (5) meningkatkan kualitas calon mahasiswa pendidikan 

vokasi ; (6) menciptakan lingkungan kerja dan kampus yang menunjang pada 

kenyamanan belajar mengajar dan meningkatkan pembudayaan kultur sekolah dan 

kultur perusahaan. 
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C. Pembatasan Masalah 

Melihat permasalahan pendidikan vokasi yang begitu luas dan kompleks, 

diperlukan pembatasan masalah dengan meninjau proses pembelajaran dan 

manajemen stratejik dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi khususnya dalam 

penyelenggaraan program pengalaman industri DIII Otomotif saja. Peningkatan 

kualitas hasil belajar pada pendidikan vokasi dapat dilakukan dengan melakukan 

pendekatan WBL dengan melakukan pengembangan model work-based learning 

yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi dan industri. Dalam konteks ini, kualitas 

hasil pembelajaran WBL diukur dengan indikator: (1) penguasaan pengetahuan; (2) 

sikap profesional; (3) kesiapan mental kerja;  (4) kemandirian. Faktor-faktor lain 

yang mempengaruhi kualitas hasil pembelajaran: budaya kampus, kinerja 

manajemen pengelola, maupun model penyelenggaraan work-based learning. 

Kualitas pembelajaran dipengaruhi antara lain faktor : dosen, mahasiswa, 

kurikulum, fasilitas sumber belajar, kinerja manajemen pengelola, budaya 

kampus/belajar mahasiswa.  

Bauran berbagai variabel itu, akan dilihat pada penelitian yang menfokuskan 

pada penyelenggaraan pendidikan vokasi Diploma III bidang Otomotif dengan 

model penyelenggaraan work-based learning Rolling Terpadu (RoTer) yang 

mengadaptasi berbagai keunggulan teoritis model ideal dan mengeleminir 

kelemahan-kelemahan pada pembelajaran pengalaman industri konvensional. 

Dengan mengacu pada teori pendidikan sebagai sistem (input-process-output-
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outcomes) dan teori experiential learning, inovasi penyelenggaraan pendidikan 

vokasi yang menyangkut model penyelenggaraan pendidikan vokasi, manajemen, 

model pembelajaran pendidikan vokasi diperlukan untuk mencapai kualitas lulusan 

yang diinginkan sesuai standar kompetensi lulusan.  

Mengingat kompleknya permasalahan, pada penelitian ini dibatasi hanya 

pada pendidikan vokasi Diploma III otomotif karena : (1) latar belakang peneliti 

yang memiliki minat dan pengalaman empirik sebagai pengelola pendidikan vokasi 

otomotif; (2) bidang pendidikan vokasi otomotif memiliki unggulan karena jumlah 

institusi dan pembelajarnya (menengah maupun tinggi) sangat banyak serta 

memiliki karakteristik yang spesifik; (3) komitmen industri/dunia usaha otomotif 

yang tinggi dalam kemitraan institusi pendidikan-industri yang mendukung transisi 

dari sekolah-tempat kerja disamping bidang otomotif merupakan industri yang 

sedang booming dan hampir tidak mengenal krisis; (4) kepedulian dunia 

industri/usaha otomotif terhadap program pendidikan dan pengalaman lapangan 

tinggi; (5) masih terbukanya inovasi program-program work-based learning yang 

dapat dilakukan antara institusi pendidikan vokasi otomotif dengan industri.  

 

D. Rumusan Masalah : 

1.  Model penyelenggaraan work-based learning pada pendidikan vokasi 

Diploma III otomotif seperti apakah yang dapat meningkatkan kualitas 

hasil belajar ? 
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2.  Bagaimanakah  luaran (output)  kualitas hasil belajar dari model penyele-

nggaraan work-based learning yang dikembangkan? 

3.  Bagaimanakah tanggapan manajemen pengelola sebagai pengguna model/ 

penyelenggara terhadap model work-based learning yang dikembangkan? 

4. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas hasil belajar dalam 

bingkai pengembangan model penyelenggaraan work-based learning pada 

pendidikan vokasi Diploma III otomotif? 

 

E. Tujuan Pengembangan :  

     Tujuan pengembangan dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Menemukan model penyelenggaraan work-based learning dalam 

pendidikan vokasi program Diploma III otomotif yang dapat meningkatkan 

kualitas hasil belajar. 

2. Mengetahui luaran (output) aspek-aspek kualitas hasil belajar model work-

based learning  pada program Diploma III otomotif.  

3. Mengetahui tanggapan pengelola program pendidikan vokasi  Diploma III 

otomotif  dan manajemen perusahaan terhadap model pengembangan 

tersebut. 

4. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hasil belajar dalam 

penerapan model penyelenggaraan work-based learning yang dikem-

bangkan dalam pendidikan vokasi Diploma III otomotif. 
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F. Spesifikasi produk yang diharapkan 

    Model penyelenggaraan work-based learning Rolling Terpadu (WBL RoTer) 

yang dikembangkan  memiliki spesifikasi yang berbeda dengan model konven-

sional yang selama ini ada. Spesifikasi model yang dikembangkan adalah: (1) 

adanya keterlibatan dunia usaha/industri/APM dengan komitmen yang tinggi 

menyangkut pembimbing industri, fasilitas, pembiayaan, maupun manajemen; (2) 

dilakukan secara rolling, sehingga mahasiwa memperoleh kompetensi WBL yang 

lebih lengkap dari lokasi yang dipergunkanan; (3) terpadu, artinya  penyelenggara-

an WBL dipadukan dengan penyelenggaraan kuliah oleh  pengajar dari dunia 

industri/usaha yang memiliki program pelatihan dan sekaligus menempatkan 

mahasiswa di asrama/dormitory atau mess yang dimiliki industri yang memung-

kinkan dicapai program yang efektif dan efisien. Diklat diakui sebagai sks oleh 

perguruan tinggi; (4)  para pengelola program work-based learning  baik dari PT 

maupun industri memiliki kualifikasi tertentu dalam melaksanakan program baik 

sebagai pendamping, pembimbing, instruktur maupun mentor; (5) model/proses 

penyelenggaraan mampu menerima berbagai karakter mahasiswa; (6) capaian hasil 

proses penyelenggaraan adalah kualitas hasil belajar; (7) evaluasi capaian hasil 

belajar dilakukan secara kontinyu dengan proses penyelenggaraan WBL; (8) durasi 

penyelenggaraan 3 (tiga) bulan efektif atau lebih; (9) mentoring dilakukan secara 

intensif; (10) dapat digabungkan dengan program kuliah dengan pengajar/dosen 

dari industri dan diakui sebagai SKS.  



33 

 

       Sedangkan spesifikasi input, antara lain : (1) mahasiswa telah memperoleh 

pengetahuan dasar otomotif  di kampus yang cukup (minimal 70 SKS), (2) 

mahasiswa memiliki kesiapan mengikuti program pengalaman industri (lulus 

pembekalan), (3) mahasiswa mempunyai gambaran lebih jelas akan apa yang akan 

dilakukan dalam program pengalaman industri (membuat proposal). 

 

G. Pentingnya pengembangan 

     Pengembangan model diperlukan untuk menjawab permasalahan adanya 

kesenjangan penyelenggaraan program pengalaman praktik industri/work-based 

learning pada pendidikan vokasi Diploma III otomotif konvensional yaitu 

keterbatasan strategi, model, serta teknis penyelenggaraannya.  Pengembangan 

model yang lebih baik akan mampu meningkatkan komitmen keterlibatan dunia 

industri/usaha dan meningkatkan kualitas dan efektivitas pembelajaran  program 

pengalaman praktik industri yang pada akhirnya meningkatkan kualitas lulusan. 

 

H. Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

       Model penyelenggaraan WBL yang dikembangkan (model RoTer : Rolling-

Terpadu), diasumsikan memiliki potensi mengatasi permasalahan dalam penyele-

nggaraan program pengalaman industri konvensional di bidang otomotif. Metode 

penyelenggaraan pengalaman industri konvensional yang digunakan selama ini 

kurang mampu meningkatkan kualitas hasil belajar mahasiswa secara signifikan, 
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karena pelaksanaan terkesan belum digarap intensif sebagai program unggulan 

pendidikan profesional, mahasiswa mencari sendiri industri tempat PI/PPL/PKL/ 

PK, pemahaman SDM industri tentang WBL yang masih belum memadai, 

intensitas bimbingan mentor belum maksimal, fasilitasi industri yang terbatas, 

monitoring dan supervisi kurang karena terbatasnya dana, dan sebagainya.  

         Pengembangan model WBL RoTer melalui penelitian ada beberapa 

keterbatasan, yaitu: (1) data empirik untuk membangun desain model masih 

terbatas. Penyelenggaraan WBL di Diploma III otomotif selama ini terbatas pada 

magang dan on-the-job training. Pada magang, -paling banyak dilakukan berbagai 

DIII otomotif- pada umumnya adalah membiarkan mahasiswa mencari sendiri 

industri yang menjadi tempat magang. Pada OJT, hanya sedikit pengelola DIII 

otomotif yang memiliki MOU (umumnya satu grup antara yayasan pengelola 

dengan industrinya) dengan industri dengan daya tampung yang terbatas. Data 

yang diambil sebagai dasar pengembangan desain model penyelenggaraan WBL 

masih sangat terbatas. (2) Uji coba model di lapangan juga masih sangat terbatas 

jumlah sampel/responden dan juga jumlah industri yang berkomitmen 

menyediakan fasilitas asrama/pusdiklat/training center. Selain terbatasnya SDM 

pendamping, pembimbing, instruktur, dan mentor yang membantu eksperimen. 

Walaupun uji coba dilakukan terbatas pada 3 tempat asrama/pusdiklat/training 

center, namun diasumsikan model yang dikembangkan ini yaitu model WBL 

RoTer akan dapat diterapkan pada khalayak atau tempat yang lain. 
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I.    Definisi Istilah 

1.   Model : Pola yang digunakan dalam proses penyelenggaraan pembelajaran dan 

pengajaran berbasis tempat kerja dengan konsep yang jelas yang terdiri atas 

struktur, komponen, isi komponen, langkah-langkah penggunaan, serta 

memiliki spesifikasi. 

2.   Penyelenggaraan Work-Based Learning adalah penerapan model, perencanaan, 

pelaksanaan, pengawasan (monitoring) & supervisi, dan evaluasi program 

pembelajaran berbasis dunia kerja yang dilakukan manajemen pengelola 

pendidikan vokasi Diploma III Otomotif pada mata kuliah pengalaman 

industri/lapangan. Tujuannya memberikan pengalaman lapangan/industri 

(industrial attachment) pada para mahasiswa di dunia industri/dunia kerja. 

3. Pendidikan Vokasi Diploma III Otomotif adalah pendidikan vokasi yang 

menghasilkan tenaga semi profesional tingkat Diploma III dengan spektrum 

keahlian meliputi teknik kendaraan ringan, sepeda motor, perbaikan bodi 

otomotif, alat berat, dan ototronik. 

 

J. Manfaat Penelitian : 

Manfaat penelitian dapat dirumuskan  sebagai berikut : 

1. Manfaat praktis : (a)   ditemukannya  sebuah  model  penyelenggaraan  WBL  

pada   pendidikan vokasi Diploma III otomotif yang dapat digunakan oleh para 

pengelola DIII dan mitra kerja industri sebagai acuan penyelenggaraan program 
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work-based learning; (b) informasi  yang  diperoleh dari hasil  penerapan  

model, diharapkan dapat digunakan oleh para pelaksana program pengalaman 

industri untuk meningkatkan kualitas hasil belajar mahasiswa peserta WBL; (c) 

implikasi manajerial berkait pengungkapan  faktor-faktor   yang   mempenga-

ruhi kualitas pembelajaran dan kualitas hasil belajar melalui pendekatan work-

based learning model  (yang diadopsi dan dikembangkan dalam penelitian ini) 

merupakan terobosan dalam inovasi proses, dimana penyelenggaraan 

pendidikan vokasi dilakukan dengan kolaborasi antara perguruan tinggi-industri 

dan dengan potensi mitra kerjasama melalui proses problem solving dan 

decision making yang dilakukan manajemen pengelola.  

2.   Manfaat teoritis 

Secara teoretis, manfaat penelitian ini: (a) ditemukan sebuah model 

penyelenggaraan yang diharapkan dapat menjadi alternatif ragam model 

penyelenggaraan WBL dalam bidang vokasi Diploma III otomotif; (b) sebagai 

masukan sekaligus salah satu referensi bagi penelitian lain yang relevan; (c) 

pengembangan teori-teori pembelajaran eksperiensial, pengajaran  dan pem-

belajaran kontekstual,  serta pembelajaran berbasis tempat kerja. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN PENELITIAN YANG RELEVAN 

A. Pengertian, Tujuan dan Manfaat, dan Karakteristik Work-Based Learning 

1. Pengertian Work-Based Learning 

Banyak definisi yang dikemukakan berkait pengertian work-based learning. 

Sering work-based learning dipertukarkan dengan work-related learning (Connor, 

2006). Beberapa definisi menjelaskan bahwa work-based learning sebagai semua 

bentuk pembelajaran melalui tempat kerja, apakah berwujud pengalaman kerja  

(work experience) atau kerja dalam bimbingan (work shadowing) dalam waktu 

tertentu. Definisi lain menyatakan bahwa WBL adalah semua pembelajaran yang 

terjadi sebagai hasil aktivitas di tempat kerja (Little, 2006). 

Pembelajaran berbasis tempat kerja atau Work-Based Learning (WBL) sebagai 

pendekatan pembelajaran memainkan peran dalam meningkatkan pengembangan profesi 

dan  pembelajaran. WBL digunakan sebagai terminologi di berbagai negara untuk 

program-program pada sekolah/perguruan tinggi untuk memperoleh pengalaman dari 

dunia kerja (WBL Guide, 2002). Juga digunakan 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). 

Pengertian lain, menyatakan: ”Work-based learning is any training that relates directly 

to the requirements of the job on offer in your organization” (Glass, Higgin, & 

McGregor, 2002).  
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            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). Selanjutnya 

Fink, Rokkjaer & Schrey (2007: 2) mengemukakan: 

Work-Based Learning is an approach with focuses upon the practical 

utility of learning and is therefore directly relevant to learners and their 

work environment. A WBL approach to learning acknowledges that 

learning can take place in variety of situations and settings, and is not 

restricted that developed through the classroom or lecture theatre. All 

WBL programmes utilise a range of tools to aid and enhance guided 

learning activities. This ’blended’ learning approach enables WBL 

programmes to be tailored to student needs and preferences, whilst still 

operating within an academic framework. WBL is a practical and 

successful way of creating university-level learning that is directly 

related to the workplace.  

 

Blended learning ini menjadi tren dalam pendidikan, karena mempengaruhi 

kepuasan pembelajar dan meningkatkan peran tutor dalam pembelajaran 

(Woltering, Herrler, Spitzer, & Spreckelsen, 2009). Juga dapat dikombinasikan 

antara tatap muka di kelas dengan pembelajaran elektronik dengan modul (Voos, 

2003). 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). 
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Gray (2001) menyatakan WBL adalah pembelajaran pada tingkat perguruan 

tinggi yang berasal dari usaha baik digaji maupun tidak 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). ”Credit for Work-based Learning may be gained in work related context 

within a module or programme of study offered or recognised by the university and 

its partners” (Birmingham University, 2008 : 2). 

 

2. Tujuan dan manfaat Work-Based Learning 

       Pada praksis pendidikan kontemporer saat ini, konstruktivisme banyak 

diterapkan, yang menekankan bahwa pengetahuan merupakan hasil 

konstruksi/bentukan pembelajar (Paul Suparno, 1997:18). Menurut ahli kon-

struktivisme, pengetahuan tidak mungkin ditransfer kepada orang lain karena setiap 

orang membangun pengetahuannya sendiri. Penerapan konstruktivisme dalam 

proses belajar-mengajar menghasilkan metode pengajaran yang menekankan 

aktivitas utama pada siswa (Fosnot, 1996; Lorsbach & Tobin, 1992).     

       Kontruktivisme merupakan aliran filsafat pengetahuan yang menekankan 

bahwa pengetahuan kita merupakan hasil konstruksi kita sendiri (Paulina Pannen 

dkk, 2001:3). Konstruktivisme sebagai aliran filsafat, banyak mempengaruhi 

konsep ilmu pengetahuan, teori belajar dan pembelajaran. Konstruktivisme 
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menawarkan paradigma baru dalam dunia pembelajaran. Sebagai landasan 

paradigma pembelajaran, konstruktivisme menyerukan perlunya partisipasi aktif 

siswa dalam proses pembelajaran, perlunya pengembangan siswa belajar mandiri, 

dan perlunya siswa memiliki kemampuan untuk mengembangkan pengetahuannya 

sendiri. 

Konstruktivisme memerlukan partisipasi aktif dalam penyelesaian masalah 

dengan aktivitas belajar otentik yang relevan dengan anak didik. Pengajaran dan 

pembelajaran kontekstual  (Contextual Teaching and Learning) diperlukan dalam 

model konstruktivistik sebagaimana teori-teori dari Dewey, Piaget, dan Bruner 

(Chadd & Anderson, 2005). Pembelajaran berbasis tempat kerja (Work-Based 

Learning = WBL) adalah pendekatan pengajaran dan pembelajaran kontekstual 

yang mana aktivitas-aktivitas tempat kerja diintegrasikan dengan isi aktivitas di 

ruang kelas (Smith, 2001; Berns & Erickson, 2001). 

Pendekatan WBL diturunkan dari premis  bahwa setting pembelajaran pada 

konteks tempat kerja yang riil tidak hanya membuat pembelajaran akademik lebih 

mudah dicerna para peserta didik tetapi juga meningkatkan engagement in 

schooling industri/tempat kerja (Wonacott, 2002). Aktivitas sekolah membantu 

memperkuat dan memperluas pembelajaran yang dicapai pada tempat kerja 

sementara peserta didik mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan 

dari pengalaman dua tempat (sekolah & tempat kerja/industri) dan memungkinkan 

tersambung pembelajaran dengan real-life work activities (Lynch & Harnis, 1998). 
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           WBL merupakan pembelajaran yang menggambarkan suatu program di 

perguruan tinggi di mana antara perguruan tinggi dan organisasi atau perusahaan 

secara bersama-sama merancang pembelajaran di tempat kerja, sehingga program ini 

memenuhi kebutuhan peserta didik dan berkontribusi dalam pengembangan 

perusahaan. WBL merupakan program yang diselenggarakan secara formal di 

pendidikan tinggi. Tujuannya adalah untuk mendekatkan kegiatan pembelajaran 

dengan pekerjaan. Manfaatnya selain sebagai wahana transisi pembelajar dari 

sekolah/kampus ke tempat kerja (Raelin, 2008) juga untuk pengembangan 

pengetahuan melalui tempat kerja dengan pelibatan pengusaha (employer). 

Penyelenggaraan WBL yang efektif mempersiapkan para pembelajar  

dalam dunia pekerjaan. Betapapun tidak ada metode instruksional yang dapat 

disimulasikan secara sempurna dalam lingkungan pekerjaan yang nyata. Kombinasi 

pembelajaran yang paling baik dalam pekerjaan ialah penyelenggaraan di kelas, 

lab/bengkel, dan tempat kerja agar dapat diambil manfaat bagi semuanya. Berikut 

manfaat WBL (WBL Guide, 2002) : 

a. Manfaat bagi peserta 

1) Meningkatkan motivasi 

2) Mengembangkan tanggungjawab dan kematangan dengan penguatan sumber-

daya manusia, ketrampilan menyelesaikan masalah, kepercayaan diri, dan di-

siplin diri. 
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3) Memberikan  kesempatan  untuk mengembangkan pilihan okupasi dalam pem-

buatan pendidikan dan pelatihan jangka panjang atau investasi masa depan. 

4) Menawarkan perencanaan organisasi pelatihan dalam pekerjaan dalam kondisi 

bisnis aktual. 

5) Mengembangkan ketrampilan human relation melalui interaksi personal dalam 

setting pekerjaan. 

6) Menyediakan ketrampilan profesional untuk membantu pembelajar membuat 

transisi dari sekolah ke bekerja. 

7) Meningkatkan kepedulian tanggungjawab sosial dan kemasyarakatan. 

8) Meningkatkan kemungkinan mendapatkan pekerjaan dan keahlian. 

9) Menambah sumber finansial. 

10) Mengurangi peluang resiko siswa tinggal kelas. 

11) Memberikan pendidikan teknis yang lebih dibanding yang diberikan sekolah. 

12) Membuat  instruksi  akademik  lebih  relevan dan aplikatif dalam pekerjaan. 

b.  Manfaat bagi pengusaha 

1) Memperoleh calon pekerja yang lebih baik 

2) Mengurangi biaya pelatihan 

3) Memiliki fungsi skrening/seleksi pekerja bersama sekolah 

4) Memberikan  kesempatan  untuk  menilai pekerja  sebelum diputuskan untuk 

dipekerjakan sebagai tenaga kerja penuh. 

5) Mempersiapkan pekerja dengan rekam kehadiran yang lebih baik 
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6) Menguji pengusaha untuk memperoleh pajak kompensasi 

7) Memberikan pada para pekerja memperoleh gagasan-gagasan baru, 

pendekatan segar, dan antusiasme dalam bekerja 

8) Menawarkan masukan langsung dalam pendidikan dan latihan yang disedia-

kan oleh pihak sekolah. 

9) Meningkatkan image dan prestise dari industri dan atau bisnis diantara sesa-

ma pembelajar dan dengan komunitas. 

 

c. Manfaat bagi sekolah 

1) Meningkatkan hubungan dan jaringan kerja dengan dunia usaha/industri 

2) Mengembangkan kemitraan diantara sekolah dengan komunitas 

3) Membuat  kurikulum  yang relevan dengan memperluas pengalaman di kelas 

dengan diintegrasikan antara teori dan praktik. 

4) Dosen memperoleh informasi yang lebih baik dan peduli terhadap 

kecenderungan mutakhir dari dunia usaha/industri. 

5) Membangun  relasi  publik yang positif, sehingga reputasi sekolah meningkat 

dan menarik para siswa baru 

6) Meningkatkan kualitas lulusan 

7) Menyediakan fasilitas pelatihan dunia usaha dan industri yang umumnya sulit 

untuk disediakan secara finansial oleh sekolah 

8) Menciptakan fleksibilitas kebutuhan individu siswa dengan tujuan 
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d. Manfaat bagi komunitas 

1) Meningkatkan prospek lulusan untuk tetap tinggal dalam komunitas 

2) Melibatkan komunitas dalam menemukan kebutuhan pelatihan yang cocok 

3) Membesarkan keberanian  para  anggota masyarakat muda untuk tetap peduli 

sekolah, hingga mengurangi problem komunitas dalam resiko drop out. 

4) Menghasilkan warga masyarakat yang lebih bertanggungjawab dalam usia 

yang lebih awal 

5) Mempromosikan hubungan yang lebih erat antara komunitas dengan sekolah. 

 

3. Karakteristik Work-Based Learning 

David Boud (2001) mendeskripsikan  bahwa program-program WBL secara 

tipikal memiliki karakteristik: (1) merupakan kemitraan antara organisasi eksternal 

dengan institusi pendidikan yang ditetapkan dengan kontrak; (2) pembelajar 

dilibatkan sebagai pekerja (dengan membuat perencanaan belajar yang 

dinegosiasikan); (3) program pembelajaran dirumuskan dari kebutuhan tempat 

kerja dan peserta, dan tidak hanya dari kurikulum akademik yang telah disusun; (4) 

program pembelajaran diadaptasi secara individu setiap pembelajar sesuai 

pengalaman pendidikan/kerja/latihan mereka sebelumnya; (5) program pembe-

lajaran sebagai proyek/tugas-tugas yang terintegrasi di tempat tugas; (6) luaran 

pembelajaran diukur oleh institusi pendidikan.  
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Menurut Work-Based Learning Guide (2002) karakteristik kunci dalam 

pelaksanaan program Work-Based Learning: (1) program dikoordinasikan oleh 

koordinator yang ”kualified” dan memiliki dedikasi; (2) pembelajar mengikuti program 

berdasarkan sikap, kebutuhan, interes, dan tujuan okupasi yang jelas; (3) tempat-tempat 

pelatihan di tempat kerja dikembangkan oleh koordinator untuk menyediakan penga-

laman on-the-job/di tempat kerja yang langsung berkaitan dengan kebutuhan dan tujuan 

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

tentang okupasi-okupasi tradisional dan non-tradisional. 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 tanggungjawab yang tepat diukur dari pedoman/panduan program; (7) aktivitas 

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

penasehat  untuk menyeimbangkan aspek jender/etnik/komunitas okupasi memberi sa-

ran 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; (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. 

       Enam karakteristik berikutnya adalah: (12) waktu yang cukup (minimum satu 
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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, memperbaharui catatan, mensupervisi pembelajar dan menangani/mengem-

bangkan program/kegiatan; (14) para penasehat/pembimbing dan koordinator guru 

bekerja sama secara erat dalam upaya pelaksanaan WBL; (15) hasil studi tindak lanjut 

yang diadakan oleh koordiantor 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, orangtua, pengusaha, 

dan komunitas mereka. 

 

B. Pembelajaran Eksperiensial (Experiential Learning) 

Belajar akan lebih bermakna jika peserta belajar mengalami apa yang 

dipelajarinya, bukan sekedar mengetahuinya. Pembelajaran yang berorientasi pada 

penguasaan materi terbukti berhasil dalam kompetisi mengingat jangka pendek 

tetapi gagal dalam membekali anak memecahkan persoalan dalam kehidupan 

jangka panjang. Pembelajaran kontekstual (Contextual Teaching and Learning) dan 

pembelajaran pengalaman (Experiential Learning) adalah konsep belajar 

mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata dan 
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mendorong peserta belajar membuat hubungan antara pengetahuan yang 

dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari, dengan 

melibatkan enam komponen utama pembelajaran efektif, yakni: konstruktivisme 

(Constructivism), bertanya (Questioning), menemukan (Inquiry), komunitas belajar 

(Learning Community), pemodelan (Modeling), dan penilaian sebenarnya 

(Authentic Assessment). Dengan konsep itu, hasil pembelajaran diharapkan lebih 

bermakna. Proses pembelajaran berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan 

bekerja dan mengalami, bukan mentransfer pengetahuan. Strategi pembelajaran 

lebih dipentingkan dari pada hasil (Depdiknas, 2005). 

       Teori-teori pembelajaran melalui pengalaman (Experiential Learning Theory -

ELT) memberikan suatu model yang holistik dari proses pembelajaran dan suatu 

model multilinier pengembangan pembelajar dewasa. Keduanya amat konsisten 

dengan bagaimana masyarakat atau komunitas belajar, tumbuh dan berkembang. 

Teori itu disebut pembelajaran melalui pengalaman (experiential learning) yang 

menekankan peran sentral bahwa pengalaman berperan dalam proses pembelajaran  

dan menegaskan bahwa itulah perbedaan ELT dengan teori-teori pembelajaran 

yang lain. Pengertian “pengalaman” digunakan untuk membedakan ELT dari teori-

teori pembelajaran kognitif yang cenderung menekankan pada aspek pengetahuan 

kognitif dibanding afektif, dan teori-teori behavioristik yang mengingkari semua 

peran pengalaman subyektif dalam proses belajar. 
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      Alasan lain teori itu disebut “pengalaman” adalah bersumber pada pemikiran 

dan hasil kerja pengalaman intelektual Dewey, Lewin, dan Piaget. Melalui ketiga 

teori mereka secara bersama yakni Dewey’s philosophical pragmatism, Lewin’s 

social psychology, and Piaget’s cognitive developmental genetic epistemology 

membentuk perspektif unik dalam pembelajaran dan pengembangan (Kolb, 1984). 

       Teori pembelajaran melalui pengalaman mendefinisikan belajar sebagai "the 

process whereby knowledge is created through the transformation of experience. 

Knowledge results from the combination of grasping and transforming experience" 

(Kolb 1984: 41). Model ELT menggambarkan dua mode terkait secara dialektik 

dari pemahaman  pengalaman ialah  Concrete Experience (CE) atau pengalaman 

nyata dan Abstract Conceptualization (AC) atau konseptualisasi abstrak dan dua 

mode terkait secara dialektik dari transformasi pengalaman ialah Reflective 

Observation (RO) atau pengamatan reflektif dan Active Experimentation (AE) atau 

eksperimentasi yang aktif. Melalui 4-tahap siklus pembelajaran yang digambarkan 

pada Gambar 1, pengalaman-pengalaman nyata atau cukup merupakan dasar dari 

proses pengamatan dan refleksi. Refleksi-refleksi dipadukan dan disaring dalam 

konsep-konsep yang abstrak menjadi implikasi-implikasi baru dari aksi yang dapat 

dilakukan. Implikasi dapat diuji secara aktif dan dipakai sebagai panduan 

menciptakan pengalaman baru. Akan terjadi proses-proses akomodasi 

(Accommodating), kreatif (Creative/Diverging), intelektual (Intellectual/ 

Assimilating), dan praktik (Practical /Converging). Bagaimana kaitan antara 
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pembelajaran pengalaman dengan pengalaman-pengalaman selanjutnya dapat 

dilihat pada gambar 1 dan 2. 

 

 

 

Gambar 1 

Diagram kaitan pembelajaran eksperiensial dengan pengalaman-pengalaman lain 

(sumber:http://www.andersonsec.moe.edu.sg) 
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Gambar 2.  

Diagram proses pembelajaran pengalaman yang menaik dan meluas 

 (sumber:http://www.andersonsec.moe.edu.sg)
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       Dari gambar 1 dan 2 dapat dijelaskan, perhatian yang disengaja untuk 

memproses pembelajaran akan berkembang menaik atau berkembang meluas 

keluar seperti spiral, sehingga setiap ada pengalaman baru pembelajar tidak hanya 

berkembang kemampuannya lebih luas untuk generalize, abstract, dan transfer 

tetapi juga mengakui bagaimana setiap tingkat berkaitan dan berhubungan dengan 

pengalaman lain (Henton, 1996: 46).  

 

C. Pengajaran dan Pembelajaran Konteks (Contextual Teaching and Learning 

-CTL) 

       Parnell (Chadd & Anderson, 2005: 27) menyatakan bahwa banyak hal dalam 

pendidikan menyebabkan dehumanisasi dan timbul kesulitan dalam proses 

pembelajaran. Banyak siswa mengalami pengalaman yang tak bermakna. 

Contextual teaching and learning dapat mengoreksi problem pembelajar diatas 

dengan menghubungkan pembelajaran di kelas/kampus dengan situasi di luar 

kehidupan sekolah/kampus dengan menggabungkan antara kegiatan belajar dan 

bekerja. Selanjutnya, Chadd & Anderson (2005) mendiskusikan evolusi filsafat 

behaviourisme ke konstrukstivisme dan  pembelajaran kontekstual.  

         Pondasi pendidikan  vokasi pada dasarnya adalah behaviourisme, pende-

katan-pendekatan yang dilakukan para konstruktivis tidak dipakai untuk 

memperluas behaviourisme. Behaviourisme digambarkan instruksi yang harus 

diikuti dengan mempraktikkan keterampilan yang spesifik. Kawasan pendidikan 
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vokasi mengakui pentingnya menggabungkan situasi yang ada dan pengetahuan 

baru dalam situasi-situasi belajar. Konstrukstivisme berusaha agar para pembelajar 

mengkonstruk pengetahuan yang mereka miliki dan ide-ide berdasar pengetahuan 

dan pengalaman sebelumnya. Kemudian diterapkan ide-ide itu untuk pengalaman 

baru dan mengintegrasikannya dalam pengetahuan baru mereka dalam pendekatan 

pembelajaran. Konstruktivisme memerlukan partisipasi aktif dalam penyelesaian 

masalah dengan aktivitas pembelajaran yang otentik yang relevan bagi pembelajar. 

CTL memerlukan model yang dikembangkan dari teori-teori Dewey, Piaget, dan 

Bruner. Berdasarkan penelitian Berns & Erickson, CTL dipandang sebagai 

perluasan mutakhir pemikiran-pemikiran, teori-teori, pengujian dan berbagai kajian 

pembelajaran. 

       Lynch (2000) mengaitkan bahwa teori dan riset yang ada pada pengajaran dan 

pembelajaran mendukung praksis pada pendidikan vokasi dengan pembelajaran 

kontekstual. Pembelajaran berdasar tempat kerja (Work-Based Learning=WBL) 

memberikan tempat dilaksanakan pendekatan eksperiensial dan kontekstual pada 

bidang-bidang kognitif, psikologi dan pendidikan. WBL konsisten meramu 

kurikulum teritegrasi dari aspek-aspek mental, kebijaksanaan, teori, aplikasi, 

akademik, dan vokasi. Pengintegrasian ini memberikan peningkatan penyimpanan 

memori pengetahuan (retensi), pemahaman yang lebih mendalam dalam subject 

matter, dan kemampuan penerapan pengetahuan dan keterampilan pada lingkungan 

yang tak terstruktur. 
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       Berdasar kajian Hughes, Bailey & Karp (2002), pengembangan penelitian 

pembelajaran dan pendidikan menekankan pada efektivitas dari pengajaran 

kontekstual. CTL adalah sebuah proses pendidikan yang melihat makna di dalam 

materi akademik yang dipelajari dengan cara menghubungkan subyek-subyek 

akademik dengan konteks dalam kehidupan keseharian mereka, yaitu dengan 

konteks keadaan pribadi, sosial, dan budaya maupun tempat kerja mereka. Untuk 

mencapai tujuan itu, sistem itu meliputi delapan komponen: membuat keterkaitan-

keterkaitan yang bermakna, melakukan pekerjaan yang berarti, melakukan 

pembelajaran yang diatur sendiri, melakukan kerjasama, berpikir kritis dan kreatif, 

membantu individu untuk tumbuh dan berkembang, mencapai standar yang tinggi, 

dan menggunakan penilaian autentik (Johnson, 2008). 

 

D. Work-Based Learning pada pendidikan vokasi.  

Penyelenggaraan pembelajaran pendidikan vokasi diploma III otomotif pada 

dewasa ini banyak dilaksanakan dalam konteks kerjasama antara perguruan tinggi 

dengan mitra kerjasama industri otomotif dengan outsourcing sumber daya di 

kedua pihak itu. Industri otomotif di Indonesia yang berkembang pesat dan tidak 

mengenal krisis amat potensial sebagai mitra kerjasama dalam konteks 

pembelajaran berbasis kerja. Selain jumlah ATPM (Agen Tunggal Pemegang 

Merek) baik kendaraan roda empat maupun dua cukup banyak, industri ini juga 
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padat modal, padat karya, dan padat teknologi. Hal yang amat ideal untuk konteks 

pembelajaran berbasis kerja. 

       Karakteristik WBL menurut Boud & Solomon (2006), ada enam : pertama, 

hubungan antara mitra/DUDI dengan institusi pendidikan secara khusus untuk 

membangun dan membantu pembelajaran. DUDI ini bisa milik pemerintah, swasta 

atau komunitas sektor ekonomi lainnya. Hubungan ini diperlukan untuk 

memungkinkan membangun infrastruktur dalam membantu pengembangan 

pembelajaran. WBL dapat terjadi jika pembelajaran dilakukan di tempat kerja dan 

pembelajaran dilaksanakan dalam kondisi yang cukup kondusif. Di samping itu 

proyek pelaksanaan pembelajaran dijalankan dalam bentuk kerjasama sesuai 

dengan apa yang dibutuhkan di tempat kerja.  

       Mengapa demikian? karena WBL memerlukan rancangan pembelajaran secara 

individual yang dirancang dalam beberapa tahun dan pembelajaran diorientasikan 

agar pembelajar menjadi siap untuk memiliki pengalaman belajar keterampilan dan 

siap untuk bekerja. Oleh karena itu melalui WBL inilah hubungan itu dibentuk 

dengan merancang MOU antara perguruan tinggi dan perusahaan. Perjanjian itu antara 

lain berkaitan dengan berapa pembelajar yang akan dilibatkan, berapa lama program 

itu akan dijalankan, bagaimana WBL dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan 

perusahaan, dan lain-lain,  

        Karakter kedua, pembelajar dilibatkan sebagai pekerja. Kebutuhan setiap 

pembelajar berbeda-beda dan berubah setiap waktu. Oleh karena itu rencana 
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pembelajaran WBL dirancang untuk setiap pembelajar. Dengan tujuan bahwa 

program pembelajaran itu menjamin bahwa dapat didukung dan menggunakan 

sumber-sumber yang tersedia dan disepakati oleh pihak-pihak terkait.  

        Selanjutnya, karakter ketiga, program dalam WBL mengikuti apa yang 

dibutuhkan di tempat kerja dan apa yang dibutuhkan oleh pembelajar. Karena asumsi 

pembelajaran berbasis kerja, penyelenggaraannya berbeda dengan apa yang 

diselenggarakan di perguruan tinggi. Pengetahuan itu diperoleh dalam bentuk yang 

berbeda dalam bisnis dan industri, baik berbeda tujuan, maksud serta outcomenya.     

        Keempat, level pendidikan dalam program dibangun setelah pembelajar 

memiliki kompetensi yang diakui. Kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing 

pembelajar bukan apa yang dapat diperlihatkan dengan kecakapan sebelumnya. 

Namun apa yang dapat dikerjakan oleh pembelajar setelah mengikuti program. Prior 

learning dan assessment experimential learning sering digunakan dalam program 

ini. 

       Kelima, dalam WBL learning project yang dilakukan di tempat kerja, 

memberikan tantangan untuk memenuhi kebutuhan pembelajar di masa yang akan 

datang, dan perusahaan itu sendiri. Pembelajaran tidak dirancang untuk memperluas 

pengetahuan dan keterampilan pembelajar saja tetapi dapat memberikan sesuatu 

yang berbeda bagi perusahaan. Proyek itu tidak hanya untuk memberikan kontribusi 

pada perusahaan, namun untuk membuat satu langkah nyata dalam mengerjakan 

proyek itu dan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Kemampuan individu dan proses 
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manajemen sangat terkait. Proyek ini tidak hanya memungkinkan manajer atau 

supervisor melihat keikutsertaan aktivitas pembelajar namun proyek ini memberikan 

kontribusi nyata pada perusahaan. 

       Keenam, institusi pendidikan memiliki keluaran berdasarkan kesepakatan 

dalam program ini dengan menghargai standar dan level yang telah ditetapkan, berbeda 

dengan kursus konvensional, dalam WBL tidak ada silabus, inti materi dll. Dalam WBL 

hanya mungkin disiapkan modul untuk memperkenalkan strategi dan teknik untuk belajar 

bagaimana belajar dan belajar pada situasi kerja yang ada. Mungkin dilengkapi portofolio 

dan proposal untuk memperkuat unit dan sebagai acuan menyiapkan dokumentasi untuk 

pengalaman belajar.  

        Asumsi yang dikemukan Thompson (1973), dan masih relevan dengan penye-

lenggaraan WBL, antara lain: (1) pendidikan vokasi adalah pendidikan ekonomik 

yang digerakkan berdasar kebutuhan pasar kerja dan itu artinya akan berkontribusi 

pada kekuatan ekonomi nasional; (2) pendidikan  vokasi dapat mengembangkan 

kemampuan pemasaran seseorang (“marketable”) dengan mengembangkan 

kemampuannya menunjukkan keterampilannya memperluas kecocokan sebagai 

bagian dari produksi; (3) pendidikan vokasi adalah means of acquiring dari 

keterampilan-keterampilan yang esensial untuk kompetisi seimbang dalam pasar 

kerja; (4) pendidikan vokasi adalah pendidikan untuk produksi untuk melayani 

ujung-ujung sistem ekonomik dan itu dikatakan memiliki manfaat sosial. 
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       Selanjutnya, (5) pendidikan vokasi  pada tingkat menengah meliputi persiapan 

seseorang untuk masuk pasar kerja tertentu; (6) pendidikan vokasi akan dinilai 

dalam konteks efisiensi ekonomi; (7) pendidikan vokasi akan efisien bila 

menyiapkan peserta didik untuk pekerjaan tertentu dalam  vokasi, efisien bila 

menjadi bagian/masuk dalam sistem supply tenaga kerja yang cocok dalam daerah 

kerja tertentu; dan (8) pendidikan vokasi efisien bila lulusan mendapatkan 

pekerjaan sesuai apa yang dilatihkan pada dia. 

       Alasan-alasan tidak berkembangnya pendidikan vokasi (Gasskov, 2000): (1) 

institusi diklat vokasi kekurangan/memiliki dana sedikit. Kekurangan yang ini amat 

membahayakan  untuk melatih peningkatan keterampilan peserta didik. Industri 

sebagai pengguna utama tenaga terlatih itu harus ikut dalam penyelenggaraan 

peningkatan keterampilan & pembiayaaannya; (2) industri tidak puas dengan 

kualitas diklat publik vokasi dan harus ikut bertanggungjawab dalam memberikan 

dukungan teknis secara langsung (direct provision of course); (3) meningkatkan 

teknis kompetisi pasar pekerja untuk memperluas/ mengembangkan kualifikasi-

kualifikasi sektoral dan membiayai kualifikasi sektoral itu; (4) pemerintah dan 

serikat pekerja mengakui peranan para pekerja dalam diklat vokasi melalui 

pengarahan berbagai skenario dan skema-skema insentif seperti mengumpulkan 

kontrak-kontrak para pekerja, membayar biaya pelatihan, pajak pelatihan dll. 
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1. Pengertian Pendidikan  

        Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 

Pasal 1 butir ke-1). Konsep pendidikan di depan, yang juga mencakup program 

latihan adalah suatu konstruk yang amat luas dilihat dari perspektif sekolah atau 

perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan formal. Maka konsep pendidikan 

yang memerlukan ilmu dan seni ialah proses atau upaya sadar antar manusia 

dengan sesama secara beradab, dimana pihak kesatu secara terarah membimbing 

perkembangan kemampuan dan kepribadian pihak kedua secara manusiawi yaitu 

orang perorang. Atau bisa diperluas secara makro sebagai upaya sadar manusia 

dimana warga masyarakat yang lebih dewasa dan berbudaya membantu pihak-

pihak yang kurang mampu dan kurang dewasa agar bersama-sama mencapai taraf  

kemampuan dan kedewasaan yang lebih baik. 

      Definisi pendidikan makro, yaitu : “Pendidikan ialah usaha sadar untuk 

mempersiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau 

latihan bagi peranannya dimasa yang akan datang”, merujuk bidang pendidikan 

sebagai amanah untuk mewujudkan keterkaitan erat antara sistem pengajaran 

nasional dengan kebudayaan kebangsaan. Hal ini sesuai dengan pandangan Ki 
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Hadjar Dewantara sebagai berikut : “Taman Siswa mengembangkan suatu cara 

pendidikan yang tersebut didalam Among dan bersemboyan „Ing ngarsa sung 

tuladha, Ing madya mangun karsa, Tut Wuri Handayani‟ (di depan memberi 

teladan, di tengah membangun semangat, dan mengikuti sambil mempengaruhi). 

Arti Tut Wuri ialah mengikuti, namun maknanya ialah mengikuti perkembangan 

sang anak dengan penuh perhatian berdasarkan cinta kasih dan tanpa pamrih, 

tanpa keinginan menguasai dan memaksa, dan makna Handayani ialah 

mempengaruhi dalam arti merangsang, memupuk, membimbing, memberi teladan 

agar sang anak mengembangkan pribadi masing-masing melalui disiplin pribadi. 

       Menurut Ki Hadjar Dewantara, pendidikan pada skala mikro tidak terlepas dari 

pendidikan dalam arti makro, bahkan disiplin pribadi adalah tujuan dan cara dalam 

mencapai disiplin yang lebih luas. Ini berarti bahwa landasan pendidikan terdapat 

dalam pendidikan itu sendiri, yaitu faktor manusianya. Dengan demikian landasan-

landasan pendidikan dapat diperoleh di dalam diri sendiri. 

       Arti pendidikan secara mendasar adalah mengembangkan/meningkatkan 

kualitas manusia (daya pikir, daya kalbu, dan daya pisik) dengan tujuan agar yang 

bersangkutan dapat memiliki pilihan hidup yang lebih baik/lebih banyak setelah 

kelak menjadi sumberdaya manusia (Slamet, 2008a). Dalam arti luas, pendidikan 

dituntut untuk memenuhi sejumlah kepentingan berikut : (1) pengembangan 

kualitas dasar (daya pisik, daya pikir, dan daya kalbu), kualitas instrumental, dan 

jiwa kewirausahaan, (2) penguasaan disiplin ilmu, (3) pembelajaran yang 



60 

 

manusiawi, (4) pemenuhan standar nasional pendidikan, (5) pemenuhan standar 

akreditasi sekolah, (6) pemenuhan legislasi dan kebijakan pendidikan nasional, dan 

(6) pemenuhan standar regional dan internasional (Slamet, 2008b). 

 

2. Pengertian Pendidikan Vokasi 

       Rumusan arti pendidikan vokasi bervariasi menurut subyektivitas si perumus. 

Rupert Evans (1978) misalnya, 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. Definisi ini mengandung pengertian setiap bidang studi 

adalah pendidikan vokasi, sepanjang bidang studi tersebut dipelajari lebih mendalam 

daripada bidang studi lainnya dan kedalaman itu dimaksudkan sebagai bekal 

memasuki dunia kerja. Dengan demikian Bahasa Inggris yang dipelajari lebih 

mendalam daripada lainnya untuk tujuan bekerja, maka bahasa Inggris tersebut 

merupakan pendidikan vokasi. Clark & Winch (2008) menyebut “vocational 

education is confined to preparing young people and adults for working life, a process 

often regarded as of rather technical and practical nature”. Nampak bahwa 

pendidikan vokasi adalah pendidikan untuk memasuki lapangan kerja dan 

diperuntukkan bagi siapa saja yang menginginkannya, yang membutuhkannya, dan 

yang dapat untung darinya. 
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         Istilah pendidikan kejuruan atau pendidikan vokasi dalam berbagai literatur 

muncul dalam berbagai bentuk : vocational education, career education, occupational 

education, career and technical education, vocational education and training, 

vocational and technical education, distributive education, technical education and 

training (Al Djufri B Syarif, 2006 : 3). Penafsiran yang berbeda dari sudut yang 

berbeda akan menentukan arah pendidikan vokasi/kejuruan. Menurut Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional: "Pendidikan vokasi 

merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki 

pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program 

sarjana” sementara pengertian “pendidikan kejuruan merupakan pendidikan 

menengah yang  mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam 

bidang tertentu“ (penjelasan pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional). Arti pendidikan kejuruan lebih spesifik 

dalam Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2005 tentang Pendidikan Menengah, 

yaitu: “Pendidikan Menengah Kejuruan adalah pendidikan pada jenjang pendidikan 

menengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk pelaksanaan 

jenis pekerjaan tertentu”. Pada tingkat undang-undang, rumusan arti pendidikan 

vokasi masih luas, namun setelah sampai pada peraturan pemerintah, rumusan 

arti pendidikan vokasi mulai dipersempit, yaitu hanya untuk jenjang pendidikan 

tinggi. 
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         Pendidikan vokasi secara filosofi adalah setiap pendidikan yang menyediakan 

pengalaman-pengalaman belajar, rangsangan visual, perhatian afektif, informasi 

kognitif, atau keterampilan-keterampilan psikomotorik yang mempertinggi proses-

proses pengembangan vokasi seseorang sehingga mampu menjelajah, menetapkan 

dan mempertahankan skill seseorang dalam dunia kerja. Pengembangan vokasi 

didiskripsikan proses pengembangan (kognitif, psikologik, dan afektif) yang 

mencakup perpindahan seseorang dari tahap mengetahui dan memiliki gagasan 

kerja menuju kompeten dalam pencapaian hidupnya. Seseorang tidak lahir 

langsung matang, tetapi tumbuh dan berkembang dalam lima tahapan hidup : 

tumbuh, eksplorasi, mapan, pemeliharaan, dan kemunduran (Thompson, 1973). 

        Apapun bedanya berbagai definisi tersebut, semuanya ada kesamaan bahwa 

pendidikan vokasi adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didiknya untuk 

memasuki lapangan kerja. Orientasi semacam ini membawa konsekuensi bahwa 

pendidikan vokasi harus selalu dekat dengan dunia kerja, dengan demikian 

secara umum pendekatan pendidikan vokasi dengan pengajaran dan pembelajaran 

konteks dengan pendekatan pembelajaran berbasis tempat kerja merupakan 

keniscayaan. 

 

a. Fungsi & tujuan pendidikan vokasi 

       Pendidikan vokasi memiliki multi-fungsi yang berkontribusi besar terhadap 

pencapaian tujuan pembangunan nasional, yaitu :  sosialisasi, kontrol sosial, 
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seleksi dan alokasi, asimilasi dan konservasi budaya, mempromosikan 

perubahan demi perbaikan. Secara ringkas pendidikan vokasi berfungsi 

sekaligus sebagai "akulturasi " (penyesuaian diri) dan "enkulturasi " (pembawa 

perubahan). Karena itu, pendidikan vokasi tidak hanya adaptif terhadap 

perubahan, tetapi juga harus antisipatif (Wardiman Djojonegoro, 1998 : 350).  

Banyak rumusan tujuan pendidikan vokasi yang dikemukakan oleh berbagai 

pihak, dua diantaranya adalah sebagai berikut : Rupert Evans (1978) merumuskan 

bahwa pendidikan vokasi bertujuan untuk: (a) memenuhi kebutuhan 

masyarakat akan tenaga kerja; (b) meningkatkan pilihan pendidikan bagi setiap 

individu; dan (c) mendorong motivasi untuk belajar terus. Sedangkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 merumuskan bahwa "Pendidikan 

Menengah Kejuruan mengutamakan penyiapan siswa untuk memasuki lapangan 

kerja serta mengembangkan sikap profesional". Tujuan yang dirumuskan PP 29 

ini kemudian dijabarkan lagi dalam Keputusan Mendikbud No. 0490/ U/1990 

seperti berikut: (a) mempersiapkan siswa untuk melanjutkan ke jenjang 

pendidikan yang lebih dan/atau meluaskan pendidikan dasar, (b) meningkatkan 

kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan 

timbal batik dengan lingkungan sosial, budaya, dan sekitar; (c) 

meningkatkan kemampuan siswa untuk dapat mengembangkan diri 

sejalan dengan pengembangan ilmu, teknologi dan kesenian, serta (d) 

menyiapkan siswa untuk memasuki lapangan kerja dan mengembangkan sikap 
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profesional. Dua rumusan tersebut mengandung kesamaan yaitu 

mempersiapkan peserta didik sebagai calon tenaga kerja dan 

mengembangkan eksistensi peserta didik, untuk kepentingan peserta didik, 

masyarakat bangsa dan negara. 

 

b. Manfaat  & karakteristik pendidikan vokasi 

       Wardiman Djojonegoro (1998), menyatakan manfaat pendidikan vokasi : (a) 

bagi siswa : peningkatan kualitas diri peningkatan penghasilan, penyiapan bekal 

pendidikan lebih lanjut, penyiapan diri agar berguna bagi masyarakat dan bangsa, 

penyesuaian diri terhadap lingkungan; (b) bagi dunia kerja : dapat memperoleh 

tenaga kerja berkualitas tinggi, dapat meringankan biaya usaha, dapat membantu 

memajukan dan mengembangkan usaha; (c) bagi masyarakat : dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dapat meningkatkan produktivitas 

nasional, jadi dapat meningkatkan penghasilan negara, dapat mengurangi 

pengangguran. 

       Karakteristik Pendidikan vokasi: (a) diarahkan untuk mempersiapkan 

peserta didik memasuki lapangan kerja, (b) didasarkan atas "demand-

driven" (kebutuhan dunia kerja), (c) fokus isi pendidikan vokasi ditekankan 

pada penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang 

dibutuhkan oleh dunia kerja, (d) penilaian yang sesungguhnya terhadap 

kesuksesan siswa harus pada "hands-on" atau performa dalam dunia kerja, (e) 
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hubungan yang erat dengan dunia kerja merupakan kunci sukses pendidikan 

vokasi, (f) responsif dan antisipatif terhadap kemajuan teknologi, (g) 

ditekankan pada "learning by doing" dan "hands-on experience”, (h) 

memerlukan fasilitas yang mutakhir untuk praktik, (i) memerlukan biaya investasi 

dan operasional yang lebih besar daripada pendidikan umum (Wardiman 

Djojonegoro, 1998). 

 

c. Prinsip-prinsip Pendidikan vokasi 

Enambelas teorema Prosser yang dikutip Wardiman Djojonegoro (1998) dalam 

penyelenggaraan pendidikan vokasi kontemporer masih relevan, terutama 

menyangkut penyelenggaraan pendidikan vokasi dengan penerapan model WBL 

dalam aspek : (1) efisien dan efektif, karena lingkungan pembelajar yang dilatih 

merupakan lingkungan tempat bekerja, (2) pengalaman latihan untuk membentuk 

kebiasaan kerja dan kebiasaan berfikir yang benar diulangkan sehingga 

pas  seperti  yang diperlukan dalam pekerjaan, (3) keterlibatan instruktur di 

kampus dan mentor di tempat kerja akan mempengaruhi secara positif dalam 

penerapan keterampilan dan pengetahuan pada operasi dan proses kerja yang 

akan dilakukan, (4) pendidikan vokasi akan mengacu pada pasar kerja, (5) sumber 

yang dapat dipercaya untuk mengetahui isi pelatihan pada suatu okupasi 

tertentu adalah dari pengalaman para ahli pada okupasi tersebut, (6) 

pembiayaan pendidikan vokasi lebih terpenuhi. 
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3.   Pendidikan Vokasi Diploma III 

a. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah 

yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan 

doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi (Bagian Keempat, Pasal 19 

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

b. Penjelasan Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa pendidikan vokasi dapat 

dilaksanakan pada program pendidikan akademi (dalam satu cabang atau 

sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu), 

politeknik (dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus), sekolah tinggi 

(akademik dan/atau vokasi dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu), institut 

(akademik dan/atau vokasi dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, 

teknologi dan/atau seni), universitas (akademik dan/atau vokasi dalam 

sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni). 

c. Pendidikan tinggi program diploma (atau jalur keahlian kejuruan) bertujuan 

menyiapkan tenaga-tenaga pelaksana dalam mentransformasikan teknologi 

melalui rekayasa menjadi produk nyata yang mempunyai nilai ekonomi dengan 

mengikuti norma dan standar baku yang berlaku secara nasional maupun 

internasional. Pendidikan jalur ini berciri terapan dan bersifat occupational 

ataupun job spesific. Jalur  ini terdiri atas jenjang Diploma (D-I, D-II, D-III dan 

D-IV) dan spesialis (Sp1 dan Sp2) (Hadiwaratama dalam Dedi Supriadi, 2002). 
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d. Jalur pendidikan tinggi keahlian kejuruan/vokasi memberikan secara seimbang 

keahlian/keterampilan manual dan intelektual (supervisory, planning, detailed 

design) tetapi tidak memberikan dasar-dasar kemampuan/keterampilan dalam 

R&D khususnya sampai jenjang D-IV (Hadiwaratama dalam Dedi Supriadi, 

2002). 

e. Untuk pengembangan pendidikan diploma dan politeknik, sejak 1998 telah 

dihasilkan pemikiran untuk melakukan hal-hal sebagai berikut : (1) peran 

diploma dan politeknik untuk mengatasi krisis ekonomi, (2) kemandirian  

politeknik dan politani, (3) menurunnya jumlah mahasiswa yang mendaftar 

karena kesulitan ekonomi, (4) menurunnya kualitas proses pendidikan karena 

kesulitan ekonomi, (5) pengembangan kemampuan dan pembinaan karier 

dosen, dan (6) arah pendidikan diploma dan politeknik (Bambang Budiono, 

2001 : 1). 

Konsep Pendidikan Diploma dan Politeknik didasarkan atas kebutuhan tenaga 

kerja di dunia industri  dimana perencanaan ketenagakerjaan tidak dapat 

dipisahkan dari tingkat pendidikan, termasuk pendidikan tinggi. Kebutuhan pasar 

kerja dan tingkat pendidikan harus dirancang secara terintegrasi dengan 

memperhatikan tujuan dan sasaran industri. Perbedaan tingkatan pendidikan harus 

mampu membedakan tingkat/jenis diskripsi tugas, fungsi dan kompetensi yang 

dibutuhkan oleh struktur lapangan kerja yang relevan. Tugas, fungsi dan 

kompetensi yang dibutuhkan oleh lapangan kerja dijabarkan dalam tingkat 
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pendidikan dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 

2003 yang mengakomodasikan jalur akademik dan jalur profesional untuk 

pendidikan tinggi. 

  Jalur akademik mempersiapkan tenaga kerja untuk menduduki posisi 

pekerjaan yang membutuhkan inovasi dan kreativitas dalam bidang riset dan 

pengembangan. Bidang pendidikan ini terdiri dari tiga level yaitu S1 (Sarjana), S2 

(Magister) dan S3 (Doktor). Karakteristik dari pendidikan ini adalah berorientasi 

pada sains dan teknologi dan bernuansa lebar (broad-based), bukan spesialisasi 

bidang. Pendidikan tinggi ini di bidang teknik menghasilkan "Engineer-

Scientist" atau "Scientist-Engineer" yang mempunyai fungsi mentrans-

formasikan sains ke dalam teknologi melalui riset dan pengembangan. Jalur 

pendidikan profesional di tingkat pendidikan tinggi mengembangkan s i s t em 

d imana  para  a lumni  dapa t  mengimplementas ikan  dan  mentrans-

formasikan sains dan teknologi kedalam produk yang bernilai ekonomis, yang 

memenuhi persyaratan standar, baik nasional maupun internasional. Jalur ini 

terdiri dari tingkat Diploma I sampai dengan Diploma IV. Diploma IV dinilai 

setara dengan S1. 

  Baik jalur akademik maupun profesional bersama-sama mengembangkan 

keterampilan intelektual (intellectual skills) dengan perbedaan penekanan. Pada 

jalur profesional penekanan pada keseimbangan antara kemampuan bidang 

implementasi teknologi, keterampilan "psychomotoric" dan "intellectual 
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skills". Dari dua jalur pendidikan tersebut diharapkan menghasilkan lulusan yang 

dapat mengisi jenjang piramida ketenagakerjaan di industri. Untuk jenjang di ujung 

piramida, lulusan S2 dan S3 diharapkan mengisi bidang inovasi sedangkan S1 dan 

Diploma mengisi bidang pengembangan (development). 

  Industri berbasis IPTEK terdiri dari industri hulu (back-end) dan industri 

hilir (front-end). Industri hulu berbasis pada riset dan pengembangan (R & 

D) sedangkan industri hilir pada produksi/implementasi, dimana di dalamnya 

termasuk operasional, perawatan dan perbaikan. Peralihan dari industri "back-end" 

menuju "front-end" melalui proses perencanaan/perancangan (Planning & 

Design). Pendidikan tinggi jalur akademis mempunyai peranan lebih pada 

back-end, sedangkan jalur profesional pada front-end. Program Diploma dan  

Politeknik mempersiapkan alumni yang mempunyai kompetensi untuk 

bekerja pada level detail (rinci) dari desain dan proses perencanaan sampai dengan 

implementasi/produksi sesuai dengan standar yang telah ditentukan. 

 Sistem Pendidikan Diploma III dan Politeknik dimaksudkan untuk meng-

hasilkan tenaga semi profesional tingkat Diploma III dan profesional untuk tingkat 

di atas Diploma III, dalam rangka pengisian kebutuhan industri. Kebutuhan in-

dustri yang dimaksudkan adalah bidang-bidang teknik, agrobisnis, tata niaga, 

turisme dan bidang-bidang lain yang dibutuhkan oleh masyarakat industri. 

Masyarakat industri terdiri dari unsur-unsur institusional antara lain 

pemda, industri, para eksportir/importir, asosiasi/ikatan profesi, kadin/kadinda dll.       
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   Pendidikan diploma dan politeknik mempunyai tujuan menghasilkan tenaga 

profesional dengan kompetensi sebagai berikut :  mampu menyelesaikan masalah 

industri (problem solver), bekerja secara prosedur industri baik tingkat 

nasional maupun  internasional, mendukung perkembangan industri baik industri 

baru maupun industri yang ada melalui peningkatan mutu/kualitas. Pendidikan 

politeknik di masa depan diharapkan mampu untuk: memberikan tenaga terampil 

dan profesional yang kompatibel dengan perkembangan industri nasional maupun 

internasional; memberikan konstribusi untuk pengembangan dan operasional 

produksi, pengembangan pasar dan diversifikasi produk; mendukung industri kecil 

dan menengah melalui program pelatihan, bimbingan dan konseling menajemen 

serta memberikan konsultasi bisnis; kompatibel terhadap kebutuhan industri 

seperti yang tercermin dalam kurikulumnya termasuk kurikulum dengan sistem 

"tailor-made"; menghasilkan alumni yang berjiwa wirausaha untuk membuka 

usaha baru melalui program-program antara lain: Inkubator Teknologi dan Pusat-

Pusat Konsultasi Bisnis (Bambang Budiono, 2001). 

  Data Depdiknas mencatat total jumlah mahasiswa politeknik negeri dan 

swasta kurang lebih 120.000 orang yang belajar pada 26 politeknik negeri 

dan 110 politeknik swasta (Kompas, 6 Juni 2008). Alumni politeknik dan 

program diploma telah memperoleh sambutan yang positif dari dunia industri. 

Rata-rata lulusan per tahun sekitar 8.000 orang atau sekitar 16 % dari 

kebutuhan menurut studi JICA (50.000 alumni/tahun) (Bambang Budiono, 2001). 



71 

 

        Reposisi dan reorientasi pendidikan diploma (jalur profesional) sudah 

berlangsung sejak 1999. Pemikiran itu tertuang dalam buku yang diterbitkan oleh 

Pusat Pengembangan Politeknik dan Pendidikan Diploma (P5D) yang berjudul : 

“Penataan Program Studi Diploma III dalam rangka Reposisi dan Reorientasi 

Penyelenggaraan”. Buku terdiri dari Buku I tentang Landasan Pemikiran, Buku II 

tentang Program dan Agenda Kerja, Buku III tentang Model Kurikulum dan 

Pendidikan Program Diploma. Implementasi ketiga buku itu menghasilkan 

pemberdayaan yang bertujuan : (1) penambahan fasilitas untuk pemulihan krisis 

ekonomi (sebagai “provider industri”), (2) peningkatan kualitas dan relevansi 

pendidikan profesional, (3) peningkatan kapasitas untuk program prioritas dengan 

asas pemerataan, (4) peningkatan minat calon mahasiswa, politeknik dan politani, 

(5) peningkatan kelembagaan politeknik dan politani sebagai perguruan tinggi. 

Dalam Buku I (P5D, 1999) tentang Landasan Pemikiran disebutkan bahwa 

kerangka program profesional menggambarkan proses pendidikan yang secara 

interaktif dapat disempurnakan (ditingkatkan) mutunya, berorientasi pada 

kesesuaian antara rancangan program yang diselenggarakan dengan kebutuhan 

masyarakat dinamis berubah-ubah. Pemuktakhiran dan/atau peningkatan jenjang 

kemampuan teknis bagi para alumni dalam berkarya, di masyarakat dikembangkan 

melalui pelatihan kekaryaan atau menempuh pendidikan formal pada jenjang yang 

lebih tinggi. Komponen utama penyelenggaraan program profesional terdiri atas : 

(1) masyarakat terinstitusi sebagai pendukung program, (2) kebutuhan kompetensi 
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dan jumlah peserta didik, (3) indikator kinerja berprofesi, (4) masyarakat peserta 

didik dengan penguasaan kompetensi yang gayut dengan kompetensi yang 

dibutuhkan, (5) penyelenggaraan pendidikan profesional dan pelatihan, dan (6) 

lapangan kinerja masyarakat. Masyarakat terinstitusi antara lain terdiri atas : (1) 

asosiasi profesi, (2) produsen, (3) pelindung konsumen, (4) pemasar hasil dan/atau 

pengekspor, dan (5) pemerintah (departemen terkait). Masyarakat terinstitusi 

karena tarikan dan dorongan kebutuhan pembangunan serta kehidupan global akan 

menentukan tujuan dan sasaran penyelenggaraan program profesional serta sistem 

penilaian kinerja dan hasil didik dalam berprofesi di masyarakat. 

          Kurikulum program diploma/politeknik mencakup dimensi-dimensi 

pola pikir (kognitif), perasaan, sikap dan nilai-nilai (efektif) dan kemampuan 

dalam melakukan sesuatu (psikomotorik). Aspek kognitif mencakup bidang–bidang 

sebagai berikut : (1) Technical Sciences; (2) Basic Sciences, Mathematics; dan (3) 

Social Sciences, sedangkan aspek afektif mencakup, bidang-bidang: (1) Technical 

Specialities; (2) Communication Skills; dan (3) Humanities. Unsur 

psikomotorik dapat diklasifikasikan dalam: (1) Technical Electives; (2) 

Computer Competencies; (3) Cooperative Educations; dan (4) Remedial Works 

(Bambang Budiono, 2001 :4). Struktur kurikulum program profesional D III, D IV 

di bandingkan dengan program S1 secara umum menurut rambu-rambu Kepmen 

Dikbud No. 056/U/1994. Menurut sifat, dan proses pembelajaran, materi pendidikan 

mencakup beberapa proses yaitu: (1) learn to know; (2) learn to do; (3) learn to 
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learn; (4) learn to behave; dan (5) learn to live together. Studi yang diadakan di 

P5D mencakup paduan antara penguasaan elemen profesi, unsur-unsur pendidikan 

kognitif, afektif dan psikomotorik serta standar ABET memberikan luaran bahwa 

proses pembelajaran antara D III, D IV dan S1 secara umum amat berbeda 

(Bambang Budiono, 2001:4-6). 

Konsep pendidikan politeknik didasarkan atas kebutuhan tenaga kerja di dunia 

industri dimana perencanaan ketenagakerjaan tidak dapat dipisahkan dari tingkat 

pendidikan, termasuk pendidikan tinggi. Kebutuhan pasar kerja dan tingkat 

pendidikan harus dirancang secara terintegrasi dengan memperhatikan tujuan dan 

sasaran industri. Perbedaan tingkatan pendidikan harus mampu membedakan 

tingkat/jenis deskripsi tugas, fungsi dan kompetensi yang dibutuhkan oleh struktur 

lapangan kerja yang relevan. Jalur Pendidikan Profesional di tingkat pendidikan 

tinggi mengembangkan sistem dimana para alumni dapat mengimplementasikan 

dan menstransformasikan teknologi ke dalam produk yang bernilai ekonomis, yang 

memenuhi persyaratan standar, baik nasional maupun internasional. Jalur ini terdiri 

dari tingkat Diploma I sampai dengan Diploma IV. D IV bergelar sarjana sains 

Terapan menurut PP 60 tahun 1999. 

Prosentase pengetahuan, pengalaman, dan latihan Program Diploma III dalam jalur 

pendidikan profesional dapat dilihat pada Gambar 3 (Bambang Budiono, 2001:15). 
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Gambar 3 

Persentase pengetahuan, pengalaman, dan latihan 

pada pendidikan profesional (Bambang Budiono, 2001:15) 

 

 

      Sementara dalam model pendidikan vokasi masa depan dapat dijelaskan seperti 

Gambar 4.  Pendidikan program diploma pada saat ini mulai mendapatkan 

perhatian dari masyarakat, baik dari sisi pengguna hasil proses pendidikan 

tersebut, maupun dari masyarakat calon peserta didik. Pengguna, yang dalam hal 

ini di antaranya industri maupun pelaku usaha lainnya, semakin menyadari 

keperluan tenaga kerja trampil dan ahli yang dihasilkan dari penyelenggara 

pendidikan program diploma (Putu Sudira et.al, 2009) : 
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Keterangan : F = Fantasi   M = Mengenal   K =  Karir  T = Timbangkan, Tetapkan, Tentukan,  P = Pengembangan  T = Terapkan 

 

Gambar 4 

Model pendidikan masa depan
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        Dari masyarakat peminat pendidikan (lulusan SLTA) mulai mengenali 

kesesuaian program diploma sebagai jalur pendidikan yang mengantarkan mereka 

pada lapangan pekerjaan secara lebih langsung. Peningkatan kebutuhan industri 

pada lulusan pendidikan vokasi program Diploma III masuk akal, mengingat 

industri menggunakan ukuran efesiensi proses dalam menghasilkan produk, 

termasuk di dalamnya dalam perekrutan SDM. Industri akan lebih tertarik pada 

SDM yang kompeten pada profesi yang siap terap pada pekerjaan. Dengan 

demikian, proses pelatihan dan adaptasi menjadi lebih singkat dan efesien. SDM 

dengan kualifikasi seperti disebut, hanya dapat dihasilkan oleh sistem pendidikan 

vokasi yang mengutamakan penerapan keahlian sebagaimana yang dilaksanakan 

dalam pendidikan program diploma. Maka dengan demikian, pendidikan program 

diploma menjadi lebih dekat dengan kebutuhan nyata dunia industri sebagai 

representasi masyarakat industri. 

          Di sisi lain, minat masyarakat untuk masuk dalam proses pendidikan 

program diploma yang semakin meningkat, juga rasional. Di Politeknik 

Manufaktur (Polman) Bandung, setiap tahun mahasiswa yang diterima hanya 270 

orang. Rasio peminat setiap tahun mencapai 1 : 7. Jenis industri yang kerap 

merekrut lulusan Polman adalah otomotif, perminyakan, dan manufaktur 

(Kompas, 6 Juni 2008). Mengingat bahwa kecenderungan masyarakat, pada era 

teknologi dan industri yang mendunia saat ini, lebih kepada memperbesar 

peluang dan kecepatan mendapatkan pekerjaan. Masyarakat mulai mem-
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bandingkan pada pendidikan tinggi program sarjana yang lebih lama dan mahal, 

dengan peluang mendapatkan pekerjaan yang tidak lebih besar. Untuk itu 

pendidikan program diploma lalu menjadi alternatif yang menarik karena 

waktu tempuh dan kesesuaian programnya yang lebih dekat pada kebutuhan 

industri. Namun demikian, walaupun dua sisi input dan output yang ditinjau dalam 

proses pendidikan program diploma ini nampak positif dan potensial, tidak serta-

merta pendidikan program diploma menjadi sistem yang pasti tepat dan sesuai 

mutu. 

        Kualitas dan ketepatan output pada akhirnya sangat tergantung pada 

keseluruhan proses secara komprehensif dalam mekanisme sistem pembelajaran 

dalam penyelenggaraan pengalaman lapangan , yang mencakup di 

dalamnya adalah : perencanaan program secara matang, ketepatan pelaksanaan 

program, dukungan sumber daya yang sesuai, fasilitas yang memadai, kemampuan 

monitoring dan evaluasi yang presisi dan konsekuen.  

       Keseluruhan fungsi-fungsi tersebut di atas akan melibatkan berbagai pihak 

yang berkepentingan dan bertanggung jawab, termasuk di dalamnya: otoritas 

yang bertanggung jawab pada kebijaksanaan dan arah pendidikan tinggi 

khususnya program diploma di Indonesia (termasuk di dalamnya 

Depdiknas/Dikti); institusi penyelenggara pendidikan program diploma (termasuk 

didalamnya, universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, maupun 

akademi baik yang diselenggarakan oleh pemerintah (PTN), Departemen 
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(PTK), maupun masyarakat umum (PTS); masyarakat terinsitusi (perwujudan 

lebih luas dari stakeholder yang lebih bertanggung jawab pada proses pendidikan 

program diploma, seperti misal: industri, asosiasi profesi, depnaker, maupun 

pemerintah daerah yang diharapkan dapat terlibat aktif dalam pendanaan maupun 

menyiapkan pasar kerja - antisipasi pada otonomi daerah). Oleh karenanya 

proses pendidikan program diploma menjadi sangat tergantung pada kesiapan 

komponen pendukung tersebut dalam kesertaannya secara aktif. 

        Depdiknas merupakan representasi dari otoritas yang menentukan arah 

dan kebijakan pendidikan dan untuk pendidikan tinggi secara khusus di tangani oleh 

Dikti. Otoritas dalam hal ini pemerintah pusat, mengeluarkan kebijakan dan 

mengatur arah pendidikan melalui UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. Sementara, untuk pendidikan tinggi pemerintah 

mengeluarkan PP (Peraturan Pemerintah) nomor 60 Tahun 1999 yang di 

dalamnya memuat pengaturan sistem pendidikan tinggi Indonesia. Termuat di 

dalamnya juga ihwal mengenai pendidikan program diploma. 

          Pada PP Nomor 60 Tahun 1999 dipaparkan bahwa program diploma 

merupakan jalur pendidikan profesional yang lebih menekankan pada 

penerapan keahlian tertentu (Pasal 4, Ayat 4), hal ini merupakan titik awal 

pembedaan dengan program pendidikan jalur akademik. Kekhasan sifat  

yang telah dipil ih dalam pendidikan program diploma selanjutnya 

akan berimplikasi  secara menyeluruh pada proses kependidikan 
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berikutnya. Kebijakan pemerintah yang menyatakan program diploma merupakan 

jalur pendidikan profesional dengan penekanan pada kemampuan 

penerapan keahlian tertentu, untuk membangun visi pendidikan program 

diploma. 

       Sasaran dari misi program diploma adalah menghasilkan sumber daya  

manusia dengan kompetensi tertentu dan dalam jumlah yang sesuai dengan tenaga 

kerja yang diperlukan (Buku I P5D, 1999). Sasaran dari misi tersebut sangat 

gamblang mengarahkan pada model output dan sistem proses dari pendidikan 

program diploma. Output yang dituju adalah menghasilkan SDM yang : memiliki 

keterampilan tinggi dalam profesinya, berkeahlian sesuai dengan kualifikasi 

bidang profesinya, serta memiliki kemampuan menerapkan keterampilan dan 

keahliannya secara kompeten pada pekerjaan profesionalnya. Dengan demikian, 

SDM hasil proses pendidikan program diploma semestinya akan menjadi 

sumber daya yang potensial dan cocok dengan kebutuhan industri. 

       Jumlah yang sesuai dengan kebutuhan dari SDM yang dihasilkan, 

menggambarkan dan mengarahkan bahwa proses pendidikan program diploma 

haruslah terencana dan diselengarakan secara presisi. Sifat ini  menuntut  

sikap profesional dari  keseluruhan komponen penyelenggara pendidikan 

program diploma. Ketepatan dalam jumlah lulusan mengharuskan adanya: (1) 

langkah identifikasi pada kebutuhan riil dari masyarakat industri. Langkah 

identifikasi ini mencakup : jumlah dari tenaga kerja yang diperlukan, bidang 
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profesi yang di butuhkan, tingkat kompetensi, jenis kualifikasi, sebaran geografis 

kebutuhan SDM. Langkah identifikasi ini menjadi sangat penting untuk 

dikerjakan secara presisi karena akan berimplikasi pada proses berikutnya; (2) 

berdasarkan pada indentifikasi yang telah dilakukan, dibuat perencanaan program 

pendidikan yang sesuai; (3) menyiapkan sumber daya, fasilitas, dan sarana 

prasarana yang mendukung penyelenggaraan pendidikan; (4) monitoring (misal : 

menggunakan tracer study) untuk mengetahui ketepatan dan penetrasi hasil 

lulusan pada masvarakat; (5) membuat evaluasi pada proses pendidikan yang 

telah dilakukan untuk mengetahui relevansi program pada kondisi terakhir 

kebutuhan masayarakat industri (Hanoto & Mursid, 1999). 

        Penyelenggara pendidikan program diploma adalah perguruan tinggi yang 

merupakan institusi pendidikan tinggi. Definisi dari perguruan tinggi dan 

pendidikan tinggi dapat mengacu pada PP 60 :  bahwa pendidikan tinggi adalah 

pendidikan berjenjang yang lebih tinggi dari pada pendidikan menengah, 

sedangkan perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan 

pendidikan tinggi.  

       Selanjutnya dijelaskan bahwa pendidikan tinggi terdiri atas pendidikan 

akademik dan pendidikan profesional. Pendidikan profesional merupakan 

pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu. 

Pendidikan profesional terdiri atas Program Diploma I, Diploma II, Diploma III, 

dan Diploma IV. Kekhasan terdapat pada politeknik dan akademi. Keduanya 
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melulu han ya  men ye len ggarak an  pend id ikan  p ro gr am d ip loma.  

Perbedaannya adalah, pada akademi hanya melaksanakan pendidikan profesional  

pada satu cabang tertentu,  sedangkan poli teknik menyelenggarakan 

pendidikan profesional pada sekelompok bidang pengetahuan khusus.  

       Jika semua perguruan tinggi dapat menyelenggarakan pendidikan 

profesional program diploma, maka harus dapat diidentifikasi suatu kekhasan 

dari perguruan tinggi yang khusus menyelenggarakan pendidikan 

profesional (akademi dan politeknik). Kekhasan tersebut adalah kemampuan 

politeknik atau akademi untuk dapat membangun suasana dan lingkungan 

(environment) profesional pada institusi masing-masing. Pendidikan profesional 

dalam kasus pendidikan tinggi, lebih pada gagasan untuk 

mengembangkan sistem pendidikan, yang pada ujungnya dapat 

menghasilkan SDM sesuai dengan profesi yang dikenali oleh 

masyarakat-terinstitusinya (industri, dan kelompok pengguna lainnya 

beserta komponen lain yang peduli).  

       Profesional dalam hal ini selanjutnya lebih bermakna pada kemampuan 

institusi penyelenggara pendidikan untuk menghasilkan SDM yang profesional 

dan bukan pada institusinya. Walaupun demikian, secara alamiah tidaklah 

mungkin suatu institusi yang tidak bekerja secara profesional dapat menghasilkan 

produk profesional. Untuk itu, institution building dari  penyelenggara 

pendidikan hendaknya mengarah kepada membangun sarana-prasarana 
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profesional. Seluruh komponen dalam penyelenggaraan pendidikan program 

diploma harus dikelola dan diberdayakan secara profesional. 

       Definisi profesional yang diusulkan untuk disepakati dapat dikutip dari 

Buku III P5D sebagai berikut : memiliki pengetahuan dan keterampilan (skill) 

yang cukup untuk mempraktikkan profesinya; memiliki pengetahuan cukup luas 

pada masalah sosial untuk m e l e t ak k a n  p r ak t ek  p r o f e s i o n a l n ya  d a l am  

k o n t ek s  kemasyarakatan dan untuk menyediakan profesional leadership; 

karakteristik kepribadian untuk bekerja secara efektif; semangat terus belajar untuk 

meningkatkan keterampilan dan pengetahuan profesionalnya; mampu dalam 

melaksanakan atau menginterpretasikan riset yang akan menambah penge-

tahuan manusia.  

       Komponen utama yang berpengaruh pada efektifitas dan efesiensi 

penyelenggaraan pendidikan profesional pada perguruan t inggi 

mencakup diantaranya: sumber daya manusia (dosen, laboran, teknisi, administrasi 

harus memenuhi kompetensi profesional pada hidangnya, dan terus menerus 

ditingkatkan untuk menyesuaikan pada perkembangan yang ada), sarana-

prasarana dan fasilitas (setiap saat harus cocok dengan sistem nyata yang 

ada pada masyarakat, untuk itu harus terus menerus dikembangkan sesuai 

dengan kemajuan teknologi yang ada), manajemen dan program kerja yang tepat 

dan adaptif pada setiap tuntutan perkembangan yang ada, pendanaan yang 

mencukupi untuk menjaga sustainability penyelenggaraan yang bermutu. 
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          Keseluruhan komponen tersebut saling berinteraksi untuk membentuk 

keterpaduan yang utuh dan saling mendukung. Sistem menjadi tidak berjalan 

jika salah satu dari komponen tersebut tidak ada atau tidak berfungsi. Jika 

merujuk kembali pada PP Nomor 60 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa 

pendidikan profesional (program diploma) menekankan pada penerapan keahlian, 

maka segera nampak bahwa pendidikan program diploma secara inherent memiliki 

potensi permasalahan besar. Permasalahan utamanya adalah dalam menye-

suaikan sumber dayanya pada setiap perubahan kondisi masyarakat, 

khususnya teknologi dan perilaku ikutannya, yang melahirkan kompetensi keahlian 

baru. Perguruan tinggi penyelenggara pendidikan program diploma 

(khususnya program studinya) yang tidak dapat menyesuaikan dengan kompetensi 

keahlian baru yang berkembang akan ditinggalkan oleh masyarakatnya. Perguruan 

tinggi seperti ini akan menua dan menjadi tidak relevan. 

        Kebutuhan untuk terus menerus menyesuaikan diri pada setiap perkembangan 

kompetensi keahlian, menuntut penyesuaian dari sumber daya manusia, 

fasilitas, dan program. Semua usaha ini menjadi cost intensive dan oleh 

karenanya pendidikan program diploma menjadi relatif mahal dibanding model 

pendidikan lainnya. Konsekuensi pada biaya ini umumnya sampai saat ini belum 

sepenuhnya disadari oleh penyelenggara pendidikan program diploma, baik 

yang telah ada maupun yang sedang mengusulkan untuk  membuka. Namun, 

mengingat produk SDM dari program diploma memiliki kesesuaian dengan 
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kebutuhan masyarakat (jika dikelola dengan benar), maka setiap usaha untuk 

berpartisipasi dalam penyelenggaraannya patut dihargai. Penghargaan yang 

konkrit diharapkan datang juga dari masyarakat terinstitusi (stakeholder) melalui 

keterlibatannya secara bertanggung jawab dalam bentuk dukungan dana dan 

memfasilitasi proses penyelenggaraan program diploma. Dengan demikian 

masyarakat bukan lagi merupakan pelaku pasif yang hanya dapat menuntut mutu 

tanpa ikut memahami persoalan pendidikan. Representasi masyarakat terinstitusi 

yang potensial dalam hal ini adalah industri, LSM, pemerintah daerah, maupun 

komponen berdaya lainnya. 

       Pemikiran bahwa proses pendidikan semata-mata diserahkan kepada ins t i tus i  

pendid ikan ,  agakn ya t idak  re levan  l agi  dan  harus  ditinggalkan. 

Sejauh ini industri (sebagai salah satu contoh dari masyarakat terinstitusi) 

umumnya hanya berminat pada bagaimana mengambil lulusan perguruan 

tinggi, memberikan kritik jika hasil lulusan kurang kompeten, namun 

t idak banyak memberikan kontribusi pada kelayakan penyelenggaraan 

pendidikan. Peran pasif dari masyarakat terinstitusi tidak lagi bisa 

diteruskan, mereka tidak boleh lagi hanya mau "mengambil" lulusan perguruan 

tinggi, tanpa "memberi" sumbangan konkret pada kemajuan sistem pendidikan. 

Masyarakat terinstitusi diharapkan berperan aktif dalam proses 

pendidikan yang mencakup : mengidentifikasi dan menyiapkan daftar kompetensi 

profesi, membantu  da lam mengembangkan dan  men yusun kurikulum, 
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mengembangkan dan menyusun tolok ukur evaluasi  keberhasilan 

pendidikan, sebagai agen pendanaan dalam proses pendidikan. Peran tersebut 

dengan demikian dapat diwujudkan secara konkret, sehingga masyarakat 

terinstitusi juga turut bertanggung jawab, apabila hasil didik bermutu rendah dan 

tidak relevan dengan kebutuhan dari masyarakat terinstitusi itu sendiri. 

 

4. Pendidikan sebagai suatu sistem  

       Pengertian teknis black box  sebagai teori untuk suatu peralatan adalah sistem 

atau obyek yang bila dilihat ada masukan, keluaran dan perubahan karakteristik 

tanpa harus memerlukan pengetahuan dari kerja internalnya. Hampir segala sesuatu 

umumnya akan merujuk pada black box. Berbeda dengan  teori black box, sistem 

dimana komponen atau logika dalamnya dapat dilihat/diinspeksi disebut sebagai 

kotak putih/kotak gelas/clear box. Pengertian modern tentang black box dalam 

filsafat dan psikologi adalah pikiran manusia dalam paham behavourisme 

(Freidenberg, 2006: 85-88). 

 

 
 

Gambar 5 

Black Box Theory 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Blackbox.svg
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       Pendidikan sebagai suatu pendekatan sistem dapat dilihat sebagai kotak putih 

dalam proses belajar mengajar. Sebagai suatu sistem, pendidikan terdiri dari 

komponen konteks, input, proses, output, dan outcome (Slamet PH, 2008). Menurut 

Slamet PH (2008) konteks berpengaruh pada input, input berpengaruh pada proses, 

proses berpengaruh pada output, dan output berpengaruh pada outcome. Gambar 6 

menjelaskan komponen-komponen pendidikan dalam sistem. 

 

Gambar 6 

Komponen-komponen dalam pendidikan sebagai sistem 

 

       Selanjutnya, Slamet (2008) menjelaskan: Konteks adalah eksternalitas yang 

berpengaruh terhadap penyelenggaraan pendidikan dan karenanya harus 

diinternalisasikan ke dalam penyelenggaraan pendidikan. Institusi yang mampu 

menginternalisasikan konteks ke dalam dirinya akan membuat sekolah/kampus 

sebagai bagian dari konteks dan bukannya terisolasi. Kampus akan menjadi 

kampus masyarakat dan bukannya kampus yang berada di luar masyarakat. 
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Konteks meliputi kemajuan ipteks, nilai dan harapan masyarakat, dukungan 

pemerintah dan masyarakat, kebijakan pemerintah, landasan yuridis, tututan 

otonomi, tututan globalisasi, dan tuntutan pengembangan diri serta peluang lulusan 

untuk melanjutkan ataupun terjun dalam masyarakat. 

       Dalam arti luas, evaluasi konteks mencakup analisis masalah yang berkaitan 

dengan lingkungan program atau kondisi obyektif yang akan dilaksanakan. Berisi 

tentang analisis kekuatan dan kelemahan obyek tertentu. Stufflebeam dalam Hamid 

Hasan (2009:182) menyatakan evaluasi konteks sebagai fokus institusi yang 

mengidentifikasi peluang dan menilai kebutuhan. Suatu kebutuhan dirumuskan 

sebagai suatu kesenjangan (discrepancy view) kondisi nyata (reality) dengan 

kondisi yang diharapkan (ideality). Dengan kata lain evaluasi konteks berhubungan 

dengan analisis masalah kekuatan dan kelemahan dari obyek tertentu yang akan 

atau sedang berjalan. Evaluasi konteks memberikan informasi bagi pengambil 

keputusan dalam perencanaan suatu program yang akan on going. Selain itu, 

konteks juga bermaksud bagaimana rasionalnya suatu program. Analisis ini akan 

membantu dalam merencanakan keputusan, menetapkan kebutuhan dan 

merumuskan tujuan program secara lebih terarah dan demokratis. Evaluasi konteks 

juga mendiagnostik suatu kebutuhan yang selayaknya tersedia sehingga tidak 

menimbulkan kerugian jangka panjang. 

       Input adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk berlangsungnya proses 

pendidikan, khususnya proses belajar mengajar. Input digolongkan menjadi dua 



88 

 

yaitu yang diolah dan pengolahnya. Input yang diolah adalah mahasiswa dan input 

pengolahnya meliputi visi, misi, tujuan, sasaran; kurikulum; tenaga kependidikan; 

dana, sarana dan prasarana, regulasi sekolah, organisasi sekolah, administrasi 

sekolah, budaya sekolah, dan peran masyarakat dalam mendukung sekolah. 

       Proses adalah kejadian berubahanya sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Proses 

meliputi manajemen, kepemimpinan, dan utamanya proses belajar mengajar. 

Dalam pendidikan, proses adalah kejadian berubahnya individu belum terdidik 

menjadi terdidik. Kualitas proses belajar mengajar sangat tergantung dari mutu 

interaksi antara dosen dan mahasiswa. Mutu interaksi dosen sangat tergantung 

perilakunya di kelas (utamanya) dan perilaku mahasiswa di kelas (utamanya). 

Perilaku dosen di kelas misalnya kejelasan, penggunaan variasi metode mengajar, 

variasi penggunaan media pendidikan, antusiasme mengajar, penggunaan jenis 

pertanyaan, manajemen kelas, penggunaan waktu, kedisiplinan, keempatian 

terhadap audiens, hubungan impersonal, ekspektasi, keinovatifan pengajaran dan 

penggunaan prinsip-prinsip pengajaran dan pembelajaran yang efektif. Demikian 

juga mutu interaksi mahasiswa di kelas sangat tergantung mutu perilaku individu di 

kelas. Perilaku itu misalnya keseriusan belajar, semangat belajar, perhatian 

terhadap pelajaran, keingintahuan, usaha, pertanyaan, dan kesiapan belajar (mental 

dan fisik). 

       Output pendidikan adalah hasil belajar (prestasi belajar) yang merefleksikan 

seberapa efektif proses belajar mengajar diselenggarakan. Artinya, prestasi belajar 
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ditentukan oleh tingkat efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar. Prestasi 

belajar ditunjukkan oleh peningkatan kemampuan dasar dan kemampuan 

fungsional. Kemampuan dasar meliputi daya pikir, daya kalbu, dan daya raga yang 

diperlukan pembelajar untuk terjun di masyarakat dan untuk mengembangkan 

dirinya. Daya pikir terdiri dari daya pikir deduktif, induktif, ilmiah, kritis, kreatif, 

eksploratif, diskoveri, nalar, lateral, dan berpikir sistem. Daya kalbu terdiri dari 

daya spiritual, emosional, moral, rasa kasih sayang, kesopanan, toleransi, kejujuran 

dan kebersihan, disiplin diri, harga diri, tanggungjawab, keberanian moral,  

kerajinan,  komitmen, estetika, dan etika. Daya raga meliputi kesehatan, 

kestaminaan, ketahanan, dan ketrampilan (olahraga, ketrampilan, kejuruan, dan 

kesenian). 

       Kemampuan fungsional antara lain melaiputi kemampuan memanfaatkan 

teknologi dalam kehidupan, kemampuan mengelola sumberdaya (sumberdaya 

manusia dan sumberdaya selebihnya yaitu uang, bahan, alat, bekal dan 

sebagainya), kemampuan kerjasama, kemampuan memanfaatkan informasi, 

kemampuan menggunakan sistem dalam kehidupan, kemampuan berwirausaha, 

kemampuan kejuruan, kemampuan menjaga harmoni dengan lingkungan, 

kemampuan mengembangkan karir, dan kemampuan menyatukan bangsa 

berdasarkan Pancasila. 

      Outcome adalah dampak jangka panjang dari output/hasil belajar, baik dampak 

bagi individu tamatan maupun bagi masyarakat. Artinya jika hasil belajar bagus, 
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dampaknya juga akan bagus. Dalam kenyataan tidak selalu demikian karena 

outcome dipengaruhi oleh banyak faktor di luar hasil belajar. Outcome mempunyai 

dua dimensi yaitu : (1) kesempatan melanjutkan pendidikan dan kesempatan kerja, 

dan (2) pengembangan diri tamatan. Institusi pendidikan yang baik juga membekali 

siswanya kemampuan untuk mengembangkan dirinya dalam kehidupan. 

Pengembangan diri yang dimaksud adalah pengembangan intelektualitas dan kalbu 

yang dihasilkan dari proses pembelajaran di sekolah. 

 

5. Manajemen Stratejik pada pendidikan vokasi 

        Proses manajemen melibatkan sejumlah komponen penting yang perlu 

dikelola secara serasi dan optimal sehingga mampu bersinergi untuk mewujudkan 

visi, misi dan tujuan institusi. Secara umum ada tiga komponen besar yang perlu 

mendapat perhatian dan menjadi target proses manajemen yang diletakkan dalam 

kerangka pendidikan sebagai sebuah sistem yaitu (1) input (2) process dan (3) 

output dengan uraian sebagai berikut : 

Input, berkaitan dengan tiga faktor utama. Pertama, bahan yang akan menjadi 

masukan bagi proses yang kemudian sering disebut sebagai main input (MI). 

Dalam konteks pendidikan vokasi main input adalah mahasiswa atau peserta didik 

yang masuk ke program pendidikan vokasi (DIII), dengan segala karakteristik yang 

melekat padanya. Misalnya tingkat kecerdasan, motivasi, bakat, minat, sikap dan 

kebiasaan belajar, status sosial ekonomi dan lain-lain. Kedua, Resources Input 
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(RI), yakni menunjuk kepada berbagai aspek di dalam lingkungan institusi yang 

secara langsung berpengaruh dan menjadi alat utama dalam menentukan 

keberhasilan proses dan hasil kegiatan belajar mengajar. Termasuk dalam 

komponen resources input diantaranya dosen/instruktur, tenaga penunjang, 

kurikulum, sarana dan prasarana, peralatan/media pembelajaran, sumber belajar, 

strategi pembelajaran, lingkungan belajar dan lain-lain. Dalam konteks model 

pendidikan vokasi yang bermitra kerja dengan industri otomotif, komponen ini 

adalah seluruh potensi sumber daya yang dimiliki untuk proses belajar mengajar. 

Sumber daya ini meliputi potensi internal institusi dan potensi ekternal mitra kerja. 

Ketiga, Environtmental Input (EI) yaitu berbagai faktor atau keadaan di luar 

institusi (masyarakat) yang secara langsung atau tidak ikut berpengaruh terhadap 

proses dan hasil-hasil pembelajaran. Environtmental Input dapat berupa lingkungan 

fisik, seperti lokasi geografis, dukungan sarana/prasarana, infra struktur, 

transportasi, fasilitas umum. EI juga dapat berupa situasi dan kondisi nonfisik 

yakni kondisi sosial, ekonomi, politik, budaya, kemapanan baik pada level 

keluarga, masyarakat maupun negara, budaya sekolah (school culture), budaya 

perusahaan (corporate culture), komitmen manajemen, management policy. 

Process (proses) pada hakekatnya adalah interaksi antara berbagai faktor yang 

berasal dari komponen input untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam 

konteks program pendidikan vokasi Diploma III otomotif proses berarti kegiatan 

pendidikan dan/atau pembelajaran yang berlangsung di PT yang melibatkan 
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komponen input sebagai bahan dan alatnya. Keberhasilan proses sangat bergantung 

kepada kualitas input, baik main input, resources input, maupun environtmental 

input. Kerusakan atau kekurangan pada salah satu faktor akan mengganggu 

pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan. 

Output  adalah produk yang dihasilkan dari kegiatan proses. Dalam konteks 

program pendidikan vokasi, output adalah lulusan yakni para ahli madya/lulusan 

yang yang telah berhasil menyelesaikan seluruh program pendidikan vokasi di 

institusi itu. Lulusan yang diharapkan dalam manajemen PT/DIII adalah lulusan 

yang cerdas secara intelektual, memiliki keterampilan kerja yang handal pada 

bidangnya, serta memiliki kepribadian dan etos kerja yang positif. Ada tiga 

indikator obyektif yang diharapkan terpenuhi dari lulusan DIII yaitu (1) bekerja 

pada dunia usaha dan industri (2) bekerja secara mandiri atau wirausaha, atau (3) 

melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Indikator kualitas lulusan 

antara lain : penguasaan kompetensi, performance, masa tunggu sebelum bekerja, 

indeks prestasi, keunggulan kompetetif lulusan, kinerja akademik, keunggulan daya 

saing, masa studi, lama waktu penyelesaian proyek/tugas akhir. 

 

6. Penjaminan mutu pada penyelenggaraan program pengalaman industri 

       Upaya peningkatan mutu lulusan perguruan tinggi terus menerus dilakukan 

dengan senantiasa meningkatkan mutu perguruan tinggi. Peningkatan mutu 

perguruan tinggi dengan adanya penjaminan mutu pendidikan. Secara umum yang 



93 

 

dimaksud dengan penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan 

standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, 

produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Dengan 

demikian, penjaminan mutu perguruan tinggi adalah proses penetapan dan 

pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan 

berkelanjutan, sehingga stake holders memperoleh kepuasan (Dirjen Dikti, 2006: 

bab3). Dengan penjaminan mutu (quality assurance) di perguruan tinggi 

diharapkan akan tumbuh budaya mutu mulai dari bagaimana menetapkan standar, 

melaksanakan standar, mengevaluasi pelaksanaan standar dan secara berkelanjutan 

berupaya meningkatkan standar (continuous quality improvement).  

        Sistem penjaminan mutu perguruan tinggi dilaksanakan secara berjenjang 

mulai dari BAN PT, PT, fakultas, jurusan , hingga program studi. BAN-PT 

melaksanakan akreditasi institusi terhadap PT sebagai bentuk penilaian kelayakan 

program institusi serta saran peningkatan berkelanjutan. Hal ini merupakan bentuk 

penjaminan mutu eksternal. PT menjamin bahwa fakultas melaksanakan 

penjaminan mutu; fakultas menjamin bahwa jurusan melaksanakan penjaminan 

mutu; dan jurusan menjamin bahwa program studi melaksanakan penjaminan 

mutu. Demikian juga secara mikro, program studi menjamin melaksanakan 

penjaminan mutu dalam melaksanakan program-programnya yang meliputi 

akademik ( misal : pembelajaran, kurikulum program studi, suasana akademik), 

keuangan, sumber daya manusia (misal pembinaan dosen, kemahasiswaan), 
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prasarana dan sarana, penelitian dan publikasi, pengabdian pada masyarakat dan 

tata kelola. 

       Dalam skala mikro di program studi, penjaminan mutu dalam pengelolaan 

kurikulum misalnya dalam pengelolaan pengalaman industri atau praktik industri 

juga harus diterapkan secara konsisten dan berkesinambungan.  Sistem pengelolaan 

pengalaman industri bagus, tanpa sistem penjaminan mutu dalam pengelolaan itu 

baik proses maupun produk hanya akan sampai pada konsep. Praksisnya tidak bisa 

berjalan. Tujuan praktik industri yang memberikan bekal pada para mahasiswa 

pendidikan vokasi dengan pendekatan pembelajaran berbasis tempat kerja harus 

dijalankan baik secara tersistem bagaimana menetapkan standar, melaksanakan 

standar, mengevaluasi pelaksanaan standard dan secara berkelanjutan berupaya 

meningkatkan standar (continuous quality improvement). Salah satu model 

penjaminan mutu dapat dilihat seperti Gambar 7. 

 

Gambar 7 

Model Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 
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          Model pelaksanaan sistem penjaminan mutu pada program tertentu tidak ada 

pola baku yang harus diikuti. Model ini sepenuhnya wewenang PT (atau dalam 

pelaksanaan pengalaman industri oleh pengelola program di jurusan/program 

studi). Rujukan pelaksanaan sistem penjaminan mutu selain buku panduan 

pelaksanaan SPM-PT terbitan Dikti dapat menggunakan rujukan lain dari berbagai 

sistem yang ada berupa praktik baik yang dilakukan pihak lain.  Apabila dicermati, 

kata kunci dari model diatas adalah: (1) standar, (2) pelaksanaan, (3) monitoring, 

(4) evaluasi, (5) audit mutu, (6) rumusan koreksi,  (7) peningkatan mutu, dan 

kembali sebagai siklus yang dimulai dengan penetapan standar yang baru. 

         Dalam model dasar SPM-PT (Dikti, 2003: 9) yang dapat diadopsi dalam 

program pengalaman industri, siklus komponen dan kegiatan sistem penjaminan 

mutu dengan kegiatannya sebagai berikut: (1) penetapan standar, (2) pelaksanaan 

(informasi, fasilitasi, mentoring), (3) monitoring, (4) evaluasi proses dan produk, 

(5) evaluasi kolega eksternal (atau audit mutu), (5) rumusan koreksi, (6) 

peningkatan mutu (termasuk benchmarking). 

 

Gambar 8 

Model Penerapan Sistem Penjaminan Mutu pada program pengalaman industri 
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       Makna dari kata mutu sudah memperoleh definisi baku yang pada umumnya 

diterima luas, yang dirumuskan sebagai ”the degree to which a set of inherent 

characteristics fulfills requirements” (ISO 9001:2000). Pertanyaan yang 

belakangan muncul menyangkut ideologi apa yang menggerakkan penjaminan 

mutu? Apakah penjaminan mutu ingin mengejar kesempurnaan (perfection) atau 

keunggulan (excellence)? Ideologi kesempurnaan memang sangat menarik. 

Kesempurnaan dapat menjadi stimulan dan daya dorong yang kuat untuk mencapai 

kemajuan. Sayangnya, kesempurnaan tidak punya bentuk dan tak pernah punya 

ukuran. Karena ukuran tentang apa yang sempurna terus berubah, dan bahkan 

ketika ideal kesempurnaan masih sedang dibayangkan, ukuran yang baru telah lahir 

dan itulah yang harus terus-menerus dikejar. Hal lain yang jauh lebih serius, adalah 

bahwa ambisi terhadap kesempurnaan sering meminta korban, dan bahkan berbuah 

penindasan, terutama ketika ukuran yang sempurna dianggap absolut, dan 

sumberdaya atau potensi dimobilisasi dengan cara yang absolut dan sewenang-

wenang pula. Demi kesempurnaan misalnya ditetapkan patokan pengajar dosen 

yang sempurna, perfect dari segi intelektual dan moralnya. Bukan memperkuat 

sistem yang dapat mencegah atau mengurangi kelemahan kinerja mereka, atau 

mengembangkan struktur yang dapat meningkatkan kapasitas dan semangat 

mereka. Apakah kualitas pendidikan yang baik sama artinya dengan kesem-

purnaan? (http://kjm.ugm.ac.id/web/tentang-kjm/ideologi-penjaminan-mutu.html). 

http://kjm.ugm.ac.id/web/tentang-kjm/ideologi-penjaminan-mutu.html
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        Penjaminan mutu yang menekankan dorongan internal (internally driven), 

seperti yang terlihat dalam banyak kasus di perguruan tinggi terkemuka yang lain 

di seluruh dunia, juga tidak dapat dibayangkan tanpa kejujuran (honesty). 

Penjaminan mutu akan mendorong dan menekankan kejujuran sebagai kualitas etis 

untuk mengenali realitas (internal) dengan benar, dan meningkatkan pemahaman 

atas ukuran-ukuran tentang kualitas (eksternal) yang dapat disepakati untuk secara 

bersama dan terus menerus melakukan perbaikan. Penjaminan mutu tidak 

berorientasi untuk mengejar kesempurnaan (perfection), tetapi untuk 

mempertahankan dan memperkuat basis kepercayaan (trust) dari masyarakat luas, 

demi memberikan kepuasan sepenuhnya pada para pelanggan (stakeholders). 

Usaha ini hanya dimungkinkan jika ada kemampuan yang baik, dan di atas 

semuanya, kejujuran seluruh sivitas akademika untuk mengenali kekuatan, 

kelemahan, kesempatan, dan tantangan yang dihadapi dalam rangka perbaikan 

mutu secara terus-menerus (continuous quality improvement). 

 

7.  Bentuk-bentuk/Model Work-Based Learning 

        WBL digunakan sebagai terminologi di berbagai negara untuk program-program 

pada sekolah/perguruan tinggi untuk memperoleh pengalaman dari dunia kerja dan 

untuk para remaja agar siap dalam transisi dari sekolah ke dunia kerja 

(http://www.iowaworkforce.org/files/wlg02.pdf) dan untuk belajar realitas dunia 

http://www.iowaworkforce.org/
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kerja/pekerjaan dan menjadi siap untuk membuat pilihan yang tepat dalam pekerjaan 

(Paris & Mason, 1995;  Glass, Higgins, & McGregor, 2002).  

 Work-Based Learning is an approach which focuses upon the practical 

utility of learning and is therefore directly relevant to learners and their 

work environment. A WBL approach to learning acknowledges that 

learning can take place in a variety of situations and settings, and is not 

restricted to that developed through the classroom or lecture theatre. 

(http://lubswww.leeds.ac.uk/ wbl/index.php?id=77). 

 

 

        Berbagai bentuk/model WBL antara lain : program magang (apprenticeship 

opportunities), Kepenasehatan karir (career mentorship), pengalaman kerja 

kooperatif (cooperative work experience), kredit belajar yang diakui (credit for 

prior learning-CPL), masa pembelajaran (internship), kerja terdampingi (job 

shadowing), praktik kerja (practicum), kewirausahaan berbasis sekolah (school-

based enterpreunership), belajar memberi pelayanan (service learning), ekstership 

guru (teacher externship), persiapan pendidikan vokasi (tech-prep), organisasi 

mahasiswa vokasi (vocational student organizations), pelayanan sukarela 

(volunteer service), kunjungan lapangan (worksite field trip) 

(http://www.iowaworkforce.org/files/wlg02.pdf).  

 

8. Pengembangan Model Penyelenggaraan Work-Based Learning pada 

pendidikan vokasi Diploma III otomotif. 

 

     Menurut Smith (Berns & Erickson, 2001: 23), Work-based learning adalah 

pendekatan dari pengajaran dan pembelajaran CTL yang memberikan aktivitas-

http://lubswww.leeds.ac.uk/%20wbl/index.php?id=77
http://www.iowaworkforce.org/
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aktivitas tempat kerja terintegrasi dengan konten di kelas.  Pendekatan ini meliputi 

proses pembelajaran berdasar tempat kerja yang diset pada konteks tempat kerja 

nyata tidak saja untuk membuat pembelajaran akademik lebih dapat dicapai/ 

dijangkau tetapi meningkatkan kecocokannya dalam sekolah (Wonacott, 2002). 

Kegiatan-kegiatan sekolah membantu menguatkan dan mengembangkan yang 

akan dicapai di tempat kerja saat pembelajar mengembangkan sikap, pengetahuan, 

dan keterampilan dari pengalaman-pengalaman kedua tempat dan mampu untuk 

menghubungkan pembelajaran dengan kegiatan-kegiatan kerja yang nyata (Lynch 

& Harnish, 1998 dalam Chadd & Anderson, 2005). 

         Bagi perusahaan, WBL menyediakan sarana untuk mengkaitkan pembela-

jaran individual dalam pengembangan kemampuan perusahaan. WBL meru-

pakan strategi untuk memfasilitasi perubahan dan untuk pengokohan bagi karyawan 

yang unggul. Untuk karyawan, WBL menyediakan kesempatan dalam menambah 

kualifikasi dimana dilakukan penggabungan antara pengetahuan dan pengalaman 

mengkaitkan pembelajaran dengan kebutuhan kinerja saat ini di tempat kerja. 

WBL memungkinkan perguruan tinggi melakukan kolaborasi dengan perusahaan 

daripada hanya sekedar sebagai kompetitor dalam persaingan kualifikasi. 

Kolaborasi itu penting bagi perguruan tinggi untuk mendekatkan perguruan tinggi 

dengan dunia nyata atau dunia kerja sesungguhnya. WBL menyediakan kesempatan 

kepada perguruan tinggi untuk membangun kerjasama jangka panjang dengan 

perusahaan dan jika hal ini dilakukan maka pengaruhnya
,
 terhadap berbagai macam 
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pengembangan pendidikan dan penelitian menumbuhkan bentuk baru yaitu 

kolaborasi proyek riset.  

        Pertanyaan yang muncul adalah apakah kerjasama WBL dapat berjalan secara 

alami dalam pengembangan pendidikan di perguruan tinggi ? Untuk mendukung apa 

yang menjadi pertanyaan tersebut maka dukungan untuk memperluas apa yang 

menjadi penekanan dalam tuntutan profesional dan praktek vokasional di perguruan 

tinggi yang tidak terjadi di beberapa lembaga yaitu kurangnya pengalaman belajar 

siswa atau siswa kurang diberikan pengalaman yang memadai dalam proses 

pendidikannya. Banyak kursus-kursus yang dijadikan tempat untuk mempertajam 

profesi akan tetapi RPL dan APL (Recognition and Accreditation of Prior 

Learning) antara pendidikan di luar dan pendidikan di dalam perguruan tinggi 

masih samar-samar atau tidak jelas. Sebenarnya perubahan yang terjadi jika 

perguruan tinggi lebih terbuka dengan struktur internal (birokrasi) keterbukaan ini 

meningkatkan jumlah para wirausaha dan penelitian-penelitian yang dilakukan 

atas dasar kerjasama dengan industri. 

       Keterbukaan perguruan tinggi dengan struktur kerjasama eksternal merupakan 

tantangan bagi administrator, bagi pengelola lembaga, dan bagi siswa itu sendiri. 

Karena bagaimanapun 'keterbukaan' adalah kunci sukses atau ciri utama dari WBL. 

Kebijakan untuk program WBL terkait dengan kerjasama dan proses penyelarasan 

kurikulum dirasakan masih kurang. Karena konsep kebijakan ini dapat meng-

gambarkan apa yang dinamakan perubaan-perubahan besar dalam WBL. 
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      Dalam program WBL keterlibatan akademik bukan satu-satunya untuk 

menentukan apa yang harus dipelajari dan bagaimana mempelajarinya. Mata diklat 

disusun berdasarkan kebutuhan siswa dan tempat kerja dan apa yang diharapkan 

oleh perguruan tinggi. Dalam program WBL program itu berjalan melibatkan 

pekerjaan atau melalui kegiatan bekerja. Pengetahuan baru yang diperoleh dalam 

program WBL adalah diperolehnya hubungan antara pengalaman belajar yang telah 

ada dengan pengetahuan yang dimilikinya. 

      WBL muncul karena terjadinya ketidakjelasan link and match yang dilakukan di 

perguruan tinggi dengan apa yang diharapkan dunia nyata. Yang menjadi per-

masalahan dewasa ini adalah apakah WBL sebagai program yang mencanangkan 

kegiatan kegiatan belajar di tempat kerja, sejalan dengan apa yang diharapkan di 

perguruan tinggi. Karena bagaimanapun terjadi pertentangan antara dunia nyata 

dengan meningkatnya kebijakan pembelajaran untuk memperoleh pengetahuan di luar 

akademik. 

      Mengkaitkan antara pendidikan dan produktivitas selalu terkait dengan sejumlah 

kebijakan politik makro dan tren ekonomi, atau sering disebut dengan globalisasi. 

Jadi dapat dipahami apa itu dan bagaimana dapat menyusun kembali praktik 

pendidikan dan kaitannya dengan program WBL. Dalam kenyataannya mengikuti 

tuntutan globalisasi di era informasi secara langsung dan tidak langsung 

memberikan sumbangan pada pelaksanaan pendidikan. Dengan adanya era informasi 

harus dilihat kembali kebermaknaan pengetahuan teknologi komunikasi informasi 
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tersebut terhadap berbagai kemungkinan terjadinya pembelajaran di luar lembaga.  

       Keterlibatan akademik dalam program WBL menghadapi tantangan bukan 

hanya standar akademik yang dituntut oleh perguruan tinggi tetapi juga bagaimana hasil 

belajar siswa dalam program WBL setara  dengan standar. Tantangan secara 

akademik dalam program WBL adalah menggabungkan kegiatan bekerja dalam 

kerangka pendidikan dan pengakuan pengalaman belajar pembelajar yang 

terjadi di luar perguruan tinggi. WBL dirancang untuk mengakomodasi pem-

belajaran dan dilegitimasinya pengetahuan melalui bekerja kesetaraan standar 

akademik dan pengakuan pembelajaran di luar akademik merupakan tantangan bagi 

program WBL. 

        Tantangan dalam pelaksanaan WBL sangat kompleks terkait  perolehan pengetahuan, 

ketika belajar melibatkan banyaknya  kerjasama, ketika belajar terjadi di luar kelas, 

ketika pengalaman belajar disusun  atau terjadi sangat berbeda konstruknya dengan 

akademik. Ada dua  tantangan yang paling menonjol : mengembangkan program 

untuk menghadapi praktek pendidikan baru dan mendorong partisipasi akademik 

dalam program WBL. 

         Menempatkan kembali posisi perguruan tinggi secara umum, khususnya 

memposisikan agar WBL tidak hanya melibatkan penajaman kembali kurikulum dan 

struktur pengetahuan, tetapi yang penting adalah menempatkan kembali bahwa 

akademik terkait dengan WBL walaupun memiliki posisi subyek yang berbeda. 

Subjek disini merujuk apa yang terjadi dalam bekerja dan juga identitas  regulasi 
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pokok di perguruan tinggi dan di tempat kerja. Secara konseptual posisi subyek di 

akademik disusun dalam keahlian disiplin ilmu terstruktur sedangkan di WBL tidak 

demikian. Di akademik penajaman keahlian dilakukan dengan magang yang panjang, 

tetapi di  WBL pemagangan tidak disiapkan demikian juga peran praktisi pendidikan 

sebagai fasilitator bukan pakar dalam disiplin ilmu. Pengetahuan di  dalam 

kurikulum WBL adalah lebih spesifik, aplikatif, pragmatik dan siswa 

ditempatkan secara individual atau kelompok di tempat kerja sedangkan di 

perguruan tinggi mahasiswa bekerja dalam kelompok atau tim bersama-sama. 

Karakteristik WBL adalah bekerja dan belajar terjadi bersamaan. Tugas-tugas 

pembelajaran dipengaruhi oleh hakikat bekerja dan demikian sebaliknya bekerja 

dipengaruhi oleh pembelajaran yang terjadi dan  saling melengkapi. 

        Siswa atau pembelajar dianggap pekerja, pekerja selalu dalam konteks 

pembelajaran. Sekolah  dan tempat kerja membutuhkan untuk menjalankan secara 

bersama-sama. Tantangan untuk kurikulum WBL adalah siapa yang mendukung 

untuk menjamin berlangsung secara efektif. Kurikulum WBL ini akan efektif jika 

adanya partisipasi antara siswa atau pekerja, supervisor di tempat kerja, serta 

penasihat akademik. Ketika bekerja dan belajar terjadi dalam waktu bersamaan, tentu 

saja satu sama sangat berlainan, mungkin saling mendukung tetapi memiliki 

perbedaan tujuan dan perbedaan hasil. Bekerja merujuk secara langsung 

menghasilkan apa yang dihasilkan atau perusahaan hasilkan. Atau sama dengan 

output produk maupun jasa. Sedangkan belajar adalah memperoleh pengetahuan 
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atau kapasitas untuk memperoleh tambahan pengetahuan. Dalam WBL antara 

aktivitas belajar dan bekerja dilakukan dalam satu tempat. 

       WBL juga dimungkinkan sebagai unit puncak dan akhir program, masing-

masing pembelajar menggambarkan secara bersama apa yang telah mereka capai, 

menganalisis dan merefleksikan apa yang telah mereka pelajari dan 

memperlihatkan bagaimana mereka belajar sesuatu sesuai dengan yang diharapkan 

(outcomes). Dalam WBL bukan berarti akademic disciplines (disiplin ilmu) tidak 

mendapatkan tempat, akan tetapi apapun sekiranya dapat membantu pembelajar 

untuk mendapatkan pembelajaran yang mereka harapkan/butuhkan oleh 

perguruan tinggi  dimasukkan dalam perancangan program. Secara umum perusa-

haan yang dapat dilibatkan dalam program WBL adalah perusahaan regional, 

nasional atau bahkan perusahaan kecil.  

       Dalam kenyataannya justru perusahaan berskala kecil mencurahkan perhatian 

pada pembelajaran, dan perusahaan tersebut memiliki staf khusus untuk pelatihan 

dan pengembangan. Dengan kata lain perusahaan berskala kecil lebih cenderung 

terbuka dibandingkan dengan perusahaan besar. Perusahaan–perusahaan yang 

fleksibel lebih memungkinkan dalam program WBL. Perusahaan seharusnya 

memiliki komitmen untuk memiliki investasi untuk peningkatan kemampuan 

karyawannya melalui  kegiatan pembelajaran dan untuk memenuhi tuntutan 

produktivitas. Dalam kenyataannya staf yang dilibatkan dalam kerjasama WBL bukan 

hanya staf HRD saja namun para supervisor dan manager. 
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a. Pengertian Model. 

      Model menurut Simamarta (1983: 9-12) adalah abstraksi dari sistem 

sebenarnya, dalam gambaran yang lebih sederhana serta mempunyai ting-

kat prosentase yang bersifat  menyeluruh, atau model adalah abstraksi 

dari realitas dengan hanya memusatkan perhatian pada beberapa sifat saja 

(http://www.damandiri.or.id/detail.phli?id=323.12-2007). Pengertian mo-

del yang digunakan dalam konteks ini tidak berbeda jauh dari pengertian 

sehari-hari yaitu pola (contoh, acuan, ragam) dari sesuatu yang akan dibuat . 

Artinya sesuatu yang mewakili atau menggambarkan yang dicontoh 

(http://www.worldagroforesty.org/sea/Publications.12-07).  

        Forrester (1973: 49) memberikan definisi bahwa model adalah 

pengganti dari suatu benda atau suatu sistem yang sebenarnya, yang 

diarahkan untuk keperluan penyelidikan suatu eksperimen. Dari beberapa pendapat 

tersebut dapat diartikan bahwa model adalah sebagai suatu perwakilan atau 

abstraksi dari sebuah obyek atau situasi aktual, yang memperlihatkan 

hubungan-hubungan yang saling maupun tidak langsung serta kaitan timbal 

balik dalam istilah sebab akibat. Karena suatu model itu adalah abstraksi 

dari realitas dengan demikian pada wujudnya kurang kompleks dari 

pada realitas itu sendiri. Jadi model adalah penyederhanaan dari suatu 

realitas yang kompleks, dan model dikatakan lengkap apabila dapat mewakili 

http://www.damandiri.or.id/detail.phli?id=323.12-2007
http://www.worldagroforesty.org/sea/Publications.12-07
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berbagai aspek dari realitas yang sedang dikaji (http://209.85.175.104/ 

search?q=cache:Nx.JV21d1-XkJ:www.dephut.go.id.12-2007). 

Pemilihan model yang digunakan tergantung pada fenomena atau 

sistem yang dihadapi. Kredibilitas suatu model tergantung pada efektivitas 

model. Menurut Sitompul (2007: 17) suatu model keberhasilannya dapat 

diukur dan ditentukan oleh komponen-komponen berikut ini: (1) Akurat, 

yaitu model dikatakan akurat jika penyelesaian model dapat 

menggambarkan fenomena dengan akurat yang biasanya ini sulit diukur, 

lebih mudah bila menggunakan "cocok" atau "sesuai"; (2) Realistik Deskriptif 

yaitu, apabila asumsi-asumsi yang digunakan adalah benar; (3) Tepat  

(seksama) yaitu apabila prediksinya menggunakan bilangan-bilangan 

tertentu atau istilah-istilah matematika tertentu seperti fungsi, gambar 

geometrik dan sebagainya; (4) Awet (Robust) yaitu, apabila model tidak 

terpengaruh oleh galat dalam input data; (5) Umum (General) yaitu apabila 

model dapat digunakan dalam berbagai situasi yang lehih luas; (6) Berguna 

yaitu, apabila konklusi bermanfaat dan dapat dipakai untuk menghasilkan model 

yang baik (http://www.sipoel.unimed.in/file.php/44.12-2007). Model dikem-

bangkan dengan tujuan untuk studi tingkah laku sistem melalui analisis 

rinci akan komponen atau unsur dan proses utama yang menyusun sistem 

dan interaksinya antara satu dengan yang lain. Jadi pengembangan 

model adalah suatu pendekatan yang tersedia untuk mendapatkan pengetahuan 

http://209.85.175.104/%20search?q=cache:Nx.JV21d1-XkJ:www.dephut.go.id
http://209.85.175.104/%20search?q=cache:Nx.JV21d1-XkJ:www.dephut.go.id
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yang layak akan sistem yang dikembangkan. Model berperanan penting dalam 

pengembangan teori karena berfungsi sebagai  konsep dasar  yang 

menata rangkaian  aturan yang digunakan untuk menggambarkan 

sistem. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh 

Hawking (1993: 21) bahwa:  

A theory is just a model of the universe, and a set of rules that 

relate quantities in the model to observations.  A theory is a 

good theory if it  satisfies two requirements: It must accurately 

describe a large class of observations on the basis of a model… 

and it must make definite predictions about the results of 

future observations. 

Jones, Mishoe, & Boote (1987: 12-14) mengemukakan dua sasaran pokok 

dari modelling (pemodelan) yaitu pertama untuk memperoleh pengertian 

yang lebih baik mengenai hubungan sebab-akibat (cause-effect) menyediakan 

dalam suatu sistem,  serta untuk menyediakan interpretasi kualitatif dan kuantitatif yang 

lebih baik akan sistem tersebut. 

      Jenis-jenis model dapat dibagi dalam lima kelas yang berbeda (Forrester, 

1973: 49) yaitu: l) Pembagian menurut fungsi model: (a) model 

deskriptif hanya menggambarkan situasi sebuah sistem tanpa rekomen-

dasi dan peramalan; (b) model prediktif, model ini menunjukkan apa yang 

akan terjadi, bila sesuatu terjadi; (c) model normatif, model yang 

menyediakan jawaban terbaik terhadap satu persoalan, model ini memberi 

rekomendasi tindakan-tindakan yang perlu diambil. 2) Pembagian 
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menurut strukturnya terdiri dari: (a) model ikonik, adalah model yang 

menirukan sistem aslinya, tetapi dalam suatu skala tertentu, contohnya model 

pesawat; (b) model analog, adalah suatu model yang menirukan sistem 

aslinya dengan hanya mengambil beberapa karakteristik utama dan 

menggambarkannya dengan benda atau sistem lain secara analog, contohnya 

aliran lalu lintas di jalan dianalogkan dengan aliran air dalam sistem pipa; (c) 

model simbolis, adalah suatu model yang menggambarkan sistem yang ditinjau 

dengan simbol-simbol, biasanya dengan simbol-simbol matematik, dalam hal ini 

sistem diwakili oleh variabel-variabel dari karakteristik sistem yang 

ditinjau. 3) Pembagian menurut referensi waktu jenisnya: (a) statis artinya 

model statis tidak memasukkan faktor waktu dalam perumusannya; (b) dinamis 

artinya model yang mempunyai unsur waktu dalam perumusannya. 4) 

Pembagian menurut referensi kepastian jenisnya ada: (a) deterministik, 

artinya dalam model ini pada setiap kumpulan nilai input, hanya ada satu 

output yang unik, yang merupakan solusi dari model dalam keadaan pasti; 

(b) probabilistik, artinya model probabilistik menyangkut distribusi pro-

babilistik dari input atau proses dan menghasilkan suatu deretan harga 

bagi paling tidak satu variabel output yang disertai dengan kemungkinan-

kemungkinan dari harga-harga tersebut; dan (c) game yaitu teori permainan 

yang mengembangkan solusi-solusi optimum dalam menghadapi situasi yang 
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tidak pasti. 5) Pembagian menurut tingkat generalitas, yaitu ada yang umum dan 

ada yang khusus (http://www.damandiri.or.id/ detai1.php?id=323.12-2007). 

 

b. Model penyelenggaraan WBL konvensional  

       Model  dapat  dibatasi  sebagai  konsep matang atau masih  dalam 

tahap pengembangan dari sistem yang disederhanakan. Jadi model dapat 

dianggap sebagai substitusi (pengganti) untuk sistem yang dipertimbangkan, 

dan digunakan apabila lebih mudah bekerja dengan substitut tersebut dari 

pada dengan sistem yang sesungguhnya. Sistem yang dimaksud di sini adalah 

sistem penyelenggaraan work-based learning lengkap dengan berbagai aspek 

yang ada dan terlibat di dalammya yaitu, perekrutan peserta wbl, 

penempatan di lokasi tempat kerja, memberi pembekalan, proses 

pembimbingan atau mentoring, persyaratan pembimbing industri/  

mentor, pendekatan dalam proses pembimbingan, penyusunan kuriku -

lum wbl, evaluasi program.  

Menurut WBL Guide (2002), WBL adalah koneksi yang 

direncanakan dan disupervisi dari pengalaman-pengalaman kelas dengan 

harapan dan realitas tempat kerja. Model work-based learning  yang 

merupakan kontinum mulai dari ceramah di kelas (classroom lecture) 

sampai penempatan kompetitif (competitive employment). Proses berupa 

siklus dari classroom lecture – informal interview- industry tour-job 

http://www.damandiri.or.id/
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visit- Entry level work experience - on-the-job (OTJ) training -approved 

apprenticeship program-competitive employment .  

Model  penyelenggaraan  work-based learning ,  adalah  model  

program WBL yang s i s tem penyelenggaraannya sudah baku, 

kelengkapan sarana prasarana pelatihan sudah memenuhi persyaratan standar 

minimum untuk melatih kompetensi, instruktur dan pembimbing lapangan tersedia, 

organisasi sumber daya manusianya baik, situasi lingkungan dan 

keselamatan kerjanya aman dan memadai, dan sarana pendukung lain 

untuk pembelajaran di tempat kerja lengkap. Semua terpenuhi pada 

pusdiklat/training center  di berbagai industri otomotif yang dipakai 

sebagai mitra kerjasama uji  coba. Dengan demikian model penyele-

nggaraan WBL seperti ini dapat dipakai sebagai contoh atau acuan bagi 

program penyelenggaraan WBL yang lain.  

      Penyelenggaraan Work-Based Learning adalah penerapan model, perencanaan, 

pelaksanaan, pengawasan (monitoring) & supervisi, dan evaluasi program 

pembelajaran berbasis dunia kerja yang dilakukan manajemen pengelola 

pendidikan vokasi Diploma III otomotif pada mata kuliah lapangan yang bertujuan 

memberikan pengalaman lapangan/industri (industrial attachment) dengan mitra 

kerja dunia industri dan dunia kerja. Model penyelenggaraan WBL pada Diploma 

III otomotif di Indonesia pada umumnya ada dua, yaitu : (1) magang 

(apprenticeship), dan (2) on-the-job training (cooperative education). 
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1). Program magang (apprenticeship) 

        Program magang  adalah salah satu program WBL yang paling popular. Tuntutan 

dan perubahan pada tempat kerja memerlukan para pekerja yang berketerampilan tinggi 

dan pemikir yang independent (Evanciew & Rojeswski, 1999 yang dikutip Chad & 

Anderson, 2005). Program sekolah-ke-magang 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). Para pembelajar bekerja dengan 

para mentor yang bertanggungjawab untuk melatih mereka dalam pekerjaan. Idealnya, 

mentor meningkatkan keterampilan para pemagang untuk menjadi pemikir dan pekerja 

yang mandiri melalui kesempatan dan pertalian pembelajaran yang urut (sequenced 

learning opportunies and connection) diantara pembelajaran berbasis tempat kerja dan 

berbasis sekolah. Metode-metode instruksional yang digunakan dalam program magang 

terbukti berhasil. Studi di 5 tempat di Wisconsin (Urquiola, Stern, Horn, Dornsife, Chi; 

Williams, Meritt, Hughes, & Bailey, 1997) mengungkapkan 2 kelompok yang 

dibandingkan signifikan secara statistik mengalami pengurangan ketidakhadiran saat 

menjalani program-program magang. Juga para pemagang secara signifikan meningkat 

rerata indeks prestasinya/GPA. 

        Scribner dan Wakelyn (1997) yang juga meneliti program magang di kalangan 

remaja Wisconsin menyatakan para siswa dan orangtua menyatakan puas dengan isi 

pembelajaran di tempat kerja, meskipun para siswa menyatakan kaitan antara kelas-kelas 
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magang, kelas-kelas akademik yang terkait dan pengalaman-pengalamannya dalam 

tempat kerja belum jelas. Para siswa menggambarkan pengalamannya dalam magang 

sebagai cara yang efektif untuk mencapai keterampilan yang diperlukan nantinya dalam 

persaingan pada perubahan yang cepat dan teknologi di tempat kerja. Pengalaman 

berbasis tempat kerja memperkaya dalam berkesempatan mempraktikan dan 

memperoleh pemecahan masalah, cara berpikir kritis, keterampilan bekerja dalam tim. 

Para siswa juga merasa tersedia kesempatan untuk memperkuat kemampuan 

matematikanya. Kecaman/kritikan yang ditunjukkan menjadi masukan penyempurnaan 

bagi pendidikan dan tempat kerja. 

 

2). On-the-job training (Co-operative education) 

      Model WBL yang lain adalah pendidikan kooperatif  (co-operative education). The 

William T. Grant Foundation (1988) yang dikutip  Chad & Anderson  (2005) 

melaporkan bahwa co-op “has a solid achievement record and merits far more attention 

than it has received”. Pada program co-op, para siswa menyediakan setengah hari 

sekolahnya di kelas/sekolah dan setengahnya lagi untuk on-the-job training yang 

disupervisi oleh mentor di tempat kerja yang ditugasi dan dikoordinasikan oleh guru 

koordinator program (Ascher, 1994). Suatu studi longitudinal lima tahun yang 

membandingkan para siswa yang bekerja tanpa supervisi dengan siswa yang mengikuti 

magang dengan supervisi dari sekolah (sebagai cooperative education) menemukan 

bahwa siswa dengan program yang disupervisi memiliki kualitas pekerjaan yang lebih 
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tinggi dengan kontak dengan orang-orang dewasa (Ascher, 1994). Co-op memberikan 

kepada siswa lebih banyak supervisi dalam pekerjaan, lebih menantang, dan lebih 

bermakna dalam bekerja. Baik siswa maupun  pengusaha dalam hal ini lebih sering 

melaporkan bahwa kerja siswa dalam hal tanggungjawab sebaik kemampuan membaca, 

menulis, memecahkan masalah dan praktik-praktik lain yang berkait dengan 

pembelajaran di sekolah (Stone, Hopkins, Stern, & McMillion, 1990). Siswa peserta Co-

op selalu menunjukkan ekspresi yang lebih puas terhadap sekolah, dan memiliki sikap 

yang lebih baik terhadap kerja, tetapi mereka umumnya tidak memiliki pengetahuan 

tentang pekerjaan atau “affective competence” (Stone et.al., 1990). Peserta co-op juga 

lebih sering mengakui bahwa pekerjaan mereka berpengaruh positif pada keputusan 

untuk tetap melanjutkan sekolah. 

         Marshall (2000) melakukan studi yang membandingkan para siswa yang ikut co-op 

dalam berbagai tingkat sebagai bagian program sekolah-ke-karir. Secara umum para 

siswa yang berperan aktif dalam program sekolah-ke-karir yang terintegrasi antara 

akademik dan WBL menunjukkan performance yang lebih baik dibanding kelompok 

yang tidak terintegrasi dalam hal kecocokan di sekolah (school engagement) misal 

kehadiran dan  kelambanan mereka dan indikator akademiknya (misal indeks 

prestasi/gpa). Studi  jangka panjang yang disponsori National Center for Research in 

Vocational Education juga menyimpulkan bahwa supervisi pada siswa yang 

magang/pengalaman ikut bekerja akan meningkatkan nilai edukasinya (Stern, 1997b). 

Para siswa yang ikut co-op memiliki persepsi yang yang positif terhadap pekerjaan 
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mereka dan terhadap hubungan antara sekolah mereka dengan pekerjaan dibanding para 

siswa yang bekerja tidak dalam kerangka co-op. 

       Model pendidikan co-op tidak terstandar, tetapi pembelajar selalu 

menyediakan waktu kelas akademik pagi hari yang direkomendasikan dan disetujui 

oleh koordinator sekolah dan pada siangnya dalam pekerjaan  (OJT) dimana 

mereka memperoleh imbalan dan juga kredit program sekolah. Semua program co-

op tidak menyediakan sertifikat atas partisipasi pembelajar dalam pekerjaan. 

Penghargaan meliputi pendapatan pengalaman di tempat kerja, gaji dan 

penyelesaian diploma (Bailey & Merrit, 1993). 

        Penyelenggaraan model magang banyak dilaksanakan pada program Diploma 

III otomotif yang membebaskan para mahasiswa untuk mencari sendiri 

industri/mitra kerjasama pengalaman industri atau lapangan dengan panduan 

program dari prodi/jurusan/fakultas. Contoh penerapan model magang : Praktik 

Industri (UNY Yogyakarta/UM Malang), Praktik Pengalaman Lapangan (Politama 

Surakarta/UMM Magelang), Praktik Lapangan (UNS Surakarta/STT Wiworotomo 

Purwokerto). Sedangkan model on-the-job training dilakukan pada program 

Diploma III otomotif yang menempatkan para mahasiswa langsung pada industri 

mitra kerjasama dengan durasi waktu yang sudah ditentukan. Umumnya program 

OJT dilakukan pada Diploma III otomotif yang sudah memiliki jaringan mitra 

kerjasama industri, misalnya OJT Polman Astra Jakarta dan OJT UT-school, 

Jakarta. 
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 c. Model pengembangan WBL Rolling Terpadu 

      Pengembangan model penyelenggaraan WBL Rolling Terpadu adalah model 

penyelenggaraan WBL yang memperbaiki kekurangan dan menghilangkan 

kelemahan dua model yang sudah ada. Pengembangan model dalam disertasi ini 

dengan membuat model penyelenggaraan WBL Rolling Terpadu Rolling 

dimaksudkan memberikan pengalaman yang kongkrit pada 3 (tiga) lokasi yang 

memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga memperoleh pengalaman lebih 

banyak. Juga memberi peluang untuk merefleksikan pengalaman itu dalam proses 

generalisasi dan abstraksi berkait aktivitas pengalaman berikutnya. Terpadu 

dimaksudkan para trainee diberi fasilitas dan tinggal di asrama/dormitory atau 

mess yang dekat dengan lokasi industri untuk memfokuskan kegiatan PI/PKL/PL 

secara intensif di lokasi praktik lapangan. Disamping mengintegrasikan program 

pengalaman industri/lapangan dengan semua kompetensi yang ada di tempat kerja  

secara menyeluruh dengan menempuh mata kuliah teori/praktik lain yang 

dilaksanakan di industri dengan tenaga pengajar industri yang berkualifikasi.  

       WBL Rolling Terpadu Diploma III Otomotif dalam strategi pelaksanaan 

maupun penggambaran model penyelenggaraannya dapat dilihat pada Gambar 9 

dan Gambar 10  sebagai berikut : 
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               Out put WBL RollingTerpadu 

             Kualitas Hasil Belajar meliputi 

 Pengetahuan Mekanik Otomotif 

 Sikap Profesional Mahasiswa 

 Kesiapan Mental Kerja 

 Kemandirian 

 

   

                                                        Komunikasi, Informasi,  

  Kegiatan Instruktur/                         dan Pembelajaran / 

  Mentor                                                     Pelatihan                                                                                                                                                         

 

  Memberi pelatihan teori                

                                                                    Fasilitasi 

 

   Membimbing rencana                 

   praktik produktif                                     Mentoring 

                                                  

   Menyupervisi     

   Kegiatan belajar/bekerja                         Monitoring 

 

   Memonitor kegiatan   

   Belajar/bekerja                                   Evaluasi Proses 

 

   Mengevaluasi 

                                                                Evaluasi Hasil   

 

 

     

 
    Bimbingan instruktur/                          Kegiatan                                Kegiatan  

              Mentor                                       di Pusdiklat                                         di asrama/mess 

 

 

                                                               

                                                                 Kompetensi  

                                                                       WBL  

 

                                                                

 

 

                                                       Kurikulum 

 

 

                                                      Gambar 9 

Strategi pelaksanaan WBL Rolling Terpadu 
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Gambar  10 

 Model Penyelenggaraan WBL Rolling Terpadu (model awal) 
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9.  Peningkatan Kualitas Hasil Belajar dan Kualitas Pembelajaran 

Peningkatan kualitas lulusan/hasil belajar memerlukan peningkatan kualitas 

pembelajaran (instructional quality) karena muara dari berbagai program pendi-

dikan adalah pada terlaksananya program pembelajaran yang berkualitas. 

Peningkatan kualitas pembelajaran memerlukan upaya peningkatan kualitas 

program pembelajaran secara keseluruhan karena hakikat kualitas pembe-

lajaran adalah merupakan kualitas implementasi dari program pembelajaran yang 

telah dirancang sebelumnya. Peningkatan kualitas implementasi program memer-

lukan peningkatan aspek-aspek program yang lain yaitu desain program dan 

komponen-komponen program. Peningkatan kualitas komponen program pembela-

jaran meliputi: guru/dosen, kurikulum, siswa/mahasiswa, materi, fasilitas 

sumber belajar. 

       Upaya peningkatan program pembelajaran memerlukan informasi hasil 

evaluasi program-program pembelajaran sebelumnya. Berdasarkan hasil evaluasi 

program pembelajaran sebelumnya dapat diketahui aspek-aspek program 

mana yang mengalami kelemahan sehingga perlu diperbaiki, serta aspek-aspek 

program mana yang memiliki keunggulan sehingga, perlu dipertahankan dan 

ditingkatkan. Oleh karena itu, setiap program pembelajaran harus diikuti dengan 

kegiatan evaluasi. Dari hasil kegiatan evaluasi, akan dapat diketahui hal-hal yang 

telah dicapai, apakah suatu program dapat memenuhi kriteria yang telah 

ditentukan. Berdasarkan hasil evaluasi, dapat diambil keputusan apakah program 
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tersebut akan: (1) diteruskan, (2) direvisi, (3) dihentikan, atau (4) 

dirumuskan kembali sehingga dapat ditemukan tujuan, sasaran dan alternatif 

baru yang sama sekali berbeda dengan sebelumnya. Dengan demikian, 

untuk dapat melakukan pembaharuan program pendidikan, termasuk di dalamnya 

adalah program pembelajaran.  

Faktor yang cukup dominan dalam menentukan keberhasilan 

program pembelajaran adalah kualitas pembelajaran. Penelitian yang dilakukan. 

oleh Arie Senduperdana, Ketua Program Pascasarjana, Universitas 

Krisnadwipayana Jakarta, 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. 

Cox (2007: 8), menyatakan bahwa "the quality of an instructional program is 

comprised of three elements, materials (and equipment), activities, and people". 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dipahami bahwa kualitas program 

pembelajaran tergantung pada sarana dan prasarana pembelajaran, aktivitas 
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guru/dosen dan siswa/mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran dan personal yang 

terlibat dalam kegiatan pembelajaran (yakni guru/dosen, siswa/mahasiswa, 

teknisi, laboran dll). Kualitas pembelajaran akan lebih baik apabila melibatkan 

guru/dosen yang berkualitas (mempunyai kompetensi dalam bidangnya), 

siswa/mahasiswa yang berkualitas (cerdas, mempunyai motivasi belajar yang tinggi 

dan mempunyai sikap yang positif dalam belajar) dan dengan sumber belajar atau 

fasilitas pembelajaran yang cukup baik, baik dari segi ketersediaan maupun 

pemanfaatan (utility)nya. Penelitian yang dilakukan oleh Stringer pada tahun 

1998 dengan judul "Students' evaluations of teaching effectiveness: A structural 

modelling approach" menunjukkan bahwa kualitas pembelajaran dipengaruhi oleh 

karakteristik guru dan siswa. Karakteristik siswa mampu menyumbang 28 %, 

karakteristik guru mampu menyumbang 18 % (Stringer, 1998: 417). Penelitian 

yang dilakukan oleh House tahun 2002 dengan judul "The independent effects of 

student characteristics and instructional activities on achievement: An application 

of the input, environment, outcome assessment model". Berdasarkan hasil analisis 

regresi ganda menunjukkan bahwa karakteristik siswa dan kegiatan 

pembelajaran secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap prestasi belajar siswa (House, 2002: 323). Berdasarkan pendapat Cox, 

Stringer, dan House tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas 

pembelajaran akan tergantung dan dipengaruhi oleh: guru, siswa, sarana dan 

prasarna atau fasilitas pembelajaran, lingkungan kelas, dan iklim kelas. 
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Guna menilai kualitas pembelajaran dapat dilihat dari indikator-

indikator kualitas pembelajaran. Untuk merumuskan indikator kualitas 

pembelajaran, Morrison, Mokashi & Cotter (2006: 4 – 21) telah mengadakan meta 

analisis terhadap beberapa penelitian dari tahun 1960 sampai tahun 2006 yang 

menyangkut faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi siswa. Berdasarkan meta 

analisis tersebut disimpulkan adanya 44 indikator kualitas pembelajaran yang 

dikelompokkan ke dalam 10 kategori. Secara umum ke 10 kategori indikator 

kualitas pembelajaran tersebut adalah sebagai berikut: (1) rich and stimulating 

physical environment,  (2) classroom climate condusive to learning, (3) clear 

and high expectation for all student, (4) coherent, focused instruction, (5) 

thoughtful discourse, (6) authentic learning,  (7) regular diagnostic assessment for 

learning (8) reading and writing as essential activities,    (9) mathematical reason-

ing, (10) effective use of technology. 

Berdasarkan 10 kategori indikator kualitas pembelajaran di atas komponen 

kualitas pembelajaran dalam hal ini dapat dikombinasi menjadi 4 aspek, 

yang dianggap mempunyai peranan cukup strategis dalam menentukan 

kualitas pembelajaran yaitu: kualitas guru/dosen, fasilitas sumber belajar, 

kurikulum, kualitas mahasiswa. 

Rencana penyelenggaraan WBL yang diintegrasikan dalam model RouTer 

yang menggabungkan antara belajar dan bekerja dalam lingkungan asrama/mess 

dan tempat bekerja (pusdiklat/training center) dapat digambarkan:
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Tabel 3 

Rencana penyelenggaraan WBL RoTer 

Aktivitas Tujuan Metode/Teknik Dinamika Sosial Capaian psikologis 

Konsentrasi di Asrama/ 

Pusdiklat/Training Center ATPM 

 

 

Adaptasi dan 

Pengenalan 

 

 

Pendekatan individu 

dan kelompok 

 

Interaksi pemikiran 

tentang Praktik Industri 

(pengalaman industri) 

terintegrasi 

Akrab, terbangun 

kepercayaan 

 

Informasi ttg PI dengan Model 

WBL Rolling Terpadu 

 

Identifikasi harapan 

mahasiswa 

Diskusi/Sharing 

Pendalaman 

 

Mahasiswa 

mengekspresikan 

harapan dengan focus 

PI 

Membangun 

motivasi 

 

Tatap muka/bimbingan oleh 

Mentor/Instruktur 

Identifikasi masalah 

PI mahasiswa 

 

Diskusi/Dialog 

Konsultasi 

 

Mahasiswa/peserta 

menemukan masalah 

 

Belajar dan bekerja 

 

Mahasiswa menyusun rencana 

kegiatan. Mentor/instruktur 

sebagai nara sumber. 

Proses belajar 

(Pemecahan 

masalah) 

 

Partisipatif 

 
Individu/kelompok 

Membangun rasa 

tanggungjawab 

 

Mahasiswa melakukan proses 

pembelajaran/pelatihan berbasis 

tempat kerja dalam rangka penye-

lesaian masalah (secara berulang) 

Pemecahan 

(Fasilitasi) 

 

Praktik langsung 

individu/kelompok. 

 

Diskusi Demonstrasi 

Interaksi mahasiswa – 

mentor intensif 

 

Puas dan kreatif 

 

Mahasiswa melanjutkan berlatih 

yang direncanakan dengan masa-

lah lain, terjadi interaksi dengan 

teman-teman lain. Mentor 

memonitor. 

Internalisasi materi, 

pemecahan masalah 

lain 

 

 

Praktik, diskusi, latihan 

Mahasiswa dapat 

membantu mahasiswa 

lain 

 

Mandiri 

 

Catatan:  Penggambaran aktivitas, tujuan, metode/teknik, dinamika sosial, dan capaian psikologis secara berulang lihat Gambar 10.
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10.  Budaya organisasi, school culture, dan corporate culture. 

          Menurut Deal & Peterson (1999), budaya sekolah adalah sekumpulan nilai 

yang melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan keseharian, dan simbol-simbol yang 

dipraktikkan oleh kepala sekolah, guru, petugas administrasi, siswa, dan masya-

rakat sekitar sekolah. Budaya sekolah merupakan ciri khas, karakter atau watak, 

dan citra sekolah tersebut di masyarakat luas. Sebuah sekolah harus mempunyai 

misi menciptakan budaya sekolah yang menantang dan menyenangkan, adil, 

kreatif, terintegratif, dan dedikatif terhadap pencapaian visi, menghasilkan lulusan 

yang berkualitas tinggi dalam perkembangan intelektualnya dan mempunyai 

karakter takwa, jujur, kreatif, mampu menjadi teladan, bekerja keras, toleran dan 

cakap dalam memimpin, serta menjawab tantangan akan kebutuhan pengembangan 

sumber daya manusia. 

        Pentingnya membangun budaya organisasi di institusi pendidikan/latihan 

terutama berkenaan dengan upaya pencapaian tujuan dan peningkatan kinerja 

pendidikan. Stolp (1994) mengemukakan tentang School Culture yang 

dipublikasikan dalam ERIC Digest, dari beberapa hasil studi menunjukkan bahwa 

budaya sekolah berkorelasi dengan peningkatan motivasi dan prestasi belajar siswa 

serta kepuasan kerja dan produktivitas guru. Budaya organisasi di sekolah juga 

memiliki korelasi dengan sikap guru dalam bekerja. Studi yang dilakukan Yin 

Cheong Cheng (2005) membuktikan bahwa “stronger school cultures had better 

motivated teachers. In an environment with strong organizational ideology, shared 
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participation, charismatic leadership, and intimacy, teachers experienced higher 

job satisfaction and increased productivity”.  

        Pada konteks pendidikan vokasi yang menyelenggarakan kemitraan dengan 

industri dalam penyelenggaraan WBL, budaya sekolah berkait dengan corporate 

culture atau kultur perusahaan yang melingkupi industri. Corporate culture 

berperan sebagai nilai-nilai yang dianut bersama, dan menggambarkan pola atau 

gaya perilaku suatu korporat, dimana kultur akan membantunya dalam 

mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan, yang akan 

diasosiasikan dengan kinerja superior, sepanjang periode waktu berjalan (Kotter & 

Heskett, 1998). Corporate culture dibentuk oleh proses sejarah institusi, melalui 

kombinasi dari management kebijakan, praktik, tradisi, nilai-nilai filosofis, dan 

rutin institusi. Dengan perbedaan kombinasi unsur-unsur yang membentuk 

corporate culture, maka budaya tiap institusi berbeda satu dengan lainnya 

(Thompson dan Strickland, 2003). Dengan kata lain corporate culture merupakan 

sumber SCA (Social Competitive Advantage) yang sulit ditiru karena perkem-

bangan coorporate culture sebuah institusi dengan lainnya akan sangat terkait 

dengan perjalanan waktu (path dependence) (Teece et.al, 1997) dan karakter 

perkembangan corporate culture itu sendiri bersifat aneh/idiosyncratic (Kaufman 

et al, 2000). Pada intinya, corporate culture memegang peran penting dalam me-

ngelola perubahan yang timbul akibat tuntutan inovasi, bahkan corporate culture 

merupakan bagian yang diperhitungkan dalam penentuan strategi institusi. Shefi 
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(2005) mengidentifikasi enam kunci utama cultural traits yang mendukung 

implementasi strategi institusi, yang dapat merangkum hasil studi literatur 

mengenai corporate culture sebagai berikut: (1) adanya komunikasi yang intensif 

diantara personal tim pengembang, (2) penghargaan terhadap keahlian, (3) 

pendelegasian wewenang yang memungkinkan komunitas institusi untuk 

melakukan tindakan tepat waktu,  (4) keterlibatan manajemen yang berpengalaman 

dan memiliki pengetahuan yang dibutuhkan dalam kegiatan operasional,  (5) 

komunitas institusi yang memiliki gairah kerja dan dapat dipercaya untuk diberikan 

kebebasan dalam bertindak (power to act),  (6) pengkondisian organisasi untuk 

menjadi inovatif dan fleksibel menghadapi tantangan-tantangan perubahan. 

Keenam unsur diatas sangat berkaitan erat dengan perilaku jajaran tim pengembang 

yang direfleksikan dalam komitmen manajemen (management comitment) dan 

kebijakan manajemen (management policy). 

        Corporate culture yang perlu dikembangkan menurut Reh (2002) yang dikutip 

Knox & Butzel (2003) antara lain :  

(1) Mission clarity, (2) Employee commitment, (3) Fully empowered 

employees, (3) High integrity workplace, (4) Strong trust relationships, 

(5) Highly effective leadership, (6) Effective systems and processes, (7) 

Performance-based compensation and reward programs, (8) Customer-

focused, (9) Effective 360-degree communications, (10) Commitment to 

learning and skill development, (11) Emphasis on recruiting and 

retaining outstanding employees, (12) High degree of adaptability, (13) 

High accountability standards. 
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11. Kinerja Manajemen Pengelola, Komitmen manajemen, Kebijakan  

       Manajemen, Kinerja proses dan kinerja produk. 

a. Kinerja Manajemen Pengelola 

       Arie de Geus (2002) melakukan kajian  konsep ”the living corporate”, dan 

menemukan bahwa perusahaan/institusi yang dapat survive jangka panjang adalah 

yang mampu menciptakan ”living corporate” dalam organisasinya, sekalipun 

dalam lingkungan kompetisi yang sangat keras. Hal itu terletak pada pemimpinnya 

yang mempunyai tekad menumbuhkan commitment to value, people, learning and 

innovation di lingkungan perusahaan/institusi. Pada living corporate, para 

pengelola/tim manajemen dan komunitas dosen/instruktur secara sengaja saling 

memperkuat komitmen untuk : (1) terbuka beradaptasi, bahkan secara radikal bila 

diperlukan, (2) mengambil inisiatif untuk berubah sesuai dengan tuntutan 

perubahan pasar, (3) komitmen melakukan langkah bisnis/investasi yang dapat 

dipertanggungjawabkan kinerjanya, (4) meningkatkan trust untuk mendorong 

kontribusi semua pihak inovasi. 

 

b. Komitmen manajemen 

      Beberapa indikator yang mencerminkan komitmen manajemen dapat dilihat 

dalam tiga hal. Pertama, adalah mengambil inisiatif memberi goal setting. 

Penetapan goal setting yang mampu membangkitkan semangat dan menumbuh-

kembangkan kreativitas anggota tim. Kedua, menjadi supportive leader dalam 
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mendukung tim pengembang. Ketiga, berkaitan dengan mekanisme reward untuk 

menunjukkan dukungan nyata pada tim pengembang, memotivasi kolaboratif yang 

efisien. Pada dasarnya mekanisme ini juga diberikan untuk mengakui prestasi 

individu dan kelompok agar terpacu menghasilkan kinerja yang prima. 

 

c. Kebijakan manajemen 

Management policy menyangkut formulasi strategi (seperti strategi inovasi) dan 

implementasi strategi. Menurut Mintzberg (1977), management policy fokus pada 

manajemen seluruh organisasi, dengan tekanan khusus pada formulasi strategi. 

Perhatian utama mangement policy menyangkut : proses pengambilan keputusan 

dari top management, kebijakan mengintegrasikan fungsi-fungsi manajemen, 

memberi arahan pada praktik manajemen perubahan. Di sisi lain, management 

policy diperlukan untuk memberi pedoman pada implementasi strategi (Wheelen & 

Hunger, 2003). 

 

d. Kinerja proses dan  Kinerja produk 

     Kinerja proses merupakan gambaran dari efisiensi yang dilakukan oleh tim 

manajemen pengelola atas alokasi sumber daya yang mereka dapatkan saat 

bertanggungjawab dalam penanganan proses inovasi pengembangan. Hasil dari 

efisiensi dalam pengerjaan inovasi itu kemudian menjadi dasar ukuran berikutnya 
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yaitu kinerja produk. Keberhasilan sebuah kinerja proses dilihat dari efektifitas 

produk/lulusan yang dihasilkan (Hoegl dan Parboteeah, 2003, Hong et.al, 2004). 

       Kedua ukuran kinerja tersebut, secara sederhana merupakan perbandingan dari 

rencana dan hasil dari proses serta output inovasi. Efisiensi dalam kinerja proses 

berarti minimalisasi biaya dan waktu, sedangkan efektifitas berarti hasil yang 

diperoleh dari proses dalam bentuk pencapaian target inovasi yang sudah 

dicanangkan. Kinerja produk (product perfomance) dalam penelitian ini dipandang 

sebagai sebuah efektivitas yang dihasilkan oleh tim manajemen pengelola 

pendidikan vokasi. Ketika produk yang dihasilkan sesuai atau bahkan lebih dari 

yang diharapkan, maka sebuah tim manajemen pengelola dapat dikatakan telah 

menghasilkan kinerja produk yang baik. 

 

E. Penelitian yang terkait 

1. Penelitian Bailey & Merritt (1993) menemukan 4 model program transisi dari 

sekolah ke dunia kerja yakni program magang pada remaja AS yang berhasil 

dalam karir : agricultural education, cooperative education, career academic, 

dan technical preparation (tech-prep). 

2. Penelitian Andrew A Rezin & N. L. McCaslin (2001) 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 
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kepuasan lulusan. Pada kelompok lulusan yang mengikuti pemagangan 

kooperatif (Cooperative Apprenticeship) menunjukkan persetujuan mereka 

yang lebih kuat terhadap kemampuan yang mereka dapatkan dalam 

meningkatkan kepercayaan dalam kemampuan profesional, persiapan untuk 

posisi lebih tinggi, kepuasan yang lebih tinggi dibanding  yang mengikuti 

magang tradisional (Traditional Apprenticeship). 

3. Penelitian Julie Chadd dan Marcia A. Anderson (2005) mencatat berbagai 

pengetahuan dan pelatihan yang diperlukan oleh para mentor dan koordinator 

program WBL di negara bagian Illinois. 

4.  Dari studi oleh Bragg (1995) pada para mahasiswa pendidikan vokasi di 1.036 

PT (college) program 2 tahun di Amerika Serikat mengenai kedalaman, ruang 

lingkup dan kualitas WBL ditemukan bahwa mereka menyatakan pengalaman-

pengalaman yang didapat dari program WBL  yang diadakan di PT bermanfaat, 

meskipun pengalaman itu terbatas pada kawasan kurikulum dan program. 

Sekitar 18 % responden menyatakan merespon institusi PT yang mengadakan 

WBL, 24 % terlibat dalam melakukan kontrak pelatihan sesuai yang diinginkan 

dalam WBL, lebih 60 % telah mengidentifikasi bahwa WBL merupakan hal 

yang diperlukan. Program-program WBL meliputi bidang bisnis, kesehatan, 

keperawatan. WBL jarang diperlukan untuk manufaktur dan teknologi tinggi. 

Model program yang ditemukan : professional and clinical, cooperative, 

school-based enterprise, dan traditional adult or youth apprenticeship. Riset 
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juga mengindikasikan problem-problem terbesar dalam WBL adalah 

kekurangan dalam sumber daya dan keterlibatan komunitas bisnis. 

Rekomendasi riset agar lebih banyak insentif  bagi para pebisnis yang 

melakukan kemitraan dalam WBL dan  standar-standar yang lebih jelas antara 

negara bagian dan federal.  

5. Mallika Modrakee (2005) dalam disertasi doktornya di Universitas Victoria 

Australia berjudul  Vocational Education Development in a  Work-Based 

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 
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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. 

 

F. Kerangka Berpikir 

       Kualitas hasil belajar banyak ditentukan oleh kualitas pembelajaran. Kualitas 

pembelajaran ditentukan antara lain oleh kemampuan dosen dalam mengelola 

proses pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran sangat dipengaruhi oleh 

kemampuan dosen dalam menguasai model pembelajaran. Dosen diberi 

keleluasaan dalam menentukan suatu metode dan memilih strategi pembelajaran 

serta sistem penilaian berdasarkan kurikulum yang telah ditetapkan. Namun faktor-

faktor selain dosen juga mempengaruhi kualitas pembelajaran maupun kualitas 

hasil belajar baik langsung maupun tak langsung antara lain  : kualitas mahasiswa, 

perangkat kurikulum, fasilitas sumber belajar, kinerja manajemen pengelola, 

budaya kampus/sekolah, model penyelenggaraan pendidikan.  

       Definisi kualitas hasil belajar sangat beragam. Kualitas memiliki banyak 

kriteria dan sangat tergantung pada konteksnya. Hasil belajar, adalah penilaian 

pendidikan tentang kemampuan siswa/mahasiswa setelah melakukan aktivitas 

belajar. Kualitas hasil belajar atau prestasi belajar dapat diartikan sebagai hasil 

yang dicapai oleh individu setelah mengalami suatu proses belajar dalam jangka 

waktu tertentu. Prestasi belajar juga diartikan sebagai kemampuan maksimal yang 
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dicapai seseorang dalam suatu  usaha yang menghasilkan pengetahuan atau nilai - 

nilai kecakapan. Hasil belajar adalah perubahan yang terjadi pada diri seseorang 

berlangsung secara berkesinambungan tidak statis, satu perubahan yang terjadi dan 

menyebabkan  perubahan berikutnya dan akan berguna bagi kehidupan atau proses 

belajar berikutnya. Hasil belajar akan sangat erat kaitannya dengan belajar atau 

proses belajar. Definisi kualitas yang lebih luas cakupannya, yaitu ”kualitas 

merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, 

proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan”. Pendekatan ini 

menegaskan bahwa kualitas bukan hanya menekankan pada aspek hasil akhir, yaitu 

produk dan jasa tapi juga menyangkut kualitas manusia, kualitas proses dan 

kualitas lingkungan. 

       Kualitas pembelajaran adalah determinan dari kualitas hasil belajar dan akan 

ditentukan oleh strategi pembelajaran yang dirancang, dikelola dan dinilai oleh 

dosen. Makin tinggi keterlibatan siswa/mahasiswa dengan guru/dosen dan obyek 

belajar maka pembelajaran makin berkualitas. Pembelajaran adalah upaya untuk 

membuat mahasiswa belajar, sedangkan mengajar atau teaching adalah membentuk 

mahasiswa dalam memperoleh informasi, ide, keterampilan, nilai, cara berfikir, 

sarana untuk mengekspresikan dirinya, dan cara-cara bagaimana belajar. Belajar 

merupakan usaha seseorang untuk membangun pengetahuan dalam dirinya. Dalam 

proses belajar terjadi perubahan dan peningkatan mutu kemampuan, pengetahuan, 

dan keterampilan mahasiswa. Belajar yang bermakna terjadi apabila mahasiswa 
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berperan secara aktif dalam proses belajar. Pengukuran kualitas hasil belajar dapat 

dengan antara lain : penguasaan kompetensi, sikap profesional, kesiapan mental 

kerja, kemandirian. 

       Dalam konteks penyelenggaraan pendidikan vokasi Diploma III Otomotif 

dengan pendekatan work-based learning, faktor-faktor lain yang menentukan 

kualitas hasil belajar WBL selain kualitas pembelajaran adalah faktor situasional 

yang meliputi variabel kinerja manajemen pengelola, budaya organisasi 

mahasiswa, dan model penyelenggaraan work-based learning. Kinerja manajemen 

pengelola diduga mempengaruhi kualitas pembelajaran maupun kualitas hasil 

belajar karena para pengelola terlibat langsung dalam penentuan model, peren-

canaan, pelaksanaan, monitoring dan supervisi, dan evaluasi penyelenggaraan 

work-based learning.  Kinerja manajemen pengelola ditunjukkan dengan indikator 

komunikasi efektif,  koordinasi yang baik, pemecahan konflik yang tepat, 

penyelesaian masalah,  penerapan keputusan efektif,  dan kemampuan pengelolaan 

program WBL. Sedang budaya organisasi yang dimiliki mahasiswa berkorelasi  

dengan peningkatan motivasi dan prestasi belajar mahasiswa baik langsung 

maupun tak langsung. Budaya organisasi dalam konteks ini meliputi budaya 

sekolah (school culture) dan budaya perusahaan (corporate culture) karena 

penyelenggaraan WBL mengakomodasi kedua budaya dalam satu kegiatan belajar-

bekerja di lokasi industri. Budaya sekolah atau school culture dari sisi industri yang 

dikembangkan dalam proses penyelenggaraan work-based learning misalnya 
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tentang komunikasi intensif,  penghargaan terhadap keahlian,  pendelegasian 

wewenang, keterlibatan manajemen,  gairah kerja komunitas,  inovatif dan fleksibel 

diduga berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran maupun kualitas hasil belajar 

para mahasiswa yang mengikuti program work-based learning. 

       Sedang model penyelenggaraan work-based learning diduga mempengaruhi 

kualitas hasil belajar mahasiswa, karena intensitas bimbingan mentor, durasi 

penyelenggaraan, komitmen pengembangan pembelajaran dan keterampilan yang 

akan dipelajari di tempat kerja sangat intensif diberikan. Semua program 

direncanakan dan disampaikan pada para mahasiswa, sehingga mahasiswa tahu 

dalam sebulan ke depan dalam satu lokasi apa yang akan dilaksanakan. Mereka 

dilibatkan dalam semacam kontrak belajar.   

       Variansi terletak pada penekanan kadar pembimbingan dalam penyesuaian dari 

sekolah ke pekerjaan yang menjadi prioritas penyelenggaraan WBL. Artinya setiap 

model WBL berpengaruh pada kualitas hasil belajar. Model Work-Based Learning 

Rolling Terpadu yang diterapkan dengan skenario adanya pembelajaran/kegiatan 

produktif di pusdiklat (komunikasi, informasi, pelatihan; fasilitasi; mentoring; 

monitoring; evaluasi proses; evaluasi hasil); bimbingan instruktur/mentor; dan 

kegiatan di asrama/mess diduga akan mempengaruhi kualitas hasil pembelajaran 

WBL secara signifikan. 

Berdasarkan uraian diatas, kerangka berpikir atau hubungan antar variabel 

penelitian  yang terlibat dapat digambarkan sebagai berikut:  
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          Faktor                                 Faktor Proses      Hasil  

      Situasional                            Pembelajaran WBL                 Pembelajaran WBL 

 

 

 

    Kinerja Manajemen     

         Pengelola 

 

 

 

     Kualitas Pembelajaran         Kualitas Hasil 

       WBL                       Belajar WBL 

 

 

 

     Budaya Organisasi 

          Mahasiswa 

 

   

Gambar 11 

Kerangka Berpikir Determinasi Kualitas Hasil Belajar WBL 

 

Berdasarkan kerangka konseptual tersebut diduga bahwa kualitas hasil belajar 

WBL sebagai variabel terikat dipengaruhi oleh variabel kualitas pembelajaran 

WBL dan  faktor situasional yaitu variabel kinerja manajemen pengelola (menurut 

mahasiswa) dan budaya organisasi mahasiswa. 
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G. Hipotesis  dan Pertanyaan Penelitian 

       Bertolak dari kerangka pikir yang telah disampaikan di atas, maka pengem-

bangan model membutuhkan uji empiris atau validasi model dalam rangka menge-

tahui tingkat efektivitas terapannya disamping untuk menjawab perumusan masalah 

yang diajukan. Terdapat dua hipotesis mayor yang akan diuji dalam penelitian ini. 

Kedua hipotesis mayor berikut pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut: 

1.  Hipotesis Mayor I: Model  Work-Based Learning Rolling Terpadu berpengaruh  

secara signifikan terhadap kualitas hasil belajar. Untuk memperkuat hasil uji 

hipotesis mayor tersebut dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

a.  Sejauhmana efektivitas Model Work-Based Learning Rolling Terpadu untuk 

meningkatkan kualitas hasil belajar pengalaman industri pada mahasiswa 

Diploma III Otomotif? 

b.  Seberapa tinggi luaran  (outputs) aspek  kualitas hasil belajar  pada penyele-

nggaraan WBL Rolling Terpadu yang meliputi: pengetahuan mekanik 

otomotif pemula, sikap profesional mahasiswa, kesiapan mental kerja, dan 

kemandirian mahasiswa? 

c.  Sejauhmana tanggapan manajemen pengelola program WBL Rolling Terpadu 

terhadap model yang dikembangkan 

2.  Hipotesis Mayor II: Terdapat hubungan langsung  dan tidak  langsung antara 

kinerja manajemen pengelola, budaya organisasi mahasiswa, dan kualitas 

pembelajaran terhadap kualitas hasil belajar dalam penyelenggaraan Work-Based 
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Learning pada Diploma III Otomotif. Untuk memperkuat hasil uji hipotesis 

mayor tersebut juga dilakukan pengujian hipotesis minor sebagai berikut: 

a. Kinerja manajemen pengelola berpengaruh langsung secara  signifikan 

terhadap kualitas hasil belajar. 

b. Kualitas pembelajaran berpengaruh langsung secara signifikan terhadap 

kualitas hasil belajar. 

c. Kinerja  manajemen pengelola  berpengaruh langsung secara signifikan 

terhadap kualitas pembelajaran 

d. Budaya organisasi   berpengaruh  langsung  secara  signifikan terhadap 

kualitas hasil belajar. 

e. Budaya organisasi   berpengaruh langsung secara signifikan terhadap kualitas  

pembelajaran 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Model Pengembangan  

     Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah model penelitian dan 

pengembangan atau Research and Development (R&D) (Borg & Gall, 1983:772) 

dan dilanjutkan eksperimen. Model pengembangan dalam penelitian ini melalui 

tahap model konseptual, model teoretik, model hipotetik, dan model final. Model 

konseptual adalah model yang bersifat analitis, yang menyebutkan komponen-

komponen produk, menganalisis komponen secara rinci, dan menunjukkan 

hubungan antar komponen yang akan dikembangkan. Model teoretik adalah model 

yang menggambarkan kerangka pikir yang didasarkan pada teori-teori yang relevan 

dan didukung oleh data empirik. Model hipotetik adalah model yang sudah 

mendapat masukan pakar dan praktisi melalui focus group discussion (FGD). 

Model final adalah model yang sudah diuji coba empirik.    

       Pengembangan model pada penelitian ini disebut sebagai Model WBL RoTer 

atau WBL Rolling Terpadu dengan kegiatan FGD (Focus Group Discussion), 

teknik Delphi, dan eksperimen. Metode pengembangan dalam penelitian ini 

merujuk pada model tahap R&D yang direkomendasikan Borg & Gall (1989) 

maupun Plomp (1997). Pengembangan menurut Plomp meliputi: (1) fase studi 

pendahuluan (preliminary investigation), (2) fase pembuatan desain (design), (3) 

fase merealisasikan desain (realization/construction), (4) fase melakukan tes, 
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evaluasi dan dan revisi (test, evaluation and revision), dan (5) fase implementasi 

(implementation). Tahapan pengembangan dapat digambarkan: 

 

  Pra pengembangan                       Pengembangan                             Penerapan  

           Model                                         Model                                       Model 

 

 

  Penelitian pendahuluan                             Pengembangan                                   Pengembangan                       

 Kajian literatur                                    Model Teoritik WBL                        Model Hipotetik WBL                   

Kurikulum/kompetensi 

 Hasil penelitian                                                                                                   Validasi Pakar                                                                               

 Praktik baik di tempat                                                                                                 FGD                                                                                                                                  

  lain 

                                                                                                                                                                                                                                                             

                                   Penyusunan model                                     Uji Coba 

  Melibatkan pakar                                        Terbatas 

        Melibatkan praktisi 

    Melibatkan pengguna                 Revisi 

     Model  konseptual            Analisis 

 

                                                                                             
 Observasi lapang                                                                                   
 Identifikasi kebutuhan                                 FGD                                        Evaluasi                                                                     
 Karakteristik mahasiswa 

 Identifikasi komponen                                                                           Revisi 

 Pembelajaran WBL                                                                                                   

 Tren teknologi otomotif                                                                                           Analisis                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                       

   Analisis Data                                                                                  Uji Coba 

                                                                                                            Model 

 

 

     Model Teoritik                           Model Hipotetik                          Model Final 

 
Keterangan: 

                Menunjukkan tahapan pengembangan 

                Menunjukkan tahapan yang bisa berulang 

 

Gambar 12 

Prosedur pengembangan model WBL Rolling Terpadu (diadaptasi dari Plomp) 
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Struktur/elemen model dan komponen model WBL Rolling Terpadu sebagai 

berikut : 

1. Struktur/Elemen Model 

        Penyelenggaraan WBL Rolling Terpadu yang dikembangkan terdiri dari 3 

elemen yaitu: (1) mahasiswa, (2) pengalaman lapangan/industri berbasis tempat 

kerja, dan (3) pengelola program. Kegiatan yang dilakukan mahasiswa adalah: (a) 

mendapatkan informasi pengalaman industri baik bersifat umum maupun khusus, 

(b) melaksanakan penugasan/pelatihan dari mentor/instruktur, (c) memperoleh 

program pembimbingan/mentorship dari mentor/instruktur. Kegiatan pengalaman 

industri ialah (a) melakukan rekrutmen peserta pengalaman industri, (b) 

memberikan pembekalan dan seleksi, (c) mencari lokasi/tempat pengalaman 

industri, (d) melakukan koordinasi pelaksanaan dengan pengelola industri, (e) 

melakukan pelatihan pada peserta, (f) melaksanakan bimbingan dan mentoring 

peserta pengalaman industri, (g) melaksanakan evaluasi belajar dan program 

pengalaman industri. Kegiatan yang dilakukan oleh pengelola/instruktur program 

adalah: (a) melakukan perencanaan dan pengembangan kurikulum WBL, (b) 

melakukan informasi, komunikasi, pembelajaran/pelatihan yang bersifat umum 

maupun khusus tentang pengalaman industri. Selanjutnya pengelola/mentor/ 

instruktur melakukan (c) fasilitasi, (d) kegiatan monitoring, dan (e) evaluasi. 

Fasilitasi merupakan suatu aktivitas untuk penyelesaian masalah yang berkait 

dengan pembelajaran dan pengajaran/latihan maupun bimbingan di lapangan. 
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Monitoring merupakan suatu aktivitas pantauan terhadap para peserta program. 

Kegiatan evaluasi merupakan suatu aktivitas yang dilakukan pengelola/instruktur 

untuk mengamati perilaku mahasiswa dalam pembelajaran/pelatihan. Dalam 

penyelenggaraan WBL Rolling Terpadu, fasilitasi diberikan kepada semua 

mahasiswa peserta dalam interaksinya dalam program pengalaman lapangan. 

Struktur model seperti Gambar 13 berikut : 

 

             Informasi       Penugasan/        Mentoring  

                Pelatihan 

 

 

                       Mahasiswa                                               Pengalaman  

                      industri 

                                                                                                              

              

                                                                       

                                                                                                                  Penyusunan 

                  kurikulum 

        Fasilitasi                                                                                        

  

           Monitoring                                                                                Komunikasi 

                                                                                                           Informasi, dan 

                    Evaluasi                                                               pembelajaran/pelatihan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                               

                                                              Pengelola program                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

Gambar 13. 

Struktur model penyelenggaraan WBL Rolling Terpadu 
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2. Komponen Model 

    Sebuah model memiliki beberapa komponen dan setiap komponen terdapat isi di 

dalamnya. Komponen dan isi tiap komponen dijelaskan pada Gambar 14.  

 

    

 Komponen                    kKomunikasi                     K 

     Model 

 

 

 

 

 

 

         

      

        Isi 

     Model 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Perilaku mahasiswa/peserta  (yang dirasakan & dicapai)         

    Sasaran         

                                             Perilaku pengelola program(yang dirasakan pengelola) 

                                                           

        

 

 

Gambar 14 

Komponen dan isi tiap komponen model 
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Pada Gambar 14 komponen model terdiri atas komunikasi dan informasi, fasilitasi, 

mentoring, monitoring, evaluasi proses, dan evaluasi hasil, sedangkan  isi dari tiap 

tiap komponen sebagai berikut : 

a. Komunikasi dan informasi, terinformasikannya pengetahuan/skill dalam hal ini 

terkait dengan materi umum maupun khusus pengalaman lapangan/industri 

serta terjalinnya komunikasi antara pengelola dengan mahasiswa. 

b.  Fasilitasi merupakan penyediaan dan pemberian fasilitas sumber belajar untuk 

penyelesaian masalah kesulitan dalam penguasaan pengetahuan atau 

keterampilan. 

c. Mentoring merupakan tahapan inti dalam penyelenggaraan WBL ialah suatu 

pemasangan (partnership) yang disengaja dari person yang lebih trampil dan 

berpengalaman dengan seseorang yang lebih kurang trampil dan 

berpengalaman (mahasiswa) dengan tujuan yang disepakati agar seseorang 

menjadi tumbuh dan berkembang kompetensi spesifiknya. 

d. Monitoring merupakan aktivitas dari pengelola yaitu pengamatan perilaku 

mahasiswa, adapun kegiatan yang dilakukan dalam monitoring adalah : 

1. Melakukan identifikasi masalah yang ditemui mahasiswa. Bagi yang 

bermasalah dalam pembelajaran, mereka diberi bimbingan oleh mentor. 

2. Melakukan pengamatan perilaku dan perubahan kemampuan mahasiswa 

peserta. Apakah mereka mampu mengatasi masalah pembelajaran. Apakah 
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ada perubahan dalam pengetahuan/keterampilan dan lain-lain yang sejenis 

yang terkait dengan pengetahuan dan ketrampilan mahasiswa. 

e.  Evaluasi proses merupakan evaluasi yang dilaksanakan bersamaan dengan 

proses pembelajaran dengan tujuan agar peserta dapat memperagakan 

kompetensi yang dilatihkan. Ketika mahasiswa sedang melakukan 

pembelajaran/pelatihan, pada saat itu pengelola/instruktur melakukan evaluasi. 

Setiap mahasiswa memiliki porto folio hasil belajar. Porto folio secara 

sederhana diartikan sebagai kumpulan bukti-bukti pengalaman belajar/berlatih 

mahasiswa yang dikumpulkan sepanjang waktu penyelenggaraan WBL, 

misalnya 20 hari. Dalam konteks penilaian porto folio dapat berarti kumpulan 

karya atau data mahasiswa yang tersusun secara sistematis dan terorganisasi 

yang diambil selama proses pembelajaran/pelatihan, digunakan oleh instruktur 

dan mahasiswa untuk memantau perkembangan pengetahuan, keterampilan, 

dan sikap mahasiswa dalam masa latihan tertentu. Pencapaian porto folio 

berupa laporan kompetensi harian yang dicapai mahasiswa. Evaluasi hasil 

merupakan evaluasi otentik dimana mahasiswa mendemonstrasikan 

kemampuannya dalam tugas, menyelesaikan masalah atau mengekspresikan 

pengetahuannya dengan mensimulasikan situasi yang ditemui dalam dunia 

nyata. Kerangka pengembangan model/model konseptual WBL Rolling 

Terpadu dan rencana penyelenggaraan WBL Rolling Terpadu  dikemukakan 

pada Gambar 15 dan Tabel 4. 
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                                             1. WBL – Pendekatan Pembelajaran pada pend. Vokasi 

       Dasar                             2. Penyesuaian  Belajar – Dunia Kerja 

  Pertimbangan          3. Pembelajar : Individu unik & karakteristik  berbeda  

                                             4. Kebutuhan kompetensi peserta WBL yang beragam 

 

 

 

       Kondisi           Potensi individu                               Lingkungan belajar  

                                         pembelajar masing-masing                   sekolah – industri 

 

   

 

 

    Perlakuan                WBL Rolling Terpadu (Semua komponen model sebagai 

                bagian dari pembelajaran berbasis tempat kerja) 

 

 

       Konsep          Prinsip             Tujuan         Spesifikasi         Evaluasi 

 
               Koneksi/relasi       1. Adanya part-         Pencapaian          1.  Berasrama              Evaluasi 

                  pengintegrasian         nership                  kualitas maha-     2.  Terintegrasi               Proses 

                  pembelajaran         2. Pelibatan  sbg       siswa setelah             (magang &      

                  akademik dgn            pekerja                  ikut program             kuliah) 

                  pengembangan       3. Kebutuhan  2       WBL.                   3.  Durasi 3 bln 

                  karir & kesem-           pihak                                                     (60 hr efektif)                & 

                  patan pengala-        4. Diadaptasi unt                                  4.  Mentoring 

                  man  lapangan            individu peser-                                       intensif 

                  yang direncana           ta.                                                      5.  Evaluasi 

                  kan & disuper-       5.Pembelajaran        Peningkatan              terpadu                  

                  visi antara ha-            terintegrasi dg       kemampuan                                             Evaluasi 

                  rapan & realitas         tugas di tempat      kognitif, afek-                                             Hasil                                                   

                  tempat kerja.              kerja                      tif, psikomoto                                        Penilaian                   

                                                 6.Keluaran diukur     rik                                                            Otentik) 
                                                    oleh inst. pend .                                                                                                                                      

                                                                                                                         

 

             

       Hasil                    Mahasiswa yang berkualitas: penguasaan kompetensi, sikap 

                                                profesional, kesiapan mental kerja, kemandirian.                      

 

Gambar 15 

Kerangka Pengembangan model  WBL Rolling Terpadu 
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Tabel 4 

Rencana Penyelenggaraan Model Awal WBL Rolling Terpadu 

 

No 

                                

                     Lokasi   

Aspek                        

    

Pusdiklat  

PT Hino Motor 

Sales Indonesia  (1) 

 

Training Center 
PT  Hyundai Mobil 

Indonesia(2) 

 

Training Center 

PT Timor Putra 

Nasional  (3) 

1. Alamat  

PT Hino Motor Sales 

Indonesia (12) 

Jl. Raya Gatot Subroto 

Km 8,5, Tangerang, 

Banten Indonesia 15111 
 

 

PT  Hyundai Mobil (4) 

Indonesia 

Jl Wahab Affan KM 28,  

Pondok Ungu, Bekasi 17132 

 
 

 

PT Autocar Industri 

Komponen (12) 

Kawasan Industri 

Dawuhan, Cikampek, 

Karawang, Jawa Barat 

2. a. Kapasitas Diklat 24 orang 20 orang 40 orang 

 b. Jumlah peserta   18 orang 20 orang 12 orang 

 c. Jumlah Kelompok 4 kelompok kecil  

@ 6 orang 

4 kelompok kecil  

@ 5 orang 

4 kelompok kecil 

@ 3 orang 

3. Pimpinan Roffi Tresmawan Haryanto Hadiprayitno H Edy Prasetiyo 

4. Basis pengetahuan 

yang dapat 

diperoleh 

1. Diesel Basic 

Training 

2. Perawatan 

Kendaraan 

Besar 

(Bus/Truk) 

1. Engine  

    Basic Training 

2. Electrical Basic 

Training 

3. Auto.Advanced 

Technology 

1. Press Shop 

2. Casting Shop 

3. Machining Shop 

4. Quality 

Laboratory 

5 Mata Kuliah yang 

bisa 

diselenggarakan 

pada industri 

1. Alat Berat 

2. Manajemen 

Bengkel 

 

3. PI 

1. Manajemen 

Bengkel 

2. Pengendalian 

polusi Kend  

3. PI 

1. Kewirausahaan 

2. Regulasi dan 

Manajemen 

Transportasi 

3. PI 

6. Durasi Total 60 hari (3 shift) 60 hari (3 shift) 60 hari (3 shift) 

7. Jumlah 

pemb/mentor 

/instruktor 

2 orang 3 orang 4 orang 

8. Jadwal Pelaksanaan 

WBL Be-Te 

(rolling) 

25 Jan - 25April 

2010 

25 Jan - 25April 

2010 

25 Jan - 25April 

2010 

 1. Putaran 1  

(30 hari) 

Kelompok A  

(12 orang) 

Kelompok B 

(12 orang) 

Kelompok C  

(12 orang) 

 2. Putaran 2  

(30 hari) 

Kelompok C  

(12 orang) 

Kelompok A  

(12 orang) 

Kelompok B  

(12 orang) 

 3. Putaran 3  

(30 hari) 

Kelompok B  

(12 orang) 

Kelompok C  

(12 orang) 

Kelompok A  

(12 orang) 
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B. Prosedur  Research and Development (R&D) 

Prosedur riset dan pengembangan (R&D) pendidikan  sebagai suatu proses 

kegiatan yang digunakan untuk mengembangkan berbagai aspek terkait dengan 

pendidikan untuk menghasilkan produk  atau mengembangkan. Penelitian dan 

pengembangan pendidikan tidak hanya menekankan pada materi, namun juga 

menyangkut prosedur dan prosesnya (Borg & Gall, 1983: 772). Tujuan utama 

penelitian dan pengembangan sebagaimana dikemukakan Gay (1990: 10) bukan 

untuk menguji hipotesis, melainkan menghasilkan produk-produk kependidikan yang 

secara efektif dapat dimanfaatkan di dalam pendidikan/sekolah. Penelitian ini pada 

dasarnya merupakan penelitian pengembangan yang diikuti dengan eksperimen.  

Penelitian dan pengembangan dalam hal ini digunakan sebagai prosedur untuk 

mengembangkan suatu model penyelenggaraan pembelajaran berbasis tempat kerja 

(WBL) pada pendidikan vokasi Diploma III Otomotif. Berdasarkan prosedur 

penelitian tersebut diharapkan dapat dihasilkan suatu produk berupa model 

penyelenggaraan WBL yang memenuhi prinsip-prinsip work-based learning yang 

merupakan keniscayaan kerjasama antara institusi pendidikan dengan industri sebagai 

transisi dari sekolah ke bekerja. 

Model pengembangan dalam penelitian ini merujuk pada model siklus Research 

and Development (R & D) yang direkomendasikan Plomp (1997) dan Cennamo & 

Kalk (2005: 6). Pengembangan menurut Plomp meliputi kegiatan studi pendahaluan 

(preliminary investigation), pembuatan desain (design), merealisasikan desain 

(realization/construction), melakukan tes, evaluasi dan revisi (test, evaluation and 
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revision), dan implementasi (implementation). Sedangkan model spiral Cennamo & 

Kalk, meliputi penentuan produk yang akan dikembangkan (define), membuat desain 

produk (design), peragaan (demonstrate), pengembangan (develop) dan penyajian 

(delivery). Dengan demikian  model pengembangan dalam penelitian ini meliputi 

kegiatan penelitian pendahuluan (preliminary investigation), menentukan rencana dan 

arah pengembangan (define), pembuatan desain pengembangan (design), melakukan 

peragaan (demonstrate), pelaksanaan uji coba desain, evaluasi dan revisi (test, 

evaluation and revision), melakukan pengembangan (development), dan penyajian 

hasil pengembangan (delivery). Sedang menurut Borg & Gall (1989: 784-785) 

tahapan penggunaan metode R&D adalah : 

 

Gambar 16 

Tahapan penggunaan metode R&D menurut Borg & Gall (1989) 
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      Berdasarkan model diatas, maka tahapan dalam penelitian dan pengembangan ini 

meliputi kegiatan penelitian pendahuluan (preliminary investigation), menentukan 

arah dan pembuatan desain pengembangan (design). Setelah itu melakukan peragaan 

(demonstration), melaksanakan uji coba desain, evaluasi dan revisi (test, evaluation 

and revision), melakukan pengembangan (development), dan menyajikan hasil 

pengembangan. Hasil adaptasi telah dikemukakan pada Gambar 12 prosedur 

pengembangan WBL Rolling Terpadu pada halaman 138. 

      Tahapan pengembangan di atas secara garis besar dapat dipetakan menjadi tiga, 

yakni: (1) tahap prapengembangan, (2) tahap pengembangan, dan (3) tahap penerapan 

model. Tahap prapengembangan model penyelenggaraan WBL Rolling Terpadu 

mencakup kegiatan studi pendahuluan termasuk didalamnya mengkaji teori, literatur, 

dan hasil-hasil penelitian yang relevan serta melakukan observasi lapangan. Tahap 

pengembangan model mencakup kegiatan penentuan dan pembuatan rancangan  

model penyelenggaraan WBL dan menampilkan model termasuk penyusunan 

panduan dan petunjuk pelaksanaan model. Tahap penerapan model WBL Rolling 

Terpadu meliputi validasi, uji coba, evaluasi dan revisi, dan penyajian produk 

akhir/model final. 

 

C. Prosedur pengembangan 

Prosedur pengembangan dalam penelitian ini mengacu pada tahapan-tahapan 

sebagaimana telah dipaparkan di atas, meliputi melakukan studi pendahuluan dengan 

melihat realitas empirik dan mengkaji teori-teori yang relevan, menentukan prototip 
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dan membuat rancangan produk, menampilkan rancangan (peragaan), melakukan uji 

coba, evaluasi dan revisi, mengembangkan lanjutan atas produk yang telah 

diujicobakan, kemudian menyajikan/mengimplementasikan produk akhir. Prosedur 

pengembangan model penyelenggaraan WBL dibagi dalam 3 kelompok kegiatan, 

yakni prapengembangan, pengembangan  dan penerapan model secara operasional  

dijabarkan dalam uraian berikut: 

1. Tahap prapengembangan 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan informasi mengenai penyelenggaraan 

program pengalaman industri (WBL) yang sasarannya peningkatan kualitas lulusan 

program Diploma III otomotif.  Dilakukan  kajian literatur, kurikulum/kompetensi, 

hasil penelitian, praktik baik di berbagai tempat untuk memotret penyelenggaraan 

pengalaman industri. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung pada 

program Diploma III Otomotif.  Dikaji praktik baik model penyelenggaraan WBL 

pada 6 PTN dan PTS di DI Jogyakarta/Jawa Tengah dan 2 PTS penyelenggara di 

Jakarta yang sudah lama menyelenggarakan model pengalaman industri.     

 Melakukan identifikasi terhadap temuan-temuan hasil penelitian terdahulu yang 

relevan, dan menelaah berbagai konsep dan teori yang berkaitan dengan 

penyelenggaraan WBL. Selain itu juga dikaji mengenai ruang lingkup produk 

(penyelenggaraan WBL), keluasan penggunaan dan kondisi pendukung, keunggulan 

dan kekurangan model penyelenggaraan yang dilaksanakan saat ini, dan 

mengidentifikasi keunggulan dan keterbatasan produk (model) yang dikembangkan. 

Kegiatan-kegiatan di atas berfungsi sebagai analisis kebutuhan yang menjadi 
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landasan bagi pengembangan model penyelenggaraan WBL yang efektif untuk 

meningkatkan kualitas hasil belajar. Hasilnya adalah model konsepsional WBL 

Rolling Terpadu. 

Melalui observasi dan studi lapang yang lebih mendalam dikaitkan dengan 

karakteristik mahasiswa, tren industri otomotif, kesediaan industri untuk bekerja 

sama, kapabilitas dan kapasitas mitra industri mencakup fasilitas, instruktur/mentor, 

daya tampung, durasi, jenis dan variasi kompetensi yang dapat dilaksanakan dan 

faktor-faktor lain, kemudian dikembangkan model teoritik WBL Rolling Terpadu. 

Model teoritik ini akan dikembangkan pada tahap berikutnya. 

 

2. Tahap pengembangan  

Dalam tahap pengembangan ini dirumuskan arah pengembangan model 

penyelenggaraan WBL berdasarkan kebutuhan transisi dari sekolah/kampus ke 

bekerja beserta ruang lingkupnya. Langkah-langkah dalam tahapan ini meliputi 

penyesuaian konsep, struktur produk/model penyelenggaraan WBL, komponen dan 

isi komponen, pembuatan rancangan model hipotetik WBL Rolling Terpadu, dan 

menampilkan model tersebut. Sebelum langkah-langkah tersebut ditempuh perlu 

ditentukan sasaran penyelenggaraan WBL, konstruk dan batasan aspek-aspek yang 

melingkupinya. Sasaran penyelenggaraan WBL ini adalah peningkatan kualitas hasil 

belajar dalam pengalaman industri. Penyelenggaraan WBL sebagai suatu proses 

belajar terdiri dari dimensi pengetahuan/kompetensi, sikap profesional,  kesiapan 

mental kerja,  dan kemandirian. 
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Selanjutnya membawa model teoritik pengembangan penyelenggaraan WBL 

dengan melibatkan pakar, praktisi, dan pengguna. Guna mendapatkan informasi 

secara komprehensif mengenai penyelenggaraan WBL Rolling Terpadu yang 

memanfaatkan kerjasama dan fasilitas dunia kerja/industri. Rancangan model teoritik 

penyelenggaraan WBL Rolling Terpadu didiskusikan kepada para praktisi 

(dosen/instruktur, pakar) yang memiliki keahlian yang relevan dengan bidang 

otomotif. Pelibatan praktisi dan akademisi tersebut untuk menilai rancangan model 

yang dikembangkan. Pelibatan para praktisi dan akademisi dilakukan melalui Focus 

Group Discussion (FGD). Hasil masukan dalam FGD, dilakukan revisi model dan 

disebut sebagai model hipotetik pembelajaran WBL Rolling Terpadu. Model 

hipotetik ini akan dikembangkan  kemudian dalam tahap penerapan model. 

 

3. Tahap penerapan model 

Pembuatan rancangan pengembangan model penyelenggaraan WBL yang 

dihasilkan pada tahap pengembangan model merupakan model hipotetik atau 

prototipe semi sempurna yang akan dikembangkan lebih lanjut. Model hipotetik/ 

prototipe tersebut menjadi acuan bagi tahapan pengembangan lanjutan, yakni 

pemantapan prototipe produk rancangan. 

Tahapan penerapan model ini mencakup kegiatan uji coba yang dilanjutkan 

dengan evaluasi dan revisi, kegiatan pengembangan lebih lanjut dan implementasi 

(uji coba model). Sasaran kegiatan pada tahap ini dalam rangka pemantapan dan 

memvalidasi prototipe model penyelenggaraan WBL Rolling Terpadu yang efektif, 
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efisien, dan terpadu. Berdasarkan prototipe model penyelenggaraan WBL tersebut 

selanjutnya disusun instrumen pengukuran variabel yang terlibat dan kerangka 

berpikir yang disusun dalam penelitian. Desain model yang berhasil disusun beserta 

instrumen dan perangkatnya (panduan dan pedoman pelaksanaan) tersebut 

merupakan prototipe yang akan dikembangkan secara berkelanjutan. Setelah melalui 

ujicoba terbatas dan ujicoba diperluas, akan diperoleh model final WBL Rolling 

Terpadu. 

Pada akhir fase delivery dilakukan difusi eksternal melalui kegiatan telaah dari 

pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan, pengguna model penyelenggaraan 

WBL, manajemen pengelola, dan selanjutnya di buat laporan akhir. Prosedur 

pengembangan secara sederhana ditunjukkan dalam Gambar 17. 

 

Gambar 17  

Prosedur pengembangan Model 

 

 

a. Masalah 

Penelitian berangkat dari adanya masalah. Masalah akan dapat diatasi melalui R & D 

dengan cara meneliti sehingga dapat ditemukan suatu model, pola, atau 
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sistem/mekanisme yang efektif yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah. 

Masalah yang selama ini ada atau terjadi dalam penyelenggaraan pembelajaran 

berbasis tempat kerja atau pengalaman industri di pendidikan vokasi Diploma III 

otomotif diantaranya adalah pendekatan-strategi-taktik-metode penyelenggaraan  

pengalaman industri yang belum terpadu. Pendekatan sering tidak dapat 

meningkatkan kualitas hasil pembelajaran secara utuh. Umumnya baru peningkatan 

secara teknis bidang studi/kompetensi teknis, sedangkan kemampuan lain seperti 

sikap, kultur, kreativitas tidak tercapai.  

 

b. Pengumpulan data 

Pengumpulan data dalam rangka mendapatkan data empirik tentang penyelenggaraan 

pengalaman industri atau penerapan work-based learning dilakukan setelah 

merumuskan masalah. Data dipergunakan untuk menyusun desain model 

penyelenggaraan yang dikembangkan. Data empirik dikumpulkan dari mahasiswa 

peserta WBL. Berdasarkan teknik analisis data yang sudah ditetapkan, data yang 

meliputi 4 variabel yang diukur dianalisis dengan bantuan program komputer SPSS 

17.0 dan LISREL 8.80. Untuk mengantisipasi terjadinya berbagai kemungkinan yang 

tidak diinginkan dan masih terdapat mahasiswa yang representatif maka sampel 

ditambah 2 %. Total jumlah sampel yang dianalisis 100 orang. Penentuan sampel dari 

sekitar 390 populasi peserta pengalaman industri dalam satu waktu musim 

PI/PKL/KP di lingkungan perguruan tinggi Diploma III otomotif di DIY dan Jawa 

Tengah. Penetapan 50 sampel kelompok eksperimen dengan purposif. 
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c. Desain produk 

Sebuah model tentunya memiliki konsep yang jelas, yang selanjutnya dari konsep 

model tersebut diwujudkan dalam gambar atau bagan, sehingga dapat dipergunakan 

sebagai pegangan dalam menjalankan/mengaplikasikan model tersebut. Langkah-

langkah prosedur pengembangan model  dan spesifikasi model pengembangan telah 

dijelaskan pada uraian sebelumnya. 

  

d. Validasi desain 

Validasi desain merupakan proses penetapan model yang dikembangkan, apakah 

model yang dikembangkan sudah sesuai. Penetapan model dengan mendiskusikan 

dengan para ahli dalam focus group discussion (FGD)  dan teknik Delphi  yang 

dilaksanakan 2 kali di Jakarta dan di Yogyakarta. Apabila belum mencapai parameter 

goodness of fit,  desain model harus dilakukan revisi.  

 

e. Revisi desain 

Apabila model yang dikembangkan terdapat kekurangan dan belum mencapai desain 

yang ideal dan dapat diterapkan model perlu dilakukan revisi. Beberapa langkah yang 

ditempuh dalam melakukan revisi desain model yang dikembangkan, yaitu sebagai 

berikut: (a) meninjau ulang instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data; (b) 

meninjau ulang responden, apakah terdapat responden yang outlayer; (c) merujuk 

hipotesis yang disusun; (d) merujuk konsep yang telah dibangun; (e) meninjau ulang 
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teori yang digunakan untuk membangun konsep tersebut. Selanjutnya setelah 

dilakukan revisi desain model awal, desain yang ”baru” atau disebut model 

modifikasi divalidasi ulang. Langkah validasi serta konsep yang digunakan dalam 

melakukan validasi ulang seperti pada tahapan nomor d di atas.  

 

f. Desain model yang dapat diterapkan 

Apabila hasil validasi model telah disepakati dalam teknik Delphi dan FGD, desain 

model dapat disebut sebagai model ”hipotetik”. Kriteria capaian model jika dapat 

diterapkan di lapangan dan peserta FGD menyetujui desain yang telah dibuat. 

Walaupun kriteria telah terpenuhi atau tidak ditolak, namun masih disebut sebagai 

model hipotetik. Dikatakan model hipotetik karena secara rasional model tersebut 

telah baik, tapi keefektifan model belum teruji dalam Uji Coba Model secara empirik. 

 

g. Uji coba model 

Uji coba yang dimaksudkan pada tahapan ini adalah uji coba di lapangan. Pengujian 

dilakukan dengan tujuan mendapatkan informasi apakah penyelenggaraan WBL 

dengan model WBL Rolling Terpadu lebih efektif dibanding dengan model 

penyelenggaraan praktik industri konvensional. Dalam uji coba model juga dilakukan 

observasi tentang out put model terhadap perubahan perilaku mahasiswa sesudah 

mengikuti WBL. Dari output model akan dilakukan analisis tentang kecenderungan 

perubahan perilaku mahasiswa. Melalui uji coba terbatas (25 Januari 2010 – 8 April 
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2010) dan Uji Coba model (01 Juli – 30 Oktober 2010), akan dilakukan analisis 

model, pengukuran variabel dan respon manajemen sebagai pengguna model. 

h. Model Final 

Bila model yang dikembangkan tersebut telah dinyatakan efektif dalam pengujian di 

lapangan, model tersebut merupakan model final. Selanjutnya dapat dilakukan 

langkah berikutnya yaitu diseminasi terhadap model atau penyebaran model secara 

massal. 

 

D. Uji coba Produk 

       Setelah validasi dan revisi dilakukan dan memperoleh produk/model yang fit 

and good, model diujicobakan. Uji coba dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan 

informasi apakah model tersebut lebih efektif dari pada model lama atau model 

lainnya/konvensional. Untuk itu pengujian dilakukan dengan eksperimen, yaitu 

membandingkan efektivitas model lama/konvensional dengan model yang 

dikembangkan (strategi/model penyelenggaraan WBL Rolling Terpadu). Indikator 

efektivitas strategi/metode RoTer adalah (1) penguasaan pengetahuan mekanik 

otomotif lebih tinggi, (2) sikap profesional lebih baik, (3) kesiapan mental kerja lebih 

tinggi, (4) kemandirian meningkat, (5) budaya organisasi lebih kuat, (6) persepsi 

kinerja manajemen pengelola lebih baik. Indikator-indikator tersebut adalah 

merupakan indikator kualitas hasil belajar mahasiswa dengan pembelajaran/pelatihan 

WBL Rolling Terpadu. Dalam melakukan uji coba disusun desain uji coba, subyek 
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uji coba, tempat dan waktu penelitian, jenis data, variabel penelitian, instrumen 

pengumpulan data, dan teknik analisis data.  

 

1. Desain Uji Coba 

     Uji coba dilakukan pada kelompok quasi-eksperimen dan sebagai standar 

ukuran peningkatan kualitas hasil belajar adalah kelompok kontrol. Desain ujicoba 

adalah Randomized pretest-postest control group design (desain eksperimen dengan 

kelompok ekperimen & kontrol acak). 

            Kelompok eksperimen  R   O1    x1   O2 

                                  Kelompok kontrol         R   O3    x2   O4   

Keterangan :  

x1 = WBL Rolling Terpadu,  x2 : WBL Apprenticeship/Konvensional.   

x2 adalah model yang dilaksanakan oleh institusi penyelenggara Diploma  III 

otomotif dari kelompok kontrol dan peneliti tidak melakukan intervensi terhadap 

model. Peneliti hanya melakukan identifikasi dan dokumentasi model yang 

diselenggarakan untuk dibandingkan dengan kelompok eksperimen (Model WBL 

Rolling Terpadu). 

Desain diatas untuk mengukur efektivitas kerja model, dengan cara yaitu menguji 

perbedaan kualitas hasil belajar mahasiswa pada kelompok eksperimen dengan 

kelompok kontrol. Untuk mengukur kecenderungan perubahan kualitas hasil belajar 

dalam mengikuti pembelajaran dan pengajaran WBL, dengan observasi, kuesioner, 

dan  tes. Desain observasi dengan Time Series : O1  O2  O3.   
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2. Subyek Uji Coba 

a.   Subyek uji coba terbatas melibatkan 36 mahasiswa responden/sampel. 

b.  Subyek uji coba diperluas untuk analisis efektivitas kerja model melibatkan 50 

mahasiswa kelompok eksperimen peserta program WBL Rolling Terpadu dan  50 

mahasiswa kelompok kontrol  peserta program PI/PL/PKL konvensional 

termasuk cadangan experiment mortality 5%. Penentuan kelompok eksperimen 

dengan seleksi acak. 

c..  Sampel kelompok eksperimen dan kontrol merepresentasikan populasi mahasiswa 

Diploma III Otomotif di wilayah DIY & Jawa Tengah meliputi 3 PTN 

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

penyelenggara (Politeknik Muhammadiyah Yogyakarta, Politeknik Pratama, Solo 

dan UMM Magelang). Sebaran subyek penelitian dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 5 

Sebaran Subyek Penelitian dari asal perguruan tinggi 

 

Tahap 
Kelom-

pok 

Asal subyek 
Jumlah 

UNY UNS UNNES UMM PMY PLTM 

Ujicoba 

Terbatas 

Eksp. 17 6 6 4 2 1 36 

Kontrol - - - - - - - 

Jumlah 1 17 6 6 4 2 1 36 

Ujicoba 

Model 

Eksp. 19 12 8 8 2 1 50 

Kontrol 19 12 8 8 2 1 50 

Jumlah 2 38 24 16 16 4 2 100 

 

Keterangan: 

UNY: Universitas Negeri Yogyakarta        UMM: Universitas Muhammadiyah MGL. 

UNS: Universitas Negeri Surakarta             PMY: Politeknik Muhammadiyah Yogya. 

UNNES: Universitas Negeri Semarang       PLTM: Politeknik Pratama Mulia Solo. 
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3. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Pusdiklat/Training Center di beberapa Agen 

Pemegang Merek (APM) di Jakarta, Karawang, Tangerang dan Bekasi dengan 

menempatkan sampel di asrama/mess dan lokasi praktik pengalaman lapangan 

masing-masing APM kemudian di rolling. Penelitian ini dilakukan dalam waktu 10 

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

bulan (01 Juli – 29 Oktober 2010) untuk Uji Coba Model diperluas. 

Tabel 6 

Sebaran Subyek Penelitian berdasarkan daya tampung APM 

 

Tahap 
Lokasi APM 

Jumlah 
HMSI TPN HMI NMI UT PPN SSI 

Ujicoba 

Terbatas 
12 12 4 2 - - 6 36 

Ujicoba 

 Model 
12 26 4 2 4 2 - 50 

Jumlah  24 36 6 4 4 2 6 86 

Keterangan: 

HMSI =  PT Hino Motor Sales Indonesia, Bitung, Tangerang, Banten. 

TPN =  PT Timor Putra Nasional, Cikampek, Karawang, Jawa Barat. 

HMI =  PT Hyundai Motor Indonesia, Pondok Ungu, Bekasi, Jawa Barat 

NMI =  PT Nissan Motor Indonesia, Pondok Indah, Jakarta 

UT  =  PT United Tractors Tbk., Cakung, Jakarta 

PPN =  PT Pamapersada Nusantara, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat 

SSI  =  PT Suzuki Sales Indonesia, Pulogadung, Jakarta. 

      HMSI, NMI, UT, PPN, SSI tergabung dalam satu group, yaitu PT Astra Internasional 

4. Jenis Data 

          Data dalam penelitian ini terdiri dari data kualitatif dan kuantitatif. Data 

kualitatif menyangkut validasi model  dengan instrumen validasi, keterlaksanaan, dan 

instrumen teknik Delphi dan FGD. Data kuantitatif berupa instrumen tes dang angket 
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tentang variabel kinerja manajemen pengelola (menurut mahasiswa) X1, budaya 

organisasi mahasiswa (X2), kualitas pembelajaran (X3), dan kualitas hasil belajar (Y) 

Deskripsi jenis data, instrumen, dan skala penskoran dijelaskan pada Tabel 7. 

Tabel 7 

Aspek yang diukur, jenis data, dan instrumen yang digunakan 

 

Aspek yang diukur Jenis data Skala Instrumen 

Model WBL Rolling Terpadu 

(spesifikasi, efektivitas, faktor 

dominan) 

Kualitatif 

dan 

Kuantitatif 

Terbuka 

Sangat penting-tidak 

penting (4) 

Sangat setuju-sangat 

tidak setuju (4) 

Curah pendapat 

Angket 

 

Angket 

Keterlaksanaan Model RoTer Kuantitatif 
Sangat terlaksana-

tidak terlaksana (4) 

Angket 

Keterlaksanaan skenario WBL 

Model RoTer 
Kuantitatif 

Terlaksana-tidak 

terlaksana 

Angket 

Teknik Delphi dan FGD Kualitatif Terbuka Curah pendapat 

Kinerja manajemen pengelola Kuantitatif  Angket 

Budaya organisasi mahasiswa Kuantitatif  Angket 

Kualitas pembelajaran Kuantitatif  Angket 

Kualitas hasil belajar 

 Pengetahuan mekanik 

otomotif pemula 

 Sikap profesional 

 Kesiapan kerja 

 kemandirian 

Kuantitatif 

 

0 – 1 

 

0 – 4 

0 -  4 

0 -  4 

 

Tes 

 

Angket 

Angket 

Angket 

Tanggapan manajemen 

pengelola 
Kuantitatif 

Sangat setuju –tidak 

setuju (4) 

Angket 

  

       Untuk validitas dan reliabilitas instrumen pengumpul data eksperimen dijelaskan 

di subbab 11 pengembangan instrumen. Sedang untuk validitas model menggunakan 

validitas konstruk, yang dimaksudkan untuk mengukur ketepatan koefisien validitas 

melalui data empiris. Perhitungan koefisien validitas model dilakukan dengan analisis 

faktor untuk mencari satu kombinasi linier terbaik pada butir-butir yang disusun dan 

mewakili faktor yang dikonsepkan berdasarkan konstruksi teorinya. Perhitungan 
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koefisien validitas konstruk ini dilakukan dengan analisis faktor konfirmatori atau 

Confirmatory Factor Analysis (CFA). Uji validitas bertujuan untuk menentukan 

kemampuan indikator dalam mengukur variabel laten. Validitas suatu indikator 

sebenarnya dapat dievaluasi dengan tingkat signifikansi pengaruh antara satu variabel 

laten dengan indikatornya. Hubungan langsung antara indikator dan variabel laten ( ) 

digambarkan dengan persamaan berikut: 

= +  

dimana: 

 = chi 

 = variabel laten eksogen 

 = measurement error untuk variabel eksogen (Jöreskog & Sörbom (1996:23) 

Melalui rotasi faktor akan didapat muatan faktor (factor loading). Menurut Rindon & 

Ferguson (Wijanto, 2007: 65) dan Igbaria et.al (1997) standar muatan faktor > 0,50 

sangat signifikan, tetapi jika masih >0,30 maka butir tersebut masih bisa 

dipertimbangkan untuk tidak dihapus (Borden & Abbot, 2008:459). 

        Berdasarkan hal di atas, dalam penelitian ini digunakan besar muatan faktor 

>0.30, sebaliknya jika muatan faktor <0,30 maka butir tersebut tidak mengukur 

indikatornya dan dinyatakan gugur. Kriteria lain yang dijadikan dasar adalah jika 

nilai t valuesnya > 1.96 dan berwarna merah harus dieliminasi karena tidak dapat 

merefleksikan indikatornya (Imam Ghozali, 2005; Jöreskog & Sörbom,1996:124). 

Penggunaan analisis faktor konfirmatori bertujuan untuk mendapatkan suatu model 
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pengukuran. Menurut Jöreskog & Sörbom (1996:115), model pengukuran digunakan 

untuk menetapkan variabel terukur yang tepat sebagai indikator pada variabel laten. 

Estimasi muatan faktor (factor loading) dari tiap-tiap variabel terukur dalam model 

pengukuran dapat dilihat dari parameter ( ). 

        Berdasarkan uraian diatas, maka analisis faktor konfirmatori dalam penelitian ini 

bertujuan untuk menguji validitas butir instrumen. Lebih spesifik analisis tersebut 

digunakan untuk menguji apakah indikator-indikator kinerja manajemen pengelola, 

budaya organisasi mahasiswa, kualitas pembelajaran WBL dan kualitas hasil 

pembelajaran WBL dapat mengukur dimensi model WBL Rolling Terpadu. 

Penghitungan analisis menggunakan bantuan software program komputer LISREL 

8.80, dengan kriteria penilaian muatan factor (factor loading) sebagaimana yang 

dikemukakan Bordens & Abbot (2008). 

 

5. Analisis Model Persamaan Struktural (Structural Equation Modelling/SEM) 

      Model struktural sebagai salah satu teknik analisis uji kecocokan dalam penelitian 

ini digunakan untuk mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung dari variabel 

sebab (eksogenous) terhadap variabel terikat (endogenous) Jöreskog & Sörbom 

(1996:11). Muatan faktor standar (standardized factor loading ) dari 

variabel teramati  ditetapkan ≥  0.3 (Borden & Abbot, 2009:459) dan dari  

T-values nilainya ≥1,96 (Wijanto, 2008:137). Analisis model struktural dalam 

penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel laten eksogenous: 



164 

 

kinerja manajemen pengelola, budaya organisasi mahasiswa  terhadap variabel laten 

endogenous: kualitas pembelajaran WBL, dan kualitas hasil pembelajaran WBL 

dengan bantuan program software komputer LISREL 8.8. Sebagaimana halnya model 

yang baik (fit) adalah secara keseluruhan (overall fit) dari instrumen dilakukan 

dengan mengkonsultasikan dengan ukuran goodness of fit index. Indikator untuk 

menilai model fit antara lain didasarkan pada indikator: (1) Root Mean Square Error 

of Aproximation (RMSEA) ≤ 0.08 menunjukkan good and fit; (2) p-value  ≥ 0.05; 

(3) Goodness of Fit Indices (GFI) ≥ 0.90 & 0.80 ≤ GFI, 0.90 marginal fit; dan (5) 

Comparative Fit Index (CFI) ≥ 0.90, Normed Fit Index (NFI) ≥ 0.90 (Jöreskog & 

Sörbom, 1993; Solimun, 2002:80; Imam Ghozali, 2008; Wijanto, 2008). Hasil 

perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 6. 

 

6. Variabel Penelitian/Faktor determinan Model WBL Rolling Terpadu 

Model penyelenggaraan WBL Rolling Terpadu yang dibangun dari teori-teori 

konseptual, sekaligus mengembangkan model struktural untuk melihat variabel-

variabel yang berpengaruh terhadap kualitas hasil belajar WBL. Langkah pertama, 

yakni menentukan variabel terlibat dalam pembelajaran WBL Rolling Terpadu 

berdasarkan kerangka berpikir, kemudian menguji model hubungan antar variabel 

sebagai hasil proses pembelajaran WBL Rolling Terpadu. Variabel yang terlibat 

dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel bebas dan dua variabel terikat. Kedua 

variabel bebas tersebut adalah: kinerja manajemen pengelola WBL (menurut 



165 

 

mahasiswa) (X1), budaya organisasi mahasiswa (X2). Sedangkan variabel terikatnya 

adalah kualitas pembelajaran WBL (X3) dan kualitas hasil pembelajaran WBL (Y) 

dengan empat aspeknya, yaitu: pengetahuan mekanik otomotif pemula (Y1), sikap 

profesional mahasiswa (Y2), kesiapan mental kerja (Y3), dan kemandirian (Y4) 

   Model struktural penyelenggaraan pembelajaran WBL Rolling Terpadu 

dibangun dari dimensi kinerja manajemen pengelola, budaya organisasi mahasiswa, 

kualitas pembelajaran WBL, dan kualitas hasil belajar WBL. Setiap dimensi tercakup 

didalamnya indikator-indikator yang terdiri dari: (1) kinerja manajemen pengelola 

terdapat 15 indikator; (2) budaya organisasi mahasiswa terdapat 12 indikator; (3) 

kualitas pembelajaran WBL terdapat 4 indikator; dan (4) kualitas hasil belajar WBL 

terdapat 4 indikator. 

   Variabel laten eksogenous digambarkan dapat membangun variabel laten 

endogenous. Model struktural dalam penelitian ini menempatkan dimensi budaya 

organisasi mahasiswa dan kinerja manajemen pengelola sebagai variabel laten 

eksogenous, sedang dimensi kualitas pembelajaran WBL dan kualitas hasil belajar 

WBL sebagai variabel laten endogenous. Budaya organisasi mahasiswa dan kinerja 

manajemen pengelola digambarkan dapat membangun kualitas pembelajaran WBL 

maupun kualitas hasil belajar WBL setelah mengikuti pembelajaran WBL Rolling 

Terpadu. Juga budaya organisasi mahasiswa, kinerja manajemen pengelola, dan 

kualitas pembelajaran digambarkan dapat membangun kualitas hasil pembelajaran 

WBL. Hubungan antar variabel tersebut digambarkan model hipotetiknya sebagai 

berikut: 
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     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

   

   x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 

  

  x11       x21         x31       x41       x51        x61       x71       x81        x91        x101       x111     x121     x131    x141     x151 

 

             

                                                                    KinManPe 1  
                 
  

                                                               2                        1 

     1    y1                         y52 y5 5 

            y11  

    Φ 1 2    y2        y62 y6 6 

                y21            KuaPemb             1             KuaHaBel 

     3     y3       y31      ( 1)         ( 2)  y72 y7  7 

       y41 

     4   y4              3      y82 y8 8

                                                                4 
      

  

                                                                   BudOrMa 2 

 

 
   x11       x21         x31       x41       x51        x61       x71       x81        x91        x101     x111     x121       
 

             x16        x17         x18         x19        x20        x21        x22         x23        x24 x25 x26 x27  

 
   

    16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27  

 

Gambar 18 

Model Hipotetik Penyelengaraan WBL Rolling Terpadu pada pendidikan vokasi Diploma III Otomotif
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Keterangan gambar: 

1 (Ksai 1)  =  Kinerja manajemen pengelola (x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10, x11,  

                             x12, x13, x14, x15) 

2 (Ksai 2) =  Budaya organisasi mahasiswa (x16, x17, x18, x19, x20, x21, x22, x23, x24,               

                             x25, x26, x27) 

1 (Eta 1) =  Kualitas pembelajaran WBL (y1, y2, y3, y4) 

2 (Eta 2) =  Kualitas hasil belajar WBL (y5, y6, y7, y8) 

 

7. Instrumen Pengumpulan Data 

    

Seluruh instrumen dari empat variabel dikembangkan dari kajian teori, 

indikator-indikator pokok dan diwujudkan dalam instrumen penelitian berupa tes, 

kuesioner, format isian, lembar observasi, dokumentasi dan lain-lain (lihat Tabel 8). 

Instrumen dikembangkan dan diuji coba. Pengembangan instrumen, uji coba 

instrumen, dan teknik pengumpulan data dijelaskan pada uraian selanjutnya di sub 

bab 11 mulai halaman 173. Kerangka berpikir/tata hubung antar variabel bebas dan 

terikat tersebut ditampilkan dalam gambar 19 berikut: 

                      X1 

 

          p x3x1                       p yx1                       

 

    rx2x1    X3        p yx3           Y 

 

               px3x2   p yx2 

            ε1    ε2 

 

                               X2                                                

Gambar 19 

Tata hubung antar variabel 
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Keterangan: 

X1 : Kinerja Manajemen Pengelola         X2: Budaya Organisasi Mahasiswa 

X3 : Kualitas Pembelajaran WBL            Y : Kualitas Hasil Pembelajaran WBL 

 

Tabel 8 

Instrumen Pengumpulan Data 

 

Jenis Data/Variabel 

Metode 

Pengumpulan 

Data 

Instrumen 
Skala 

Penskoran 
Variabel 

Kinerja manajemen 

pengelola menurut 

mahasiswa 

Kuesioner 

 

Angket 

 
Interval Bebas 

Budaya organisasi Kuesioner Angket Interval Bebas 

Kualitas pembelajaran Kuesioner Angket Interval Bebas 

Kualitas hasil belajar 
Tes dan 

Kuesioner 

Paket Tes, 

Angket 
Interval Terikat 

Tanggapan Mahasiswa 

terhadap Model 
Kuesioner Angket Interval Bebas 

Tanggapan Pengelola 

terhadap Model 
Kuesioner Angket Interval Bebas 

 

 

8. Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data meliputi analisis data pengembangan model dan analisis 

data eksperimen. Analisis data pengembangan model dengan SEM  (dijelaskan pada 

subbab 5 halaman 162-163) dan analisis data eksperimen meliputi analisis deskriptif 

dan analisis inferensial (uji hipotesis) dengan terlebih dahulu dilakukan uji 

persyaratan analisis (diuraikan pada Bab IV subbab D halaman 267-273). 

a. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif dimaksudkan untuk mengetahui karakteristik masing-

masing variabel serta dapat melakukan representasi obyektif masalah penelitian. 
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Dalam penelitian ini analisis deskriptif akan meliputi penyajian: (a) 

distribusi frekuensi setiap variabel, (b) ukuran tendensi sentral (mean, modus, 

median), (c) ukuran dispersi (penyebaran) meliputi standar deviasi dan varian. Selain 

itu dengan memperhatikan nilai-nilai tendensi sentral dan skor masing-masing 

variabel serta berpedoman pada distribusi normal dapat disusun kriteria 

kecenderungan masing-masing variabel yang meliputi harga: 

         di atas (Mi + 1,8 Sdi) s.d. (Mi + 3 Sdi) Sangat Tinggi 

di atas (Mi + 0,6 Sdi) s.d. (Mi + 1,8 Sdi) Tinggi 

di atas (Mi - 0,6 Sdi)  s.d. (Mi + 0,6 Sdi)      Cukup  

di atas (Mi – 1,8 Sdi)  s.d. (Mi – 0,6 Sdi)         Rendah 

 (Mi – 3 Sdi) s.d. (Mi – 1,8 Sdi)    Sangat Rendah 

Penentuan jarak interval 1,8 SDi untuk masing-masing kelompok di dasarkan 

pada distribusi normal yang secara teoritik berjarak 6 SD (Sutrisno Hadi, 1986). 

Perhitungan skor rata-rata ideal digunakan nilai tertinggi ditambah nilai terendah 

dibagi dua dan simpangan baku diperoleh dengan nilai tertinggi dikurangi 

nilai terendah dibagi enam. 

 

b. Uji Persyaratan Analisis 

         Uji persyaratan analisis dimaksudkan untuk menguji apakah data 

yang terkumpul memenuhi syarat dianalisis dengan teknik analisis yang 
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diterapkan. Kerlinger (2005) mengemukakan empat syarat yang diperlukan 

untuk melakukan analisis korelasional agar kesimpulannya tidak menyimpang 

yaitu: (a) sampel penelitian harus diambil secara acak/random, (b) bentuk sebaran 

data x dan y harus berdistribusi normal, (c) hubungan antara variabel x dan y 

merupakan hubungan linier, dan (d) antara variabel bebas tidak terjadi 

multikolinieritas. Sedangkan untuk analisis jalur menurut Pedhazur (1973) dan 

Sudjana (2003:297) mempunyai beberapa persyaratan yang meliputi (a) 

hubungan antar variabel dalam model linear, aditif dan kausal, (b) masing-masing 

residual tidak berkorelasi dengan variabel-variabel yang mendahuluinya dan tidak 

berkorelasi satu sama lain, (c) dalam sistem hanya ada arus kausal searah, (d) 

variabel-variabel diukur dengan skala interval, dan (e) tidak ada kesalahan 

pengukuran variabel-variabel. 

Berdasarkan tiga pernyataan tersebut selaras dengan pendapat Coakes & 

Steed (1996: 130), uji persyaratan analisis yang akan dilakukan dalam penelitian ini 

meliputi: (1) uji normalitas, (2) uji liniearitas, (3) uji homoskedastisitas,  dan  

(4) uji multikolinieritas.  

 

c. Uji Hipotesis 

         Terdapat dua hipotesis mayor yang akan diuji dalam penelitian ini, yaitu: 

(1) hipotesis uji kecocokan model (hipotesis 1), dan (2) hipotesis uji regresi 

ganda (hipotesis 2-7). Untuk menguji hipotesis pertama dengan SEM dengan 
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parameter goodness of fit . Untuk hipotesis kedua dilakukan analisis 

korelasi, regresi linier ganda dilanjutkan dengan analisis jalur.  

       Korelasi dilakukan untuk mengetahui hubungan antara satu variabel dengan 

satu variabel lainnya. Regresi linier ganda dilakukan untuk menguji keberartian 

regresi atau signifikansi pengaruh variabel bebas baik sendiri-sendiri maupun 

bersama-sama terhadap variabel bebas, dan sumbangan (determinasi) variabel 

bebas baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama terhadap variabel 

terikat. Analisis jalur digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh 

langsung, pengaruh tak langsung dan pengaruh non kausal didasarkan pada model 

hubungan kausal empiris dari data hasil penelitian. Koefisien jalur (p) yang diuji 

merupakan koefisien regresi ganda yang dibakukan/Beta.  

        Untuk melakukan berbagai perhitungan tersebut digunakan bantuan 

program SPSS for Windows versi 17. Sedangkan untuk uji hipotesis perbedaan 

antar kelompok (eksperimen dan kontrol) atau antar waktu (sebelum dan sesudah 

perlakuan) digunakan uji-t. Pemodelan dan pengolahan data penelitian menggunakan 

bantuan piranti lunak komputer (software) yaitu LISREL 8.80 dan SPSS for Window 

17. 

 

9. Validitas internal & eksternal 

a. Kontrol Validitas internal  

Validitas internal menunjuk pada usaha untuk mengendalikan proses 

eksperimen agar efek yang ditimbulkan benar-benar terjadi oleh perlakuan yang 
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dikondisikan (Cristensen, 1988).  Kontrol  validitas internal dalam 

penelit ian ini  dimaksudkan untuk mengeliminasi agar kualitas hasil belajar 

dalam penyelenggaraan program pengalaman industri yang diamati benar-benar 

merupakan akibat dari perlakuan model penyelenggaraan WBL Rolling Terpadu yang 

diberikan. Untuk itu dilakukan pengendalian terhadap unsur-unsur internal yang 

diperkirakan dapat mempengaruhi hasil eksperimen, yaitu: (1)  unsur peristiwa di 

luar proses pembelajaran ("history”), (2) unsur kematangan 

("maturat ion”),  (3)  unsur materi perlakuan,  (4).  unsur subyek penelitian,  (5). 

unsur mortalitas, (6). unsur kontaminasi antar subyek eksperimen, (7). 

pengaruh "hawthrone", (8) pengaruh testing, (9)  pengaruh instrumen “decay”,  

(10) pengaruh regresi, (11) pengaruh lokasi tempat penelitian,  (12) pengaruh 

implementasi.  

b. Kontrol Validitas Eksternal 

Kontrol validitas eksternal dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mernperoleh hasil 

eksperimen yang representatif untuk digeneralisasikan pada populasi, jika 

diberlakukan pada subyek, seting, dan waktu yang berbeda (Cristensen, 1988: 399).
 

Untuk keperluan ini dilakukan pengendalian terhadap validitas populasi dan validitas 

ekologi. 

Berkenaan dengan penelitian yang dilakukan, validitas populasi 

dikontrol dengan cara: (a) memilih sampel sesuai dengan karakteristik 

populasi melalui prosedur metodologis yang dapat dipertanggungjawabkan, dan; (b) 

melakukan randomisasi pada saat menentukan kelompok subyek yang akan dikenai 
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perlakuan penelitian. Sedangkan untuk mengatasi ancaman validitas 

ekologi, kontrol dilakukan dengan cara (a) tidak memberitahukan kepada 

mahasiswa bahwa mereka sedang menjadi subyek penelitian, (b) tidak 

merubah jadwal penyelenggaraan praktik industri, (c) pembelajaran materi 

praktik industri diberikan oleh instruktur yang kompeten membimbing praktik 

industri, (d) pemantauan terhadap pelaksanaan eksperimen oleh peneliti dilakukan 

tidak secara terang-terangan, tetapi lebih secara tersamar melalui pengamatan dan 

diskusi dengan mahasiswa dan instruktur di luar jam penyelenggaraan program. 

Dengan kontrol validitas eksternal sebagaimana diuraikan di atas, diharapkan 

hasil eksperimen dapat digeneralisir pada populasi penelitian atau dapat diaplikasikan 

pada sasaran yang lebih luas. 

 

10. Asumsi Penelitian 

a. Semua institusi penyelenggara pendidikan vokasi Diploma III otomotif yang 

menyelenggarakan WBL menerapkan standar inti kompetensi lulusan Diploma III 

yang sama/sejenis, yang diwakili oleh beberapa mata kuliah inti otomotif. 

b. Seluruh faktor-faktor determinan kualitas hasil belajar program pendidikan vokasi 

Diploma III otomotif yang teridentifikasi dapat diformulasi dan diukur 

besarannya sebagai faktor instrumental. 

c. Seluruh Responden/Sampel Penelitian telah setara karena telah menempuh 4 

(empat) semester, telah lulus mata kuliah ciri Diploma III teknik otomotif, serta 

telah menempuh minimal 70 SKS. 
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Tabel 9 

Data sampel kelompok eksperimen dan kontrol (rencana) 

 

No 
Nama 

Prodi 
Jur/Fak 

PT 

 

Po 

pu 

lasi 

mhs 

Alamat 

Akre 

dita 

si 

Jumlah 

Sampel 

1 

Diploma III 

T Otomotif 

UNY 

(Yogya) 

PT Oto/ 

FT U 

 
120 

Kampus Karangmalang, 

Yk Telp 0274 554 690 
B 38 

2 

Diploma III 

Politeknik 

Muh.(Yogya

) 

Teknik 

Mesin 
P 20 

Kompleks Asri Jl. HOS 

Cokroaminoto, 

Yogyakarta 
C 4 

3 

Diploma III 

T Otomotif 

UNS (Solo) 

T. Oto/ 

FT 
U 

 
120 

Kampus FT Kentingan,  

Jl. Prof Ir. Sutami, 

Surakarta 

B 26 

4 

Diploma III 

T Otomotif 

 POLI 

TAMA 

(Solo) 

Teknik 

Otomotif 

 P 60 

Jl. Haryo Panular No. 

18 A, Surakarta. Telp. 

0271-712637, 727710, 

Fax. 0271727710 

 
 

 

B 2 

5 

Diploma III 

T Otomotif 

UNNES 

(Smg) 

PT Oto/ 

FT 
U 40 

Kampus UNNES 

Gunungpati Semarang 
B 18 

6 

Diploma III 

T Oomotif 

UMM 

(Magelang) 

TO/FT 

U 

 
30 

Jl. Mayjen Bambang 

Soegeng Mertoyudan, 

Magelang. Telp 0293 

326945  

C 12 

Jumlah 390 Jumlah 100 

Keterangan : 

U = Universitas     A = Akademi     P = Politeknik 

11. Pengembangan Instrumen, Uji coba Instrumen, dan  Teknik Pengumpulan Data 

a. Instrumen Penelitian 

    Penelitian ini menggunakan dua instrumen yaitu tes dan angket. Tes untuk 

mengukur satu variabel, yaitu: Kualitas Hasil Belajar WBL aspek kognitif berupa Tes 

Pengetahuan Mekanik Otomotif Pemula. Angket untuk mengukur  6 variabel yang 
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lain, yaitu: (1) sikap profesional, (2) kesiapan mental kerja, (3) kemandirian (4) 

kualitas pembelajaran WBL, (5) budaya organisasi, (6) kinerja manajemen menurut 

persepsi mahasiswa. Seluruh instrumen untuk mahasiswa dan unit analisisnya adalah 

mahasiswa. Instrumen tersebut disusun menggunakan model skala Likert dengan 

empat dan lima alternatif jawaban untuk angket, sedang untuk Tes dengan 

mempertimbangkan validitas dan reliabilitas tes. Alternatif jawaban yang ada 

meliputi: tidak pernah atau tidak ada, hampir tidak pernah atau hampir tidak ada, 

kadang-kadang atau beberapa, hampir selalu atau hampir semua, dan selalu atau 

semua; dengan bobot masing-masing adalah 0, 1, 2, 3, dan 4. Alternatif jawaban lain: 

sangat kurang, kurang, baik sangat baik dengan bobot 1, 2, 3 dan 4. Juga sangat 

setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju dengan bobot  4, 3, 2, dan 1,  

disamping selalu, sering, jarang, dan tidak pernah dengan bobot 4, 3, 2, dan 1. 

        Instrumen angket untuk mahasiswa terdiri dari enam buah inventori yang 

masing-masing dirancang untuk menjaring data: (1) kualitas pembelajaran, (2) 

budaya organisasi, (3) kinerja manajemen menurut persepsi mahasiswa, (4) sikap 

profesional, (5) kesiapan mental kerja, (6) kemandirian. Kisi-kisi pengembangan 

instrumen penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 10 sampai dengan Tabel 16. 

 

1). Kualitas Hasil Belajar WBL 

       Kualitas hasil belajar WBL meliputi aspek: pengetahuan/kognitif (yaitu 

subvariabel pengetahuan mekanik otomotif pemula), aspek afektif (yaitu subvariabel 

sikap profesional, kesiapan mental kerja, dan kemandirian) dan aspek psikomotorik. 
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a. Aspek pengetahuan 

        Kompetensi atau competency adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu 

tugas/pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai 

dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan. Mirabile dalam Kismiyati (2004) 

mendefinisikan kompetensi sebagai pengetahuan dan keterampilan yang dituntut 

untuk melaksanakan dan/atau untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan, yang 

merupakan dasar bagi penciptaan nilai dalam suatu organisasi.  Menurut definisi ini, 

faktor-faktor kompetensi mekanik otomotif didasari oleh pengetahuan mekanik 

otomotik yang sangat penting bagi perseorangan untuk mencapai keberhasilan, 

meliputi: pengetahuan teknis, pengkoordinasian pekerjaan, penyelesaian dan 

pemecahan masalah, komunikasi dan layanan, dan akuntabilitas.  

       Beberapa definisi tentang kompetensi yang dirumuskan sejumlah ahli 

menambahkan unsur motivasi, sikap dan nilai kepribadian, serta kepercayaan diri. 

Kompetensi itu bisa diukur, dan dapat dikembangkan, misalnya melalui pendidikan 

dan pelatihan. Dari beberapa definisi tersebut dapat dirumuskan bahwa seseorang 

yang berkompeten adalah seseorang yang penuh percaya diri karena menguasai 

pengetahuan dalam bidangnya, memiliki kemampuan dan cara berpikir kognitif serta 

motivasi tinggi dalam mengerjakan hal-hal yang terkait dengan bidang itu sesuai 

dengan tata nilai atau ketentuan yang dipersyaratkan. Pengetahuan mekanik pemula 

adalah kognisi atau pemahaman peserta WBL Rolling Terpadu program Diploma III 
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otomotif yang diwakili oleh 14 mata kuliah ciri otomotif yang wajib lulus untuk 

menguasai kompetensi mekanik otomotif. 

          Pengetahuan mekanik pemula adalah kemampuan kognisi dasar yang harus 

dimiliki oleh para lulusan program Diploma III Otomotif. Kisi-kisi dikembangkan 

dari kebulatan program Diploma III Otomotif dari Kurikulum Diploma III Otomotif 

yang minimal harus lulus 14 mata kuliah ciri Otomotif. Ke 14 mata kuliah ciri 

otomotif itu adalah : Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Gambar Teknik, Pengukuran 

Teknik,  Teknologi Motor Bensin, Listrik & Elektronika Dasar,  Sistem Kemudi, 

Rem & Suspensi, Listrik dan Elektronika Otomotif, Teknologi Motor Diesel,  Sistem 

Pemindah Tenaga,  Teknologi Sepeda Motor, Konstruksi Badan Kendaraan,  Sistem 

AC,  Teknologi Pengecatan,  Diagnosis Kendaraan.  

       Pengetahuan kognitif mata kuliah ciri otomotif diukur dengan menggunakan soal 

tes ujian akhir semester dari masing-masing mata kuliah dengan mengukur 

kompetensi dasar masing-masing mata kuliah. Paket tes yang disusun 

menggambarkan kompetensi mekanik pemula. Agregat dari nilai tes 14 mata kuliah 

ciri otomotif  (paket tes yang disusun)  merupakan nilai kebulatan penguasaan 

pengetahuan mekanik otomotif pemula. Dari masing-masing pengetahuan/ 

kompetensi dasar mata kuliah kemudian dikembangkan indikator dan butir soalnya. 

Indikator dan butir soal kompetensi mekanik pemula dapat dilihat pada tabel 10. 

Jumlah butir instrumen tes 74 butir dapat dilihat pada Lampiran 2. 
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Tabel 10 

Indikator dan butir soal Pengetahuan Mekanik Otomotif Pemula 

 

                  Taksonomi 

Kompetensi                       

Dasar MK 

Jenjang dan nomor butir Jumlah 

Butir C1 C2 C3 C4 C5 C6 

Pemahaman 

keselamatan dan 

kesehatan kerja 
67      1 

Kemampuan membaca 

gambar     2 1 2 

Penguasaan 

pengukuran teknik 68, 

72 
5, 69 

3, 4, 

70, 

71, 

74 

  6, 7 10 

Penguasaan  

kompetensi motor 

bensin 
 14 8, 17 9, 10 12 

11, 

13 
8 

Penguasaan  

kompetensi listrik dan 

elektronika dasar 
73 15 16    3 

Penguasaan  

kompetensi sistem 

kemudi, rem dan 

suspensi 

  29 30 
26, 

27, 28 
 5 

Penguasaan  

kompetensi listrik dan 

elektronika otomotif 
 

43, 

44, 

45, 

47 

37, 

38, 

46 

39,40, 

41, 42 
48, 49  13 

Penguasaan  

kompetensi teknologi 

motor diesel 
 18 19 20   3 

Penguasaan  

kompetensi sistem 

pemindah tenaga 

 
 

31, 

32, 

33, 

34, 

35, 

36 

 
21, 

22, 

23,24, 

25 
 11 
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                  Taksonomi                          

Kompetensi  

Dasar MK 

Jenjang dan nomor butir 
Jumlah 

Butir C1 C2 C3 C4 C5 C6 

Penguasaan  

kompetensi teknologi 

sepeda motor 
   

52, 

53, 54 
  3 

Penguasaan  

kompetensi konstruksi 

badan kendaraan 

55, 

56, 

58, 

59 

57, 

60 
    6 

Penguasaan  

kompetensi sistem AC 

mobil 
   50, 51   2 

Penguasaan  

kompetensi teknologi 

pengecatan 

61, 

62 
63  64   4 

Penguasaan  

kompetensi diagnosis 

kendaraan 
  66 65   2 

Jumlah 10 18 14 17 10 5 74 

 

Keterangan: 

C1 : Knowledge (ranah pengetahuan) 

C2 : Comprehension (ranah pemahaman) 

C3 : Application (ranah penerapan) 

C4 : Analysis (ranah analisis) 

C5 : Synthesis (ranah sintesis) 

C6 : Evaluation (ranah evaluasi)
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b. Aspek sikap profesional   

    Sikap profesional, menurut Wardiman Djojonegoro (1998: 64) adalah sesuatu 

yang mempengaruhi perilaku: peduli pada mutu (tidak asal jadi), bekerja cepat, 

tepat dan efisien, menghargai waktu, dan menjaga reputasi. Sikap semacam ini adalah 

karakter tenaga kerja yang disukai dan diperlukan dunia industri Indonesia. Lebih 

lanjut Wardiman Djojonegoro (1998), menyatakan bahwa pembentukan sikap 

profesional bukanlah mudah, tidak bisa diajarkan dengan metode ceramah 

memberikan pengertian dan pemahaman saja. Sikap profesional hanya dapat dibentuk 

melalui proses pembiasaan yang memerlukan waktu lama sampai kebiasaan 

itu terinternalisasi dengan nilai-nilai yang dianggap baik dan menguntungkan bagi 

diririya. Profesional adalah kata sifat yang menjelaskan kualitas orang yang 

menyandang profesi tertentu. Pengertian profesi menurut Muchtar Buchori 

(1989), adalah okupasi atau pekerjaan yang memberi sumber penghidupan atau 

nafkah bagi yang bersangkutan. Berbeda dengan hobby, karena hobby adalah 

kegiatan yang dilakukan tidak untuk mencari nafkah, melainkan untuk kesenangan 

atau kepuasan semata-mata.  

Menurut T. Raka Joni dari A. Samaria (1994), seorang pekerja profesional 

dituntut menguasai visi yang mendasari ketrampilannya yang menyangkut 

wawasan filosofis, pertimbangan rasional dan memiliki sikap yang positif 

mengembangkan mutu karyanya. Di samping menguasai prosedur kerja, 

menguasai teknik kerja, dan mampu memecahkan masalah-masalah teknik dalam 

bidang kerjanya. Orang yang profesional adalah orang yang ahli dan mempunyai 



181 

 

etika profesi. Ciri lain orang yang profesional adalah mempunyai pengetahuan, 

ketrampilan, nilai dan sikap yang dioperasionalkan dalam bentuk perilaku yang 

positif. Orang tersebut tidak mudah dibujuk dengan imbalan, karena mampu 

bekerja mandiri dan tidak membutuhkan tuntunan dan pengawasan, tahu 

tugasnya dengan baik kemudian mengerjakan tugasnya dengan baik pula.  

       Tingkat keahlian profesional didasarkan pada standar profesi tertentu. Dalam hal 

ini program Diploma III harus jelas mengacu pada pencapaian kemampuan 

profesional sesuai dengan tuntutan jabatan pekerjaan atau profesi tertentu yang 

berlaku di lapangan kerja (ahli madya). Standar profesi yang dimaksud harus 

mendukung kejelasan tentang ukuran kemampuan dan sekaligus mewujudkan 

kewenangan untuk melaksanakan tugas profesi tertentu. Pada program 

Diploma III, standar profesi mengacu pada program studi dan profil kemampuan 

tamatan seperti tercantum dalam buku kurikulum Diploma III bidang Otomotif. 

Profil kemampuan tamatan adalah seperangkat daftar kompetensi untuk setiap bidang 

pekerjaan. 

Kisi-kisi indikator sikap profesional dan butir masing-masing : peduli pada 

mutu (1, 2, 3), bekerja cepat, tepat, dan efisien (4, 5, 6), menghargai waktu (7, 8, 9), 

menjaga reputasi (10, 11, 12, 13) dapat dilihat pada tabel 11. Butir instrumen sikap 

profesional dapat dilihat pada Lampiran 2. 
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Tabel 11 

Kisi-kisi sikap profesional mahasiswa 

 

No Indikator Nomor Butir Jumlah 

1. Peduli pada mutu 1, 2, 3 3 

2. Bekerja cepat, tepat, dan efisien 4, 5, 6 3 

3. Menghargai waktu 7, 8, 9 3 

4. Menjaga reputasi 10, 11, 12, 13 4 

Jumlah butir 13 

 

c. Aspek Kesiapan Mental Kerja 

       Kesiapan (readiness) menurut kamus psikologi adalah suatu titik kematangan 

untuk menerima dan mempraktikkan tingkah laku tertentu (Dali Gulo, 1983). Dari 

Dictionary of Education dari Good (2009) kesiapan didefinisikan sebagai kemauan, 

keinginan, dan kemampuan untuk mengusahakan suatu kegiatan tertentu dan hal ini 

tergantung kepada tingkat kematangan, pengalaman masa lalu, keadaan masa lalu 

serta keadaan mental dan emosi yang serasi. Tingkat kematangan adalah satu fase 

dalam proses perkembangan dimana fungsi fisik atau mental mencapai perkembangan 

yang sempurna. Pengalaman masa lalu adalah pengalaman tertentu yang diperoleh 

berkait keadaan lingkungan, kesempatan yang tersedia dan pengaruh dari luar. 

Keadaan mental dan emosi yang serasi merupakan keadaan yang meliputi sikap kritis, 

memiliki pertimbangan-pertimbangan yang logis, obyektif, bersifat dewasa dan emosi 

yang terkendali. 

Kesiapan mental kerja diartikan sebagi kondisi fisik atau mental mahasiswa peserta 

program pengalaman industri atau WBL menghadapi dunia kerja. Kesiapan seseorang 
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terhadap suatu obyek berupa pekerjaan disebut kesiapan kerja. Kesiapan kerja dalam 

penelitian ini adalah kesiapan kerja aspek afektif atau kesiapan mental kerja. 

Kesiapan kerja aspek mental pada seseorang dapat dilihat pada berbagai indikator 

yaitu : sikap kritis dan kreatif, pertimbangan logis dan sikap obyektif, sikap 

dewasa/mandiri dan emosi terkendali, kemauan kerja,  dan sikap disiplin.  

Kisi-kisi indikator dan butir aspek kesiapan mental kerja dapat dilihat pada tabel 12. 

Butir instrumen kesiapan mental kerja dapat dilihat pada Lampiran 2. 

Tabel 12 

Kisi-kisi kesiapan mental kerja 

 

No Indikator Nomor Butir Jumlah 

1. Sikap kritis dan kreatif 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17, 23 10 

2. Pertimbangan logis dan sikap 

objektif 

11, 16, 18, 19, 20, 26, 28, 29, 31, 

32, 33 
11 

3. Sikap dewasa/mandiri dan emosi 

terkendali 
12, 13, 14, 30 4 

4. Kemauan kerja 21, 22, 24, 25 4 

5. Sikap disiplin 9, 10, 15, 27 4 

Jumlah butir 33 

 

d. Aspek Kemandirian 

    Mahasiswa yang berusia lebih dari 18 tahun tergolong fase remaja akhir (Santrock, 

1986). Pada masa inilah kemandirian semakin berkembang. Pada tahap 

perkembangan remaja, individu dihadapkan pada berbagai isu perkembangan 

psikososial, yang salah satunya adalah perkembangan kemandirian (Steinberg, 2002). 

Remaja mandiri adalah remaja yang mampu mengatur hidupnya sendiri, bersikap 

interdependency terhadap orang tua. Transisi dari masa sekolah lanjutan ke jenjang 



184 

 

perguruan tinggi akan melibatkan peningkatan kemandirian bagi kebanyakan remaja.  

(Montemayor & Flannery, 1991 dalam Santrock, 2003). Kemandirian memegang 

peranan penting dan membawa dampak positif bagi mahasiswa. Mahasiswa yang 

mandiri mampu berusaha sendiri menyelesaikan masalahnya sehingga tidak tergesa-

gesa meminta bantuan orang lain, tidak terombang-ambing oleh derasnya informasi 

yang diterima, baik secara lisan maupun tulisan, mampu menggunakan nilai-nilai 

mana yang penting dan mana yang benar. Selain itu mahasiwa yang mandiri mampu 

bersaing dengan orang lain, ia dapat segera mengambil keputusan untuk tindakan 

yang akan dilakukannya dan tidak menunggu orang lain memutuskan untuknya 

(Steinberg, 2002). 

       Secara umum kemandirian pada masa remaja atau mahasiswa meliputi tiga aspek 

sebagaimana yang dikemukakan oleh Steinberg (2002), yaitu emotional autonomy, 

behavioral autonomy dan value autonomy. Emotional autonomy yaitu derajat 

kemampuan mahasiswa untuk mengurangi ketergantungannya secara emosional 

terhadap orang lain, sehingga mampu menghadapi masalahnya meskipun tanpa orang 

lain didekatnya untuk memberikan dukungan secara emosional. Mahasiswa yang 

memiliki emotional autonomy tinggi memiliki ciri tingkah laku sebagai berikut : tidak 

lagi tergesa-gesa mendatangi orang lain yang terdekat saat membutuhkan bantuan, 

tidak lagi memandang orang terdekat mereka sebagai orang yang serba tahu dan serba 

bisa, dan mahasiswa memandang orang terdekatnya dapat sebagai teman atau 

seseorang yang dapat dipercaya daripada sebagai model. Selain itu juga remaja 

memiliki hal-hal pribadi atau kejadian yang sepenuhnya tidak ingin diketahui oleh 
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orang terdekatnya. Behavioral autonomy yaitu derajat kemampuan mahasiwa untuk 

membuat keputusan yang mandiri berdasarkan penilaian sendiri dan melaksanakan 

keputusan yang telah diambil. Mahasiswa yang memiliki behavioral autonomy tinggi 

memiliki ciri tingkah laku : mampu membuat pertimbangan-pertimbangan untuk 

mengambil suatu keputusan, berani meminta masukan dan mau menerima saran atau 

usul dari orang lain yang berhubungan dengan pengambilan keputusan dan memiliki 

kepercayaan diri dalam mengambil keputusan. Value autonomy yaitu derajat 

kemampuan mahasiswa untuk mempertahankan apa yang baik dan penting meskipun 

mendapat tekanan dari orang lain. Ciri mahasiswa yang memiliki value autonomy 

tinggi yaitu, memiliki cara berpikir yang lebih abstrak, memiliki kepercayaan yang 

lebih mendasar, memiliki nilai-nilai dari diri sendiri yang tidak tergantung pada 

sistem nilai yang ditekankan oleh orangtua atau figur otoritas lain. Ketiga aspek 

kemandirian ini ada dalam tiap diri individu, termasuk mahasiswa program Diploma 

III. Ketiga aspek kemandirian ini berkembang secara bertahap dan progresif. 

Perkembangan kemandirian nilai terjadi belakangan dibanding perkembangan 

kemandirian emosi dan tingkah laku yang berlangsung lebih awal yakni pada masa 

remaja awal dan madya. 

 Kisi-kisi indikator dan butir aspek kesiapan mental kerja dapat dilihat pada Tabel 13. 

Butir instrumen kemandirian dapat dilihat pada Lampiran 2. 
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Tabel 13 

Kisi-kisi kemandirian mahasiswa 

 

No Indikator Nomor Butir Jumlah 

1. Kebebasan dalam memilih karir   

 Memilih karir atas kemampuan diri 1, 2, 3, 4, 5 5 

 Memilih karir tidak bergantung pada 6, 7, 8, 9 4 

 orang lain   

2. Kemantapan diri dalam memilih karir   

 Percaya terhadap kemampuan diri sendiri 10, 11, 24, 3 

 Merasa senang dalam menekuni bidang karirnya 12, 13, 30 3 

 Optimis terhadap karir yang dipilihnya 14, 15, 16, 26 4 

3. Tanggungjawab terhadap karir yang akan 

dipilihnya 
  

 Berusaha keras dengan bidang karir yang 

ditekuni 
17, 27, 31, 3 

 Tekun dalam mendalami bidang karir dan 

kejuruannya 
18, 25, 28 3 

 Sadar tujuan dan cita-cita terhadap bidang 

kejuruannya 
19, 20, 23 3 

 Termotivasi terhadap bidang kejuruan yang 

ditekuni 
21, 22, 29 3 

Jumlah butir 31 

 

2). Kualitas Pembelajaran WBL 

    Kisi-kisi Kualitas Pembelajaran dikembangkan dari teori faktor-faktor yang 

mempengaruhi kualitas pembelajaran dari beberapa penelitian pendidikan. Antara 

lain faktor penentu kualitas pembelajaran : faktor dosen (kualitas dosen), faktor 

kurikulum (kualitas perangkat kurikulum), mahasiswa (kualitas mahasiswa), dan 

sarana prasarana (kualitas fasilitas sumber belajar).  Dari keempat faktor dominan 

yang dipilih kemudian di jabarkan dalam indikator-indikator :  

Kualitas dosen : ijasah formal, penguasaan bahan ajar, keruntutan penyampaian 

bahan ajar, efektivitas penggunaan waktu tatap muka, kemenarikan cara 
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mengajar, kejelasan/strategi cara mengajar, kesesuaian alat bantu pembelajaran 

dengan materi, interaksi pengajar dengan mahasiswa, tanggapan dosen terhadap 

pertanyaan/pendapat mhs,  pemberian contoh-contoh untuk memperjelas 

penyajian materi, umpan balik terhadap tugas yang pernah dilakukan pengajar,  

kesesuaian tugas yang diberikan pengajar dengan materi bahan ajar, ketepatan 

(kesesuaian) penilaian pengajar, kinerja dosen dalam PBM secara keseluruhan. 

 

Kualitas perangkat kurikulum : ketersediaan/kejelasan struktur mata 

kuliah/materi pelatihan, ketersediaan/kejelasan perangkat silabus (outline) mata  

kuliah/materi pelatihan, ketersediaan/kejelasan perangkat rencana mata 

kuliah/materi pelatihan. 

  Kualitas fasilitas sumber belajar : Ketersediaan/kejelasan sumber belajar: buku, 

diktat,  

  internet, sumber lain, Ketersediaan prasarana belajar: ruang, meubel, AC,  lab., 

bengkel/shop, audio/visual, Ketersediaan sarana belajar teori: buku pelatihan,    

jobsheet, manual, pedoman reparasi Ketersediaan fasilitas belajar praktik: training 

object, alat ukur, alat service, 

Kualitas mahasiswa: Kesungguhan/keseriusan mengikuti kuliah/pelatihan, 

kesiapan menerima materi, intensitas komunikasi dengan pengajar,  tanggapan 

terhadap tugas yang diberikan pengajar Kinerja mahasiswa secara keseluruhan. 
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        Kisi-kisi kualitas dosen dikembangkan dan diadaptasi dari evaluasi maha-

siswa terhadap kualitas dosen yang dilakukan tiap akhir semester di FT UNY. 

Sub variabel atau manifest dari kualitas pembelajaran dosen cukup lengkap dan 

obyektif. Kisi-kisi kualitas perangkat kurikulum dikembangkan dari berbagai 

komponen yang harus tersedia dalam perencanaan kurikulum suatu diklat. Kisi-

kisi kualitas fasilitas sumber belajar dikembangkan melalui identifikasi berbagai 

prasarana dan sarana pembelajaran yang diduga berpengaruh pada proses 

pembelajaran disesuaikan pada fasilitas sumber belajar di tempat praktik indus-

tri. Sedangkan kisi-kisi kualitas mahasiswa dikembangkan melalui identifikasi 

manifes faktor mahasiswa yang diduga mempengaruhi proses pembelajaran. 

Kisi-kisi kualitas pembelajaran dapat dilihat pada Tabel 14 dan instrumen 

kualitas pembelajaran pada Lampiran 2.  

Tabel 14 

Kisi-kisi Kualitas Pembelajaran WBL 

 

No Sub Variabel Dimensi/Indikator Nomor butir 

1. Kualitas dosen 

ijasah formal 1 

penguasaan bahan ajar 2 

keruntutan penyampaian bahan ajar 3, 31 

efektivitas penggunaan waktu tatap muka 4 

kemenarikan cara mengajar 5 

kejelasan/strategi cara mengajar 6, 28, 29, 34 

kesesuaian alat bantu pembelajaran 

dengan materi 

7 

interaksi pengajar dengan mahasiswa 8 

tanggapan dosen terhadap pertanyaan/ 

pendapat mhs 
9 
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No Sub Variabel Dimensi/Indikator Nomor butir 

pemberian contoh-contoh untuk 

memperjelas penyajian materi 
10 

umpan balik terhadap tugas yang pernah 

dilakukan pengajar 
11 

kesesuaian tugas yang diberikan pengajar 

dengan materi bahan ajar 
12 

ketepatan (kesesuaian) penilaian pengajar 13 

kinerja dosen dalam PBM secara 

keseluruhan 
14 

2. 

Kualitas 

Perangkat 

Kurikulum 

ketersediaan/kejelasan struktur mata 

kuliah/materi pelatihan 
15, 32 

ketersediaan/kejelasan perangkat sila-bus 

(outline) mata  kuliah/materi pelatihan 
16, 33 

ketersediaan/kejelasan perangkat rencana 

mata kuliah/materi pelatihan 
17 

3. 

Kualitas 

fasilitas 

sumber belajar  

Ketersediaan/kejelasan sumber belajar: 

buku, diktat, internet, sumber lain 
18, 35, 41 

Ketersediaan prasarana belajar: ruang, 

meubel, AC,  lab., bengkel/shop, 

audio/visual 

19, 45, 47 

 

 

Ketersediaan sarana belajar teori: buku 

pelatihan,    jobsheet, manual, pedoman 

reparasi 

20, 24,  

42, 48 

Ketersediaan fasilitas belajar praktik: 

training object, alat ukur, alat service 

21, 39, 40, 

43, 44,46 

4. 
Kualitas 

mahasiswa 

Kesungguhan/keseriusan mengikuti 

kuliah/pelatihan 
22, 31, 49 

kesiapan menerima materi 23, 36,50 

intensitas komunikasi dengan pengajar 24,27,28,51 

tanggapan terhadap tugas yang diberikan 

pengajar 
25, ,37 

Kualitas hasil pelaksanaan tugas dari 

dosen 
26,30,42 

Kinerja mahasiswa secara keseluruhan 37, 38,43 
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3. Budaya organisasi mahasiswa  

      Istilah budaya mempunyai arti yang luas, yaitu mengacu kepada bentuk-

bentuk unik yang berkaitan dengan keyakinan, kebiasaan, kelembagaan, bahasa, 

seni, teknologi, dan produk serta perilaku sosial lain dari suatu kelompok sosial. 

Anwar (2003: 12) menyatakan bahwa budaya organisasi dapat diartikan sebagai 

sekumpulan nilai, keyakinan, dan pola tingkah laku yang membentuk ciri khas 

dari suatu organisasi. Pendapat lain tentang budaya organisasi disampaikan oleh 

Ndraha (2003: 10) yang menyatakan bahwa budaya organisasi adalah potret atau 

rekaman hasil proses budaya yang berlangsung dalam suatu organisasi. 

Berdasarkan kedua pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa budaya 

organisasi mencerminkan nilai, keyakinan, dan pola tingkah laku yang 

terbentuk selama waktu tertentu sehingga membentuk ciri khas dari suatu organisasi. 

Budaya organisasi muncul karena (1) tindakan anggota organisasi dan 

hubungan antara anggota yang dibina dari waktu ke waktu, (2) lingkungan, (3) 

kombinasi dari hasil dan risiko kegiatan organisasi, (4) harapan pendiri organisasi, 

dan (5) nilai atau value anggota yang dikembangkan dalam organisasi (Anwar, 

2003: 15). Dengan demikian budaya organisasi tumbuh dalam waktu yang cukup 

lama sebagai proses sosialisasi yang terkendali untuk menyesuaikan diri dengan 

lingkungan sekitar dan untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan organisasi. 

       Kampus atau sekolah adalah sebuah organisasi. Sebagai organisasi, 

kampus/sekolah mempunyai budaya kampus/sekolah yang berupa sekumpulan 

asumsi, nilai, keyakinan, dan pola tingkah laku yang membentuk ciri khas dari 
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suatu lingkungan kampus/sekolah. Dalam konteks penyelenggaraan praktik industri, 

budaya organisasi dibentuk ketika mahasiswa berada di kampus maupun ketika masa 

transisi di tempat praktik industri atau di tempat kerja. Dengan demikian faktor 

budaya organisasi dibentuk oleh budaya kampus/sekolah (school culture) maupun 

budaya perusahaan (company culture). Maslowski (2001:9) menyatakan bahwa 

budaya sekolah merupakan asumsi dasar, norma dan nilai, serta artifak budaya 

yang dihayati semua anggota sekolah yang mempengaruhi fungsinya di 

sekolah. Selanjutnya Maslowski (2001: 12) menyatakan bahwa budaya 

sekolah mencakup tiga aspek, yaitu isi (content), keseragaman 

(homogenity), dan kekuatan (strength). 

Isi budaya mencakup asumsi, norma dan nilai serta segala warisan budaya 

(culture artifact) yang dihayati dan dikerjakan oleh semua anggota masyarakat 

sekolah. Isi budaya sering ditandai dengan tipologi budaya seperti kolaboratif, 

berorientasi prestasi, dan sebagainya. Istilah lain dari isi budaya adalah substans i 

budaya (substance of culture) dan arah budaya (direction of culture). 

Keseragaman budaya menunjukkan kondisi sejauh mana asumsi, norma 

dan nilai serta warisan budaya (culture artifact) dihayati oleh anggota organisasi. 

Budaya dikatakan seragam jika semua warga mempunyai asumsi yang sama 

terhadap norma dan nilai-nilai serta warisan budaya sekolah. Jika mereka 

memiliki perbedaan asumsi yang nyata maka dikatakan terjadi ketidak-seragaman 

budaya (culture heteroginity). Adanya sub-budaya dalam setiap bagian dalam 

organisasi juga menunjukkan adanya ketidak-seragaman budaya. 



192 

 

       Aspek ketiga, kekuatan budaya, menunjukkan sejauh mana asumsi, norma 

dan nilai dengan jelas didefinisikan serta sejauh mana norma dan nilai tersebut 

dengan ketat diberlakukan. Kekuatan budaya juga menyatakan sejauh mana 

kegiatan-kegiatan guru/dosen dipengaruhi atau ditentukan oleh norma dan 

nilai yang berlaku di sekolah/kampus. Kekuatan budaya terkait dengan 

kontrol sosial dan formal pada ketaatan terhadap norma dan nilai-nilai yang ada. 

Jika kekuatan budaya lemah, maka pengarahan dan sangsi terhadap pelanggaran 

norma dan nilai-nilai juga lemah. 

Cavanagh & Dellar (Maslowski, 2001: 188) menyatakan bahwa budaya 

sekolah ditandai dengan enam indikator. Keenam indikator tersebut adalah: 

efektivitas guru/pengajar, perilaku belajar, kolegialitas, kolaborasi, perencanaan 

bersama, dan kepemimpinan transformasional. Keenam indikator tersebut 

menggambarkan keyakinan guru untuk mengubah perilaku siswa, komitmen 

guru untuk belajar dan mengembangkan keahliannya, interaksi antar guru 

dalam memperbaiki hubungan interpersonal, kerjasama antar warga sekolah, 

kesepakatan akan masa depan sekolah, serta pembagian kewenangan dan 

pemberian fasilitas untuk mendukung proses pengembangan sekolah. 

      Mengenai aspek terakhir, yaitu kepemimpinan transformasional, sering 

ditandai dengan adanya 4i, yaitu karisma atau idealized influence, individualized 

consideration, inspirational motivation, dan intelectual stimulation (Hartsfield, 

2004: 2; Sydänmaanlakka, 2003: 59; dan Bolden, dkk., 2003: 16). Karisma atau 

idealized influence maksudnya adalah mensinkronkan antara nilai-nilai yang 
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diungkapkan lewat kata-kata dengan nilai-nilai yang diwujudkan dalam tindakan. 

Individualized consideration adalah memberikan perhatian khusus pada 

kebutuhan setiap individu untuk berprestasi dan berkembang. Inspirational 

motivation berarti memotivasi karyawan. Intelectual stimulation maksudnya 

adalah menciptakan iklim yang kondusif bagi berkembangnya inovasi dan 

kreativitas (Puspendik Balitbang Depdiknas, 2004). 

Gruenert dan Valentine (Middle Level Leadership Center, 2003) 

menyatakan budaya sekolah mempunyai enam faktor. Faktor tersebut meliputi: 

kepemimpinan kolaboratif (collaborative leadership), kolaborasi pengajar (teacher 

collaboration), pengembangan profesi (professional development), dukungan 

kolegial (collegial support), kesamaan tujuan (unity of purpose), dan kemitraan 

belajar (learning partnership). 

Kepemimpinan kolaboratif menyatakan sejauh mana kepala sekolah 

membangun dan memperbaiki hubungan kolaboratif dengan staf seperti 

menghargai ide guru, mencari masukan, melibatkan staf dalam pengambilan 

keputusan, dan mempercayai keputusan profesional (professional judgment) dari 

staf. Kolaborasi guru menunjukkan sejauh mana guru terlibat dalam dialog 

konstruktif yang dapat meningkatkan visi pendidikan di sekolah. Pengembangan 

profesi menanyakan sejauh mana guru menghargai pengembangan diri yang terus -

menerus dan pengembangan sekolah secara keseluruhan. Dukungan kolegial 

menyatakan sejauh mana guru bekerja sama secara efektif, saling mempercayai, 

menghargai ide, dan saling membantu untuk menyelesaikan tugas sekolah. 
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Kesamaan tujuan mengukur sejauh mana guru bekerja sesuai misi sekolah. 

Terakhir, kemitraan belajar, menyatakan sejauh mana guru, orang tua siswa, 

dan siswa bekerja sama untuk kebaikan siswa. 

        Berdasarkan pendapat Cavanagh & Dellar (Maslowski, 2001: 188) serta 

Gruenert and Valentine (Middle Level Leadership Center,  2003) dapat 

disimpulkan bahwa penilaian budaya sekolah bisa dilihat dari sudut pandang yang 

berbeda. Ahli satu dengan ahli lain bisa memiliki fokus perhatian yang berbeda 

dalam menilai budaya sekolah. Dalam penelitian ini budaya sekolah dilihat dari 

keenam aspek seperti yang dikemukakan oleh Gruenert and Valentine. Alasannya 

adalah keenam faktor yang ada cukup lengkap menggambarkan budaya sekolah, 

mencakup budaya pemimpin, guru, siswa, bahkan orang tua siswa di sekolah. 

Sedangkan budaya perusahaan dibentuk oleh proses sejarah perusahaan, melalui 

kombinasi dari management policy, praktik, tradisi, nilai-nilai filosofis, dan rutin 

perusahaan. Dengan perbedaan kombinasi unsur-unsur yang membentuk company 

culture, maka budaya tiap perusahaan berbeda satu dengan lainnya (Thompson & 

Strickland, 2003). Pada intinya company culture memegang peran penting dalam 

mengelola perubahan yang timbul akibat tuntutan inovasi, bahkan company culture 

merupakan bagian yang diperhitungkan dalam penentuan strategi perusahaan. Sheffi 

(2005) mengindentifikasi enam kunci utama cultural traits yang mendukung 

implementasi strategi perusahaan, yaitu : (1) adanya komunikasi yang intensif 

diantara anggota organisasi; (2) penghargaan terhadap keahlian; (3) pendelegasian 

wewenang yang memungkinkan karyawan untuk melakukan tindakan tepat waktu; 
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(4) keterlibatan manajemen yang berpengalaman dan memiliki pengetahuan yang 

dibutuhkan dalam kegiatan operasional; (5) karyawan yang memiliki gairah kerja dan 

dapat dipercaya untuk diberikan kebebasan dalam bertindak; (6) pengkondisian 

organisasi untuk menjadi inovatif dan fleksibel menghadapi tantangan-tantangan 

perubahan. 

       Kisi-kisi Budaya Sekolah diadaptasi dan dikembangkan dari instrumen Penelitian 

Disertasi Samsul Hadi (Model Hubungan Konstruk Kinerja Kepala Sekolah, 

Pascasarjana UNY, 2005) yang dipergunakan untuk mengukur budaya sekolah pada 

guru SD (yang kemudian disesuaikan untuk responden mahasiswa) dengan (enam) 

indikator : (1) kepemimpinan kolaboratif, (2) kolaborasi antar pengajar, (3) 

pengembangan profesi, (4) dukungan kolegial, (5) kesamaan tujuan, (6) kemitraan 

belajar.  

       Kisi-kisi Budaya perusahaan diadaptasi dan dikembangkan dari instrumen 

Penelitian Disertasi Sudjaswin E Lubis (Pengaruh Peran Pemasok, Company Culture 

dan New Product Development Team dalam Proses New Product Development: Studi 

Industri Otomotif di Indonesia, Pascasarjana UI, 2006) yang dipergunakan untuk tim 

pengembang produk/karyawan (yang kemudian disesuaikan untuk responden 

mahasiswa) dengan (enam) indikator : (1) adanya komunikasi yang intensif diantara 

anggota organisasi, (2) penghargaan terhadap keahlian, (3) pendelegasian wewenang 

yang memungkinkan untuk melakukan tindakan tepat waktu, (4) keterlibatan 

manajemen yang berpengalaman dan memiliki pengetahuan yang dibutuhkan dalam 

kegiatan operasional, (5) gairah kerja dan dapat dipercaya untuk diberikan kebebasan 
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dalam bertindak, (6) pengkondisian organisasi untuk menjadi inovatif dan fleksibel 

menghadapi tantangan-tantangan perubahan. Kisi-kisi budaya organisasi dapat dilihat 

pada Tabel  15 dan instrumen budaya organisasi pada Lampiran 2. 

Tabel 15 

Kisi-kisi budaya organisasi mahasiswa 

 

No. Variabel Dimensi/Indikator 

Distribusi Butir 

Nomor Butir 

Positif 

Nomor Butir 

Negatif 

1 Budaya 

sekolah/kampus 

(school culture) 

Kepemimpinan Kolaboratif 1,3,5 2,4 

Kolaborasi antar pengajar 7,8,10 6,9 

Pengembangan Profesi 12,14 11,13,15 

Dukungan Kolegial 16,18,20 17,19 

Kesamaan Tujuan 21,22 23,24,25 

Kemitraan Belajar 28,29,30 26,27 

2 Budaya 

perusahaan 

(corporate 

culture) 

adanya komunikasi yang intensif 

diantara anggota organisasi 
31,33,35 32,34 

penghargaan terhadap keahlian 37,38,40 36,39 

pendelegasian wewenang yang 

memungkinkan untuk melakukan 

tindakan tepat waktu 

42,44 41,43,45 

keterlibatan manajemen yang 

berpengalaman dan memiliki 

pengetahuan yang dibutuhkan 

dalam kegiatan operasional 

46,48,50 47,49 

gairah kerja dan dapat dipercaya 

untuk diberikan kebebasan dalam 

bertindak 

51, 52 53, 54, 55 

pengkondisian organisasi untuk 

menjadi inovatif dan fleksibel 

menghadapi tantangan-tantangan 

perubahan 

57,59,60 56,58 
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4.  Kinerja Manajemen Pengelola 

       Bekerja merupakan kegiatan manusia untuk mengubah keadaan tertentu dari 

suatu lingkungan tertentu. Perubahan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. 

Pemenuhan kebutuhan hidup melalui bekerja merupakan tujuan yang khusus yang 

menimbulkan rasa berprestasi dalam diri seseorang. Jika dilihat dari asal katanya, 

kata kinerja diterjemahkan dari performance, yang menurut An English-Indonesian 

Dictionary (John M. Echols & Hasan Shadely, 1992), berasal dari kata “to perform”, 

yang mempunyai arti yaitu: perbuatan, daya guna, prestasi, hasil, pelaksanaan, 

penyelenggaraan. Menurut Anwar (2002: 67), istilah kinerja berasal dari kata job 

performance, yang artinya prestasi kerja yang dicapai seseorang. Pengertian kinerja 

atau prestasi bekerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 

seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Menurut Veithzal Rivai (2005), 

kinerja pada hakekatnya merupakan prestasi yang dicapai seseorang dalam 

melaksanakan tugasnya atau pekerjaannya selama periode tertentu. Beberapa pakar 

memberikan pengertian : 

a. Kinerja merupakan hasil yang dicapai dan merujuk pada tindakan pencapaian serta 

pelaksanaan suatu pekerjaan (Stolovitch & Keep, 1992)  

b. Kinerja merujuk pada tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas (Donnely & 

Ivancevich, 1994)  

c. Kinerja merupakan fungsi  dari kemampuan atau ability (A) dan motivasi atau 

motivation (M), yang ditunjukkan dengan formula P = f (A x M) untuk 



198 

 

menyelesaikan tugas atau pekerjaan seseorang harus memiliki motivasi dan tingkat 

kemampuan tertentu (Hersey & Blanchard, 1993). 

         Dengan demikian istilah kinerja adalah merupakan hasil kerja secara kuatitas 

atau kualitas yang dicapai seseorang dalam melaksanakan pekerjaan. Kinerja 

seseorang dipengaruhi oleh faktor kemampuan dan motivasi. Veithzal Rivai 

(2005:17) menyatakan bahwa evaluasi kinerja atau performance evaluation, pada 

dasarnya merupakan proses yang digunakan untuk mengevaluasi job performance. 

Penilaian kinerja sebagai suatu bentuk psikososial bukan merupakan suatu keunikan. 

Dibedakan antara evaluasi kinerja subyektif (judgement) dan evaluasi kinerja secara 

obyektif (nonsubjective judgement). Penilaian subyektif lebih banyak digunakan 

untuk mengevaluasi kinerja dari perspektif psikososial yang merupakan perilaku 

sebagai hasil komunikasi dengan lingkungan. 

       Menurut teori Vroom (1964), Anderson & Butzin (1974), kinerja (performance) 

adalah fungsi kemampuan (ability) dan motivasi (motivation). Konsep ini menjadi 

sangat populer dan sering dikutip para ahli lain (Maier, 1965; Lawler, 1967) dalam 

membicarakan performance. Menurut Sala (2003: 32), kinerja seseorang secara tidak 

langsung sangat tergantung pada personal behavior  dan work environment. 

Selanjutnya dijelaskan oleh Sala (2003) bahwa lingkungan kerja akan mempengaruhi 

kemampuan dan motivasi seseorang, sedangkan kemampuan dan motivasi akan 

mempengaruhi kinerja seseorang. 

       Kinerja sering dipadankan dengan unjuk kerja. Kinerja dapat diartikan sebagai 

gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program atau 
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kebijakan dalam mewujudkan sasaran, misi, dan visi oleh seseorang (Direktorat 

Pendidikan Taman Kanak-kanak dan sekolah Dasar Ditjen Dikdsmen, 2003: 25). 

Reio (1997: 27) menyatakan bahwa kinerja adalah perilaku atau kegiatan seseorang 

yang relevan dengan tujuan organisasi. Pendapat lain tentang kinerja oleh Maslowski 

(2004: 13) yang menyatakan kinerja mencerminkan efektivitas dan efisiensi kerja 

seseorang dalam mencapai tujuan yang diharapkan (termasuk tujuan organisasi). 

Schmidt & Hunter (2004: 171) menyebut kinerja seseorang dipengaruhi banyak 

faktor. Kinerja amat penting bagi suatu organisasi (Miftah, 2001: 21). Penilaian 

kinerja adalah menilai kinerja karyawan untuk mencapai kinerja terbaik organisasi 

(Sianturi, 2002: 3). Dengan kegiatan tersebut suatu organisasi dapat melihat sampai 

sejauh mana faktor manusia dapat menunjang tujuan organisasi. Melalui penilaian 

kerja, organisasi dapat memilih dan menempatkan orang yang tepat untuk menduduki 

suatu jabatan tertentu secara obyektif. 

       Campbell (1998 : 708-710) menyatakan bahwa kinerja dapat dinilai dari delapan 

komponen yang terkait dengan penyelesaian suatu tugas : (a) kemampuan 

menjalankan tugas pokok, (b) kemampuan menjalankan tugas diluar tugas pokok, (c) 

kemampuan berkomunikasi secara tertulis dan lisan, (d) kemampuan berusaha, (e) 

kedisiplinan, (f) dukungan terhadap kinerja teman dan kelompok, (g) kemampuan 

supervisi atau memimpin,  dan (h) kemampuan manajemen atau administrasi. 

        Reio (1997: 27) menyatakan bahwa kinerja mempunyai 2 dimensi, yaitu kinerja 

tugas atau teknis (task/technical performance)  dan kinerja kontekstual (contextual 

performance). Kinerja tugas merupakan kinerja yang terkait dengan perbaikan dan 
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pelayanan tugas pokok organisasi. Kinerja kontekstual atau disebut juga kinerja 

interpersonal merupakan fungsi interpersonal seseorang untuk mendukung tugas 

pokok organisasi dalam lingkungann sosial yang lebih luas. 

Menurut Poropat (2004: 3) dimensi kinerja yang dikemukakan Reio merupakan 

penyederhanaan dari apa yang dikemukakan oleh Campbell. Komponen kemampuan 

menjalankan tugas pokok, menjalankan tugas di luar tugas pokok, berkomunikasi 

secara tertulis dan lisan, dan manajemen atau administrasi dari Campbell terkait 

dengan kinerja tugas, sedangkan komponen kemauan berusaha, kedisiplinan, dan 

dukungan terhadap kinerja teman atau kelompok, dan kemampuan supervisi atau 

memimpin terkait dengan kinerja kontekstual. Menurut McCook kinerja menyangkut: 

kepemimpinan dengan indikator: pengambilan keputusan, keterbukaan/demokrasi, 

pola hubungan atasan-bawahan, pengembangan masyarakat belajar; manajemen 

dengan  indikator: pengelolaan pembelajaran, ketenagaan, fasilitas, dan keuangan; 

kepribadian dengan indikator: kedisiplinan, etos kerja, kerjasama, inisiatif, 

tanggungjawab, kejujuran, motivasi berprestasi. 

        Kisi-kisi kinerja manajemen pengelola diadaptasi dan dikembangkan dari 

instrumen Penelitian Disertasi Samsul Hadi (Model Hubungan Konstruk Kinerja 

Kepala Sekolah, Pascasarjana UNY, 2005) yang dipergunakan untuk mengukur 

kinerja kepala sekolah SD (yang kemudian disesuaikan untuk responden mahasiswa) 

dengan 3 (tiga) indikator : (1) kepemimpinan (2) manajemen, (3) kepribadian.  

Masing-masing diuraikan dengan beberapa sub-indikator yang disesuaikan dengan 
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tugas manajemen pengelola praktik industri. Kisi-kisi kinerja manajemen dapat 

dilihat pada tabel 16 dan instrumennya pada lampiran 2. 

Tabel 16 

Kisi-kisi Kinerja Manajemen Pengelola 

 

No. 
Sub Variabel 

(Manifest) 
Dimensi/Indikator 

Distribusi butir 

Nomor Butir 

Positif 

Nomor Butir 

Negatif 

1 Kepemimpinan Pengambilan Keputusan 1, 3, 5 2, 4 

Keterbukaan/Demokratis  6, 7, 8 9,10 

Pola Hubungan Atasan 

Bawahan  
     12, 13, 14  11 

Pengembangan 

Masyarakat Belajar   
15, 16,17 18, 19 

2 Manajemen Pengelolaan 

Pembelajaran  
20, 21, 22 23, 24 

Pengelolaan Ketenagaan  26, 29   25, 27, 28 

Pengelolaan Fasilitas      30, 32, 33    31, 34 

Pengelolaan Keuangan      35, 37, 40    36, 38, 39 

3.  Kepribadian Kedisiplinan  42, 43, 45    41, 44 

  Etos Kerja      49, 50, 51 46, 47, 48, 52 

 Kerjasama      53, 57, 58    54, 56, 55 

 Inisiatif      61, 62    59, 60, 63 

   Tanggungjawab      64, 67, 68    65, 66,  69 

   Kejujuran      71, 74    70, 72, 73 

    Motivasi Berprestasi  

 

    75, 77, 78, 79,      

    82, 84 

 

76, 80, 81, 83 

 
 

b. Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Suatu instrumen baik tes maupun non tes harus memiliki bukti kesahihan (validitas) 

dan keandalan (reliabilitas) (Djemari Mardapi, 2008:15). Lima sumber validitas yang 

penting adalah: (1) bukti berdasarkan isi tes, (2) bukti berdasarkan proses respon, (3) 

bukti berdasarkan struktur internal, (4) bukti berdasarkan hubungan dengan variabel lain, 
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dan (5) bukti berdasarkan konsekuensi pengujian. Validitas merupakan dukungan bukti 

dan teori terhadap penafsiaran skor tes sesuai dengan tujuan penggunaan tes. Oleh 

karenanya validitas merupakan fundamen paling dasar dalam mengembangkan dan 

mengevaluasi suatu tes. Proses validasi meliputi pengumpulan bukti-bukti untuk 

menunjukkan dasar saintifik penafsiran skor tes seperti yang tercantum pada tujuan 

penggunaan tes, bukan tes itu sendiri. Apabila skor tes digunakan ditafsirkan lebih dari 

satu makna, setiap penafsiran atau pemaknaan harus divalidasi (Standard, 1999 dikutip 

Djemari Mardapi, 2008:16). 

Validitas isi dapat dilihat dari kisi-kisi tes, yaitu matrik yang menunjukkan bahan tes 

serta tingkat berpikir yang terlibat dalam mengerjakan tes. Kesahihan ini ditelaah 

sebelum tes digunakan. Validitas konstrak diperoleh dari hasil analisis faktor, yaitu 

jumlah faktor yang diukur suatu tes. Bukti kesahihan konstrak diperoleh dari hasil 

penggunaan tes, yaitu data empirik. Sedang kesahihan prediktif juga memerlukan data 

empirik untuk dapat menghitung. 

  Pengertian validitas suatu tes mengacu tingkat kebenaran penafsiran skor tes. 

Penafsiran ini berdasarkan pada penggunaan tes. Bila ingin melakukan pengukuran 

kemampuan bahasa seseorang, maka harus ada definisi tentang tentang bahasa. Definisi 

ini menjadi dasar untuk menafsirkan skor hasil tes. Sebuah tes biasanya hanya 

menghasilkan ukuran yang valid untuk satu tujuan ukur tertentu. 

Keandalan merupakan indeks yang menunjukkan tingkat keajegan atau konsistensi 

suatu tes. Hal ini berkaitan dengan tingkat kesalahan hasil suatu tes yang berupa skor. 

Tes yang digunakan di berbagai tempat dengan tujuan yang sama, seperti tes hasil 
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belajar, hasilnya berupa skor harus dapat dibandingkan antar tempat. Hasil tes ini juga 

harus dapat dibandingkan antar waktu untuk mengetahui perkembangan hasil belajar 

yang dicapai. 

        Sebelum penelitian yang sesungguhnya dilakukan, maka harus diyakinkan dulu 

bahwa instrumen yang ada valid dan reliabel. Valid berarti instrumen dapat mengukur 

apa yang seharusnya diukur, sedang reliabel berarti instrumen dapat memberikan hasil 

pengukuran yang konsisten. Ada banyak cara yang dapat digunakan untuk menilai 

validitas dan reliabilitas instrumen. Dalam penelitian ini instrumen penelitian ini 

dikembangkan menggunakan validitas isi (content validity). Validitas isi menyatakan 

sejauh mana suatu instrumen mengukur suatu variabel atau content area yang 

diharapkan. Validitas isi menuntut validitas butir dan validitas sampling (Gay, 1981: 

111). Validitas butir mempertanyakan apakah butir instrumen mengukur content area 

yang diharapkan atau tidak. Agar dapat menilai secara akurat validitas butir, criteria 

eksternal sangat diperlukan. Validitas sampling mempertanyakan seberapa baik 

instrumen yang ada dapat mewakili seluruh content area. Validitas isi instrumen 

penelitian ini dinilai berdasarkan penilaian pakar (expert judgment). Penilaian pakar 

dilakukan dengan cara meminta pertimbangan orang yang dianggap lebih mengetahui 

cara mengembangkan instrumen yang baik untuk penelitian ini. Pakar yang dimintai 

pertimbangan dalam pengembangan instrumen ini adalah Prof. DR. Herminarto Sofyan, 

Prof. DR Sugiyono, DR. Thomas Sukardi, DR. Sukoco, DR. Badrun Kw, DR. C. Rudy 

Prihantoro, dan Wardan Suyanto Ed.D. Selain divalidasi oleh pakar, kualitas instrumen 

ini juga dilihat dengan analisis butir. Analisis butir dilakukan dengan menghitung 
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koefisien korelasi Pearson antara skor butir dengan skor total dari data hasil uji coba 

instrumen. Koefisien korelasi Pearson digunakan dalam analisis butir karena butir-butir 

yang ada merupakan butir-butir multipoint atau menggunakan skala Likert (Assessment 

Systems Corporation, 1996).  Jika koefisien korelasi Pearson antara skor butir dengan 

skor total variabel atau dimensi >0,30 maka butir memiliki daya beda yang memadai. 

Butir yang demikian selanjutnya dianggap sebagai butir yang layak digunakan. Analisis 

butir untuk variabel PMO pilihan ganda dengan 4 option dengan program ITEMAN. 

       Reliabilitas instrumen (1) sikap profesional, (2) kesiapan mental kerja, (3) 

kemandirian (4) kualitas pembelajaran, (5) budaya organisasi, (6) kinerja manajemen 

menurut persepsi mahasiswa, yang berdimensi satu diketahui dengan cara menghitung 

koefisien α (alpha Cronbach) dengan bantuan program SPSS ver 17.0. Koefisien 

reliabilitas instrumen harganya antara 0 sampai dengan 1. Semakin tinggi harga koefisien 

reliabilitas suatu instrumen, maka semakin kecil kesalahannya. Idealnya suatu instrumen 

dapat memberikan hasil pengukuran yang konsisten atau koefisien reliabilitasnya sama 

dengan 1. Hasil uji reliabilitas dapat diperiksa pada Lampiran 5. 

Kalibrasi instrumen hasil belajar aspek kognitif (tes kompetensi mekanik 

otomotif pemula) dilakukan dengan uji coba dengan tujuan untuk menguji validitas 

butir dalam rangka seleksi butir yang akan digunakan, menghitung indek reliabilitas 

instrumen, dan menguji validitas instrumen secara keseluruhan. Perhitungan validitas 

butir dilakukan dengan Korelasi Point Biserial (rpbis). Sedangkan indek 

reliabilitas dilakukan dengan Kuder Richardson Formula 20 (KR-20). Pemilihan 

teknik ini berkaitan dengan karakteristik data di mana sekor kualitas hasil 
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belajar aspek kognitif berupa dikotomi 1 dan 0.  

Untuk menentukan bahwa suatu butir instrumen dapat dinyatakan valid dan 

dapat digunakan sebagai alat ukur hasil belajar yang dimaksud, apabila 

koefisien korelasi Biserial antara sekor butir dengan sekor total instrumen ≥ 

0,30. Selanjutnya butir-butir soal yang dinyatakan valid, dihitung indek 

reliabilitas dan validitas keseluruhan soal sebelum instrumen tersebut 

digunakan. Uji coba instrumen kualitas hasil belajar aspek kognitif 

dilakukan pada mahasiswa peserta WBL Rolling Terpadu Uji coba 

terbatas sebanyak 36 mahasiswa pada Januari -April 2010.  

Hasil analisis butir instrumen menunjukkan bahwa; dari 74 but ir 

soal yang diujicobakan 54 butir soal valid dengan indeks validitas 0,61 

sampai dengan 0,80. Sedangkan validitas setara secara keseluruhan adalah 

0,355 dengan rt=0,3202. Hasil perhitungan reliabilitas untuk butir -butir yang 

valid dan dipilih sebagai instrumen penelitian, menunjukkan bahwa tes 

kualitas hasil belajar aspek kognitif  memiliki indeks reliabilitas > 0.70. 

Dengan demikian dapat disimpulkan reliabilitas soal Kualitas Hasil Belajar aspek 

Kognitif (Tes Pengetahuan Mekanik Otomotif Pemula) sangat tinggi. 

 

c. Teknik Pengumpulan Data 

Sesuai dengan instrumen yang ada, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teknik  tes dan angket (questionnaire). Dalam hal ini instrumen 

penelitian dibagikan secara langsung kepada mahasiswa Diploma III Otomotif 
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kelompok eksperimen dan kelompok kontrol sebagai responden untuk diisi. Supaya 

pengisian instrumen bisa dilakukan dengan penuh konsentrasi, maka ada jeda waktu 

yang cukup/berlainan hari antara pembagian instrumen tes dan angket pada 

responden atau sampel.  

 

d. Hasil Ujicoba Instrumen 

       Sebelum penelitian sesungguhnya dilakukan, instrumen penelitian diujicoba 

terlebih dahulu. Uji coba instrumen dilakukan pada sampel peserta uji coba terbatas 

WBL Rolling Terpadu pada bulan Januari sd April 2010 sejumlah 36 mahasiswa. 

Hasil analisis data ujicoba instrumen untuk tes dan angket ditunjukkan pada 

Lampiran 7, 8,  dan Lampiran 9, sedangkan rangkuman hasil analisis data ujicoba 

instrumen ditunjukkan dalam Tabel 17, 18, 27.  Hasil ujicoba menunjukkan bahwa 

baik pada instrumen tes maupun pada instrumen angket terdapat butir-butir yang 

tidak layak. Butir instrumen tes yang berjumlah 74 butir ternyata yang layak 

digunakan ada 54 butir, sedangkan butir instrumen angket yang berjumlah 249 butir 

ternyata yang layak 199 butir. Ke 199 butir layak tersebut terdiri dari: (1) instrumen 

sikap profesional mahasiswa (13 butir layak dari 13 butir), (2) instrumen kesiapan 

mental kerja (27 butir layak dari 33 butir), (3) instrumen kemandirian/personalitas 

mahasiswa (30 butir layak dari 36 butir), (4) instrumen kualitas pembelajaran WBL 

(45 butir layak dari 51 butir), (5) instrumen kinerja manajemen pengelola (44 butir 

layak dari 56 butir), (6) instrumen budaya organisasi (40 butir layak dari 60 butir). 
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Namun demikian setiap indikator dari variabel yang ada semua mengandung butir 

yang layak. 

       Distribusi instrumen dan jumlah butir untuk uji coba kecocokan model dan 

pengambilan data eksperimen dapat di rangkum dalam table berikut: 

Tabel 17 

Distribusi instrumen dan butir untuk uji kecocokan model terbatas dan eksperimen 

 

No Variabel 
Jumlah 

Indikator 

Jumlah butir 

Uji Keco-

cokan mo-

del terbatas 

Eksperimen 
Butir 

gugur* 

1 
Kinerja Manajemen 

Pengelola (KMP) 
15 56 44 12 

2 
Budaya Organisasi 

Mahasiswa (BOM) 
12 60 40 20 

3 
Kualitas Pembelajaran 

WBL (KPB) 
4 51 45 6 

4 
Kualitas Hasil Belajar 

WBL (KHB) 

4 

(156) (124) 32 

 Apek Pengetahuan (PMO) 74 54 20 

 Aspek Sikap (SPM) 13 13 - 

 Aspek Kesiapan (KMK) 33 27 6 

 Aspek Kemandirian(KMD) 36 30 6 

Jumlah 35 323 251 72 

Keterangan: * = butir gugur tak diikutkan dalam analisis eksperimen. 

       Untuk menghindari kejenuhan dalam menjawab tes dan angket karena cukup 

banyaknya variabel dan butir instrumen, maka susunan variabel dan butir 

dikelompokkan ulang dalam paket angket untuk keperluan pengukuran atau observasi 

baik pada observasi ke satu (O1), observasi  kedua (O2), dan observasi ke tiga (O3). 

Pengelompokan instrumen dapat dilihat pada Tabel 19. 
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Tabel 18 

Rangkuman Hasil Analisis Data Ujicoba Instrumen 

 

No. Variabel Dimensi/Indikator 

Instrumen untuk Mahasiswa 

No. Butir Layak No. Butir Tak Layak 
α1 

 

α2 

 

 

1 
Kinerja Manajemen 

Pengelola (KMP) 

Pengambilan Keputusan 1, 3, 5, 4 2  0,808 0,820 

Keterbukaan/Demokratis 6, 7, 8 , 9 10   

Pola Hubungan Atasan Bawahan 11, 12, 13  14   

Pengembangan Masyarakat Belajar 15, 16, 18, 19 17   

Pengelolaan Pembelajaran 20,  22, 23, 24 21   

Pengelolaan Ketenagaan 26,  27, 28 25   

Pengelolaan Fasilitas 29, 30, 33 31, 32   

Pengelolaan Keuangan 35, 36   38, 39   

Kedisiplinan 34, 37    

Etos Kerja 40, 45, 46    

 Kerjasama  41, 43, 44    

 Inisiatif  47, 49 48   

Tanggungjawab 50, 51, 54 42   

Kejujuran 53, 55    

Motivasi berprestasi 52, 56    
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No. Variabel Dimensi/Indikator 

Instrumen untuk Mahasiswa 
α1 

 

α2 

 No. Butir Layak No. Butir Tak Layak 

2 
Budaya Organisasi 

Mahasiswa (BOM) 

Kepemimpinan Kolaboratif 1,  2, 4,5    3  0,757 0,784 

Kolaborasi antar pengajar 7,8 6, 9,10   

Pengembangan Profesi 12,14 11,13,15   

Dukungan Kolegial 17, 18,  20  16,  19   

Kesamaan Tujuan 21,  22, 24 23,  25   

Kemitraan Belajar 26, 27, 28,  29,  30     

Adanya komunikasi yang intensif diantara anggota  

organisasi 
31,  32, 33  34,35    

Penghargaan terhadap keahlian 37,38,  39 36, 40   

Pendelegasian wewenang yang memungkinkan untuk   

melakukan tindakan tepat waktu 
41,  42, 44,  45 43   

Keterlibatan manajemen yang berpengalaman dan  

memiliki pengetahuan yang dibutuhkan dalam   

kegiatan operasional 
46,  47, 48,50  49   

Gairah kerja dan dapat dipercaya untuk diberikan  

kebebasan dalam bertindak 
51, 52,  54 53,  55   

Pengkondisian organisasi untuk menjadi inovatif dan  

fleksibel menghadapi tantangan-tantangan perubahan 
56, 58,  59,  60  57   

       

3 

 

Kualitas Pembelajaran 

(KPB) 

Kualitas dosen 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,  

12, 14, 32,  33, 34,36  

 

 

 

13, 15 0,874 0,907 

Kualitas perangkat kurikulum 16, 17, 18, 37, 38, 40 19, 41   

Kualitas fasilitas sumber belajar 
20, 21, 22, 23, 35, 39,44,  

45,46, 47, 48, 49,50,51 
24   

Kualitas mahasiswa 25, 26, 27,  28, 29, 30, 42, 43 31   
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No. Variabel Dimensi/Indikator 
Instrumen untuk Mahasiswa   

α1 

 

 

α2 

 
No. Butir Layak No. Butir Tak Layak 

4 

Kualitas Hasil Belajar 

(KHB) aspek 

Pengetahuan Mekanik 

Otomotif Pemula 

Penguasaan  kompetensi motor bensin 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 1, 2, 3, 4, 5 0,818 0,846 

Penguasaan  kompetensi listrik dan elektronika dasar 15, 16,  6, 7 (KR21) (KR20) 

Penguasaan  kompetensi sistem kemudi, rem dan suspensi 26, 28, 29, 30,  27,   

Penguasaan  kompetensi listrik dan elektronika otomotif 
37, 38, 39, 40, 43, 45, 46, 48,   

49 

 

41, 42, 44, 47   

Penguasaan  kompetensi teknologi motor diesel 17, 18, 19, 20    

Penguasaan  kompetensi sistem pemindah tenaga 
21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 35,  

36 
33, 34   

Penguasaan  kompetensi teknologi sepeda motor 52, 54 53   

Penguasaan  kompetensi konstruksi badan kendaraan 55, 56, 58 57, 59, 60   

Penguasaan  kompetensi sistem AC mobil 50, 51    

Penguasaan  kompetensi teknologi pengecatan 61, 62, 64, 67, 68, 70 63, 69   

Penguasaan  kompetensi diagnosis kendaraan 65, 66, 71, 72, 73, 74    

 

 

  Kualitas Hasil Belajar    

  (KHB) aspek 

Sikap Profesional 

    Mahasiswa (SPM) 

Peduli pada mutu 1, 2, 3 - 0,949 0,949 

Bekerja cepat, tepat, dan efisien 4, 5, 6    

Menghargai waktu 7, 8, 9    

Menjaga reputasi 10, 11, 12, 13    

       

 

  Kualitas Hasil Belajar    

  (KHB) aspek 

  Kesiapan  Mental 

Kerja (KMK) 

Sikap kritis dan kreatif 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17, 23 1 0,830 0,832 

Pertimbangan logis dan sikap objektif 11, 16, 19, 20, 26, 28, 29, 31, 32, 33 18   

Sikap dewasa/mandiri dan emosi terkendali 12, 13 14, 30   

Kemauan kerja 21, 22, 24  25   

Sikap disiplin 10, 15, 27 9   
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No. Variabel Dimensi/Indikator 
Instrumen untuk Mahasiswa α1 

 

α2 

 

 

 

α2 

 
No butir layak No butir tak layak 

 

 

   Kualitas Hasil Belajar    

  (KHB) aspek 

Kemandirian 

Mahasiswa (KMD) 

Kebebasan dalam memilih karir 
 

 0,847 0,864 

Memilih karir atas kemampuan diri 1, 2, 3, 4, 5   

Memilih karir tidak bergantung pada orang lain 6, 8, 9 7, 33   

Kemantapan diri dalam memilih karir     

Percaya terhadap kemampuan diri sendiri 10, 11, 24, 34, 35    

Merasa senang dalam menekuni bidang karirnya 12, 13, 30    

Optimis terhadap karir yang dipilihnya 14, 15, 16, 26    

Tanggungjawab terhadap karir yang akan dipilihnya     

Berusaha keras dengan bidang karir yang ditekuni 17, 32 27, 31   

Tekun dalam mendalami bidang karir dan kejuruannya 18, 25, 28    

Sadar tujuan dan cita-cita terhadap bidang kejuruannya 19, 20, 23    

Termotivasi terhadap bidang kejuruan yang ditekuni 21, 29, 36 22   

   
 

   

Keterangan: α1 = Cronbach's Alpha, α2  = Cronbach's Alpha Based on Standardized Items ,  KR20 = koef. Kor. Kuder-Richardson formula  
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Tabel 19 

Pengelompokan variabel dan butir untuk kepentingan observasi 

 

Kode 

Hal 

Instrumen 

TO1 AO1 AO2 AO3 AO4 

Spesifikasi 

Kualitas Hasil 

Belajar aspek 

Pengetahuan 

Kualitas Hasil 

Belajar aspek 

afektif 

Kualitas Hasil 

Belajar aspek 

afektif 

Kualitas Hasil 

Belajar aspek 

afektif 

Tanggapan 

manajemen 

pengelola 

Kelompok 
Tes Pengetahuan/ 

Kognitif 

Angket Afektif Angket Kualitas 

afektif 

Angket Kualitas 

Manajemen 

Angket Tanggapan 

Manaj. Pengelola 

Nama variabel 

KHB-Pengetahuan 

Mekanik Otomotif 

Pemula 

KHB-Sikap 

Profesional 

Mahasiswa 

KHB-Kesiapan 

Mental Kerja 

KHB-Kemandirian 

 Mahasiswa 

Kualitas 

Pembelajaran 

(KPB), 

Evaluasi 

Pembelajaran WBL 

(WBL) 

Kinerja 

Manajemen 

Pengelola (KMP), 

Budaya Organisasi 

Mahasiswa (BOM) 

Tanggapan 

Manajemen 

Pengelola terhadap 

Program WBL 

Rolling Terpadu 

(TMP) 

Kode variabel 
KHB-PMOP KHB-SPM, KHB-

KMK, KHB-KPM 

KPB WBL KMP 

BOM 

TMP 

Jumlah Butir 

PMO = 54 

 

 

Total = 54 

KHB-SPM = 13 

KHB-KMK = 27 

KHB-KMD = 30 

Total  =  70 

KPB = 45 

WBL = 21 

SKL = 42 

Total = 108 

KMP = 44 

BOM = 40 

 

Total = 84 

TMP = 21 

SKL = 54 

 

Total = 75 

Waktu 1,5 jam 1 jam 1,5 jam 1,5 jam 1 jam 

Unit 

Analisis/Responden 
mahasiswa mahasiswa mahasiswa mahasiswa 

Pengelola 

(manajemen, 

instruktur, mentor, 

trainer, 

pembimbing, 

mekanik) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Deskripsi Data Hasil Pengembangan Model 

1. Tahap prapengembangan 

Tahap prapengembangan model penyelenggaraan WBL Rolling 

Terpadu ini, dimulai dengan pengumpulan informasi mengenai kuri -

kulum/kompetensi diploma III teknik otomotif, esensi mata kuliah 

pengalaman industri/lapangan/kerja, teknis penyelenggaraannya, kaji-

an pustaka dan hasil-hasil penelitian serta praktik baik pen ye-

lenggaraan pengalaman industri dan modelnya  di berbagai tempat 

untuk menyusun model konseptual. Tahap beri kutnya melakukan 

observasi lapangan untuk mengumpulkan data tentang kebutuhan 

pembelajaran berbasis tempat kerja, karakteristik mahasiswa, identi -

fikasi komponen pembelajaran WBL yang meliputi: pe rlunya kerja-

sama antara perguruan tinggi-industri, program diklat di indus-tri, 

instruktur/mentor/supervisor, fasilitas  diklat, asrama/mess, pro-gram 

corporate social responsibility  (CSR), dan sebagainya. Pengumpulan 

data dilakukan melalui observasi dan wawancara kepada pimpinan 

prodi Diploma III otomotif di berbagai perguruan tinggi penye-

lenggara Diploma III Otomotif di DIY, Jawa Tengah (Surakarta, 

Magelang, Semarang), Jakarta, Malang;  pimpinan APM (Agen Peme-
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gang Merek), divisi service ,  diklat/ training center ,  instruktur di APM 

Jakarta, Karawang, Tangerang, Bekasi;  menelaah berbagai konsep 

dan implementasi diklat di industr i. Data yang dikumpulkan kemudian 

dianalisis untuk menentukan model yang akan dikembangkan dalam 

penyelenggaraan WBL untuk Diploma III Otomotif.  

      Hasil analisis data menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis 

tempat kerja belum dapat sepenuhnya sesuai hakekat WBL yang  

dilaksanakan oleh institusi kampus dan industri. Model apprentice-

ship  (magang) yang selama ini paling banyak dilaksanakan oleh PT-

industri, masih menyerahkan pada mahasiswa dan industri untuk 

menafsirkan program yang ada pada buku panduan yang disusun pihak 

kampus. Mahasiswa juga masih mencari sendiri tempat (industri) 

untuk melakukan pengalaman industrinya. Sedangkan pada model On-

The-Job-Training  (OJT), pihak kampus sebagian besar belum 

memiliki mitra kerjasama industri (dalam bentuk MOU) yang setiap 

saat bisa digunakan mahasiswanya secara berkala  sepanjang tahun 

untuk melakukan pengalaman industrinya. Masih sangat dimungkin-

kan dilaksanakan model pembelajaran berbasis tempat kerja kerja-

sama antara perguruan tinggi-industri. Pada umumnya APM sangat 

membuka tangan karena di masing-masing APM memiliki Pusat 

Pelatihan/Training Center  dengan segala fasilitas dan sumber daya 
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yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran kompetensi berbasis 

tempat kerja.  

       Hasil studi tahap pra pengembangan ini dituangkan dalam konsep 

kerangka pengembangan model WBL Rolling Terpadu pada Gambar 

15 di halaman 145. Konsep itu didiskusikan pada FGD dengan pihak 

industri di Jakarta. Masukan-masukan dapat dilihat pada Lampiran 4 

validasi instrumen dan FGD. Pada intinya pengembangan model 

pengalaman lapangan/industri dapat dilaksanakan untuk memperbaiki 

kelemahan-kelemahan pada model  yang selama ini ada. Penelitian ini 

pengembangan model , tidak membuat model baru namun mengem-

bangkan model yang sudah ada. Perbaikan-perbaikan yang ada antara 

lain: (1) durasi pelaksanaan pengalaman diperpanjang. Selama ini 

durasi adalah 3 SKS lapangan atau 1,5 bulan atau ekivalen  256 jam 

menjadi 3 bulan (90 hari kalender)  di 3 tempat; (2) dilaksanakan 

secara kelompok dengan menempatkan di  asrama/mess  dengan tujuan 

ada kegiatan kebersamaan dan efisiensi tempat, waktu, dan melatih 

kedisiplinan dan kerjasama tim; (3) dilakukan rolling ,  kelompok 

mahasiswa memperoleh pengalaman di tiga tempat yang berbeda agar 

memperoleh pengalaman yang lebih lengkap dalam spektrum bidang 

otomotif, disamping dapat memahami berbagai corporate culture  

yang lebih baik dalam proses refleksi, generalis asi-abstraksi, dan 
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transfer dalam belajar eksperiensial dengan pengulangan/penambahan 

pengalaman di tiga tempat industri yang berbeda ; (4) pelaksanaannya 

terpadu, yakni dimungkinkannya ada proses pemberian materi teori 

pada masing-masing lokasi yang diakui  sebagai kredit (SKS). Pemberi 

materi adalah instruktur yang punya kualifikasi tertentu sesuai 

sprektrum industri. Materi ini disesuaikan dengan karakteristik 

industri, misalnya untuk PT Hino Motor Sales Indonesia (perakitan 

dan servis Truk dan Bus) memiliki fokus pada Teknologi Diesel untuk 

Perawatan Kendaraan Truk dan Bus, PT Timor Putra Nasional 

(produksi dan perakitan mobil penumpang mobnas) memiliki fokus 

pada Teknologi Press dan Casting Shop. Sedang PT Hyundai Mobil 

Indonesia (perakitan dan produksi mobil multi purpose vehicle) 

memiliki fokus pada Automotive Advance Technology .  

       Model  konseptual itu kemudian  berdasarkan masukan teknis 

dengan disesuaikan dengan kondisi beberapa APM yang meliputi: 

program diklat tahunan, target, fasilitas, instruktur dan lain-lain 

disempurnakan menjadi model  hipotetik WBL Rolling Terpadu 

(Gambar 21 halaman 231) melalui tahapan model teoritik WBL 

Rolling Terpadu (Gambar 20 halaman 217).  
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Gambar 20. Model Teoritik WBL Rolling Terpadu 

 

 

2. Tahap pengembangan model  

Proses analisis pada prapengembangan yang menghasilkan model 

teoritik pembelajaran WBL Rolling Terpadu kemudian dikembangkan 

yang melibatkan pakar pendidikan teknologi kejuruan, para praktisi 
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pendidikan vokasi di pusdiklat/ training center  di berbagai APM, juga 

melibatkan para pengguna. Pada tahap pengembangan ini, model 

hipotetik akan didapatkan melalui kegiatan Focus Group Discussion  

(FGD) dan teknik Delphi .  Proses FGD dan teknik Delphi  selanjutnya 

akan dijelaskan sebagai berikut:  

 

a. Pelaksanaan Focus Group Discussion  (FGD) 

Kerangka model dan instrumen yang digunakan dikembangkan 

melalui FGD, yang merupakan curah pendapat dimana setiap peserta 

dapat menyampaikan gagasannya secara terbuka mengenai sesuatu hal 

hingga diantara peserta terjadi kesepakatan. Peserta FGD adalah 

personal yang dipandang memiliki kemampuan dan keahlian dalam 

bidang yang akan diteliti  sehingga dapat memberikan sumbangan 

pemikiran yang memadai. Pelaksanaan FGD dimaksudkan mendis -

kusikan kerangka model berikut struktur, komponen, indikator, 

proses, sekaligus panduan yang akan menjadi acuan dalam pelak -

sanaan penyelenggaraan WBL Rolling Terpadu. Peneliti  memper-

siapkan draft  konsep, teori, model, dan buku panduan. Draf yang 

belum lengkap dimintakan saran, masukan, kritik dari peserta FGD.  

FGD ini melibatkan 20 personal para praktisi diklat/ training 

center  di Jakarta, Karawang, Tangerang, Bekasi dimana lokasi Model 



219 
 
 

WBL Rolling Terpadu akan diujicobakan. Pelibatan mereka 

dipandang memiliki kompetensi dalam pendidikan vokasi khususnya 

diklat mekanik otomotif , sehingga dapat memberikan kontribusi yang 

memadai. Selain itu dikonsultasikan dengan dua promotor, beberapa 

ahli pendidikan teknologi kejuruan dan pendidikan teknik otomoti f 

sebagai expert judgement .   

   Ringkasan hasil pelaksanaan FGD mengenai penyelenggaraan 

WBL Rolling Terpadu dan buku panduan adalah sebagai berikut:  

1) Model Penyelenggaraan WBL Rolling Terpadu 

a) Model Penyelenggaraan WBL mengandung Struktur/Elemen, Komponen, 

Isi, Sasaran, dan Panduan pelaksanaan praktis. 

b) Struktur/Elemen  model penyelenggaraan WBL otomotif meliputi : 

mahasiswa, pengalaman industri/lapangan, pengelola. 

c) Diantara ketiga struktur/elemen  terdapat kegiatan-kegiatan: penyusunan 

kurikulum WBL, komunikasi/informasi dan pembelajaran/pelatihan, 

fasilitasi, mentoring, supervisi/monitoring, dan evaluasi 

d) Komponen model WBL mencakup: komponen, isi, dan sasaran. 

e) Uraian komponen model terdiri: komunikasi/informasi dan pembelajaran 

teori/praktik, fasilitasi, mentoring, monitoring, evaluasi proses, dan evaluasi 

hasil. Masing-masing diuraikan dalam isi model secara rinci. 
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(1) Komunikasi/informasi: terinformasikannya pengetahuan/skill dalam hal 

ini terkait dengan materi umum maupun khusus pengalaman lapangan/ 

industri serta terjalinnya komunikasi antara pengelola dengan 

mahasiswa. 

(2) Fasilitasi merupakan penyediaan dan pemberian fasilitas sumber 

belajar untuk penyelesaian masalah kesulitan dalam penguasaan 

pengetahuan atau keterampilan. 

(3) Mentoring merupakan tahapan inti dalam penyelenggaraan WBL ialah 

suatu pemasangan (partnership) yang disengaja dari person yang lebih 

trampil dan berpengalaman dengan seseorang yang lebih kurang 

trampil dan berpengalaman (mahasiswa) dengan tujuan yang disepakati 

agar seseorang menjadi tumbuh dan berkembang kompetensi 

spesifiknya. 

(4) Monitoring merupakan aktivitas dari pengelola yaitu pengamatan 

perilaku mahasiswa, adapun kegiatan yang dilakukan dalam 

monitoring adalah : (1) Melakukan identifikasi masalah yang ditemui 

mahasiswa. Bagi yang bermasalah dalam pembelajaran, mereka diberi 

bimbingan oleh mentor, (2) Melakukan pengamatan perilaku dan 

perubahan kemampuan mahasiswa peserta.  
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(5) Evaluasi proses merupakan evaluasi yang dilaksanakan bersamaan 

dengan proses pembelajaran dengan tujuan agar peserta dapat 

memperagakan kompetensi yang dilatihkan.  

(6) Evaluasi hasil merupakan evaluasi otentik dimana mahasiswa 

mendemonstrasikan kemampuannya dalam tugas, menyelesaikan 

masalah atau mengekspresikan pengetahuannya dengan 

mensimulasikan situasi yang ditemui dalam dunia nyata.  

f) Sasaran model WBL adalah perilaku mahasiswa/peserta  (yang dirasakan & 

dicapai) dan perilaku pengelola program (yang dirasakan pengelola). 

g) Faktor-faktor dominan Kualitas hasil belajar dalam pelaksanaan WBL 

diidentifikasi untuk dapat diintensifkan faktor itu, sehingga WBL berhasil. 

 

2) Buku Panduan WBL Rolling Terpadu 

Buku panduan merupakan acuan dalam pelaksanaan Model WBL Rolling Terpadu 

yang dipakai para instruktur/mentor/supervisor serta manajemen pengelola di 

masing-masing lokasi. Isinya selengkap/serinci mungkin, namun praktis dan 

mudah untuk dilaksanakan. Sistimatika panduan: 
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I. PENDAHULUAN 

II. PEMAHAMAN WBL  

A. Kajian Teoritik  

B. Kajian Empirik   

III. PENGEMBANGAN MODEL WBL Rolling Terpadu  

IV. MODEL KONSEPTUAL, TEORITIK, HIPOTETIK, dan MODEL 

FINAL WBL Rolling Terpadu  

A. Struktur/Elemen model  

B. Komponen model  

C. Kerangka Pengembangan Model WBL Rolling Terpadu  

D. Model WBL Rolling Terpadu Diploma III Otomotif 

V. PERSONAL DAN FUNGSI  MASING-MASING  

A. Personal WBL Rolling Terpadu  

B. Petunjuk Pelaksanaan WBL Rolling Terpadu  

C. Matriks Tahapan Kegiatan, penanggungjawab,  dan timeline kegiatan 

WBL  Rolling Terpadu  

D. Kompetensi Personal Penanggungjawab  

E. Matriks Penanggung jawab dan kewenangan (aturan pengambilan 

keputusan)  

VI. PENUTUP 

Lampiran-lampiran 

Lampiran 1. Tabel 3. Kebaikan dan kelemahan model berbasis tempat kerja di   

berbagai tempat   

Lampiran 2. Tabel 4. Rangkuman studi pendahuluan program pengalaman  

industri            

Lampiran 3. Contoh Rencana Timeline WBL Rolling Terpadu 

Lampiran 4. Contoh Rolling WBL Rolling Terpadu 6 lokasi dengan daya tamping  

                     berbeda 

Lampiran 5. Contoh modifikasi Model WBL Rolling Terpadu 6 lokasi 

Lampiran 6. Asumsi Pengembangan 

 

 

3)  Dimensi Model WBL Rolling Terpadu 

Dimensi Model WBL Rolling Terpadu ini mengidentifikasi faktor-faktor dalam 

pelaksanaan program pengalaman lapangan/industri yang selama ini dominan 

dalam keber-hasilan program. Tujuan utama dari program pengalaman 

industri/lapangan adalah kualitas hasil belajar WBL yang tinggi. 
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a) Faktor proses pembelajaran berbasis tempat kerja 

(1)  Perangkat kurikulum pembelajaran berbasis tempat kerja 

(2)  Dosen/instruktur/mentor/supervisor di industri 

(3)  Fasilitas pembelajaran berbasis tempat kerja di lokasi/industri 

(4)  Mahasiswa, meliputi: pengetahuan, sikap, ketrampilan 

b) Faktor Situasional, menyangkut: 

(1) Budaya organisasi peserta, yaitu: budaya sekolah/kampus (school 

culture), dan budaya perusahaan (corporate culture). 

(2) Kinerja manajemen pengelola Program WBL menyangkut komitmen, 

leadership, sikap, tanggapan, pelayanan dan sebagainya. 

 

Tahap kerangka model WBL Rolling Terpadu, buku panduan, dan dimensi 

model yang dihasilkan dari FGD tersebut, akan dilanjutkan dengan teknik Delphi 

untuk mendapatkan masukan dan kesepahaman dari para pakar dan praktisi. Tahap 

model WBL Rolling Terpadu,  Buku Panduan dan dimensi, dapat berubah menjadi 

berkurang, bertambah, atau penggabungan dan penyederhanaan sesuai dengan 

masukan pakar. 

 

b. Pelaksanaan Teknik Delphi 

Pengembangan model WBL Rolling Terpadu dengan teknik Delphi 

dilaksanakan dalam rangka mendapatkan kesamaan pendapat para ahli 

dan praktisi mengenai rancangan model, panduan, dimensi, dan 
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indikator instrumen penelitiann yang dikembangkan. Ketiga materi 

yang dikembangkan tersebut disusun selengkap dan sejelas mungkin 

untuk dipakai dalam penerapan model, pengambilan data ekperimen, 

dan acuan dalam pelaksanaan penerapan model WBL Rolling 

Terpadu. Bahan dan instrumen Delphi dapat diperiksa pada Lampiran 

2 instrumen peneli tian Delphi, Lampiran  3 buku panduan WBL 

Rolling Terpadu, dan Lampiran 4 validasi instrument & FGD.  

   Berdasarkan kajian konseptual dan teoritik, hasil Delphi, dan 

merujuk pada kurikulum/standar kompetensi Diploma III Otomotif, 

setidaknya ada 6 (enam) kompetensi dasar dalam pengalaman 

industri/lapangan yang dapat dilaksanakan: (1) manajemen industri  

(termasuk  analisis peran industri otomotif ), (2) kerja mesin (engine), 

(3) kerja kelistrikan, (4) kerja chasis ,  (5) kerja bodi, dan (6) 

Maintenance, tune up, overhaul , dan trouble shooting.  Masing-

masing lokasi pusdiklat dapat memilih materi teori dan praktik 

produktif diantara 6 kompetensi itu dengan penyesuaian dengan 

spesifikasi APM misalnya perakitan dan casting shop  untuk PT TPN, 

preventive maintenance  bus dan truk PT Hino, automotive  electrical 

advance technology  untuk PT Hyundai, PT Nissan,  dan PT Suzuki, 

perawatan alat berat  untuk PT Pamapersada dan PT United Tractors 

Tbk. Kelengkapan yang dilampirkan dalam teknik Delphi adalah 
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sebagai berikut:  

1) Pengantar Delphi (lisan dan tertulis)  

a)  Gambaran Ringkas Penelitian WBL Rolling Terpadu  

(25 halaman) 

b) Draf Buku Panduan Model WBL Rolling Terpadu (25 halaman) 

c)  Rencana Pelaksanaan Penyelenggaraan Model WBL Rolling 

Terpadu (5 halaman) 

2) Instrumen Validasi Delphi terdiri dari:  

a)  Model Teoritik WBL Rolling Terpadu 

b) Instrumen dimensi Model Penyelenggaraan WBL Rolling 

Terpadu 

c)  Instrumen keefektifan pelaksanaan WBL Rolling Terpadu 

d) Instrumen faktor dominan keberhasilan WBL Rolling Terpadu 

c. Hasil Pelaksanaan Teknik Delphi  

 

1) Spesifikasi model WBL Rolling Terpadu 

 

       Faktor keberhasilan dalam penyelenggaraan WBL adalah adanya konsep 

utama yang jelas dan  harus dimengerti oleh para pelaksana di lapangan yang 

dituangkan dalam buku panduan praktis aplikatif dengan tidak mengganggu 

kegiatan utama lapangan. Implementasi yang dilakukan oleh para pengelola dan 

pelaksana tidak menyimpang dari job deskripsi pekerjaan para pelaksana sehari-

hari. Karena WBL Rolling Terpadu dilaksanakan di Pusdiklat/Training Center 



226 
 
 

APM yang tugas utamanya adalah mengelola diklat vokasi (internal authorized 

mechanic, sertification/promotion career dll.), dan program co-op, apprenticeship, 

prakerin yang sudah biasa dilaksanakan  bersama pihak dunia pendidikan, secara 

prinsip tidak ada hal baru. Semua mampu disinergikan dengan penyesuaian 

program dan fasilitas lokasi. Aspek dimensi atau faktor penentu keberhasilan 

program model WBL Rolling Terpadu dengan mudah diidentifikasi.    

         Spesifikasi model: : (1) adanya keterlibatan dunia usaha/industri dengan 

komitmen yang tinggi; (2) terpadu dan terintegrasi. Terpadu artinya  

penyelenggaraan WBL dengan menempatkan peserta WBL di asrama/dormitory  

atau mess yang dimiliki industri yang memungkinkan dipadukannya program 

pengalaman industri dengan penyelenggaraan kuliah oleh  pengajar dari dunia 

industri/usaha; (3)  para pengelola program work-based learning  baik dari PT 

maupun industri memiliki kualifikasi tertentu dalam melaksanakan program baik 

sebagai pendamping, pembimbing, instruktur maupun mentor; (4) model/proses 

penyelenggaraan mampu menerima berbagai karakter mahasiswa; (5) capaian hasil 

proses penyelenggaraan adalah kualitas hasil belajar; (6) evaluasi capaian hasil 

belajar dilakukan secara kontinyu dengan proses penyelenggaraan WBL; (7) durasi 

penyelenggaraan di tiap lokasi 1 (satu) bulan efektif atau 3 bulan untuk 3 lokasi; 

(8) mentoring dilakukan secara intensif. Hasil tingkat penilaian spesifikasi WBL 

Rolling Terpadu dengan teknik Delphi dapat dijabarkan pada tabel berikut: 
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Bahan Delphi dikirim kepada 35 pakar (expert) meliputi ahli pendidikan kejuruan, 

para kaprodi Diploma III Otomotif, koordinator PKL PTN/PTS, kepala 

pusdiklat/bengkel APM, instruktur dengan batas 1 bulan. Instrumen yang kembali 

diolah sesuai saran dan masukan. Kemudian dilakukan analisis dan hasilnya: 

Tabel 20 

Spesifikasi model Program WBL Rolling Terpadu 

 

No Spesifikasi model Indikator spesifikasi 
Tingkat Penilaian 

SP P KP TP 

1 
Keterlibatan dunia 

usaha/industri 

Kesediaan kerjasama dalam 

pelaksanaan WBL 29 4 2 0 

2 
Terpadu dan 

terintegrasi 

Kesediaan berbagi pengetahuan  

teori dan praktik 30 5 0 0 

3 Kualifikasi instruktur 
Standar kompeten personal 

instruktur/mentor 
25 5 4 1 

4 
Disesuaikan karakter 

mahasiswa 

Pelaksanaan magang yang 

mandiri dan kreatif 28 4 2 1 

5 
Berorientasi kualitas 

hasil belajar 

Mengikuti pola pelatihan 

standar industri 
32 3 0 0 

Adanya evaluasi akhir 32 3 0 0 

6 Evaluasi berkelanjutan Evaluasi proses dan hasil 30 2 2 1 

7 
Durasi WBL 3 bulan di 

3 lokasi 

Pola 1 minggu teori preventif 

maintenance, 3 minggu praktik 

produktif mandiri tersupervisi 

sesuai program diklat yang 

disusun. 

24 4 5 2 

8 Intensifikasi mentoring 
Peserta dituntut kreatif, aktif 

dalam kegiatan WBL 
30 5 0 0 

Keterangan: SP=sangat penting, P=penting, KP=kurang penting, TP=tidak penting 

2) Aspek Efektivitas model WBL Rolling Terpadu 

Tingkat efektivitas model dianalisis dari tahap penerapan WBL Rolling 

Terpadu, yaitu: Komunikasi/informasi, Fasilitasi, Mentoring, Monitoring, Evaluasi 

proses, Evaluasi hasil. Aspek efektivitas yang dikaji adalah: (1) intensitas, yaitu 

model dibuat sesuai kemampuan mahasiswa, lingkup kompetensi, dan menekankan 
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pada penguasaan kompetensi; (2) efisiensi, yaitu model sesuai tujuan pembelajaran 

dan penggunaan fasilitas pusdiklat/TC; (3) sistematik, model dibuat bersistem 

dengan kontinyuitas pembelajaran kompetensi; (4) praktis, model tidak 

memerlukan persiapan yang rumit karena menyesuaikan program regular di 

pusdiklat/TC dengan biaya murah; (5) produktif,  model menghasilkan luaran bagi 

peserta dan sekaligus perusahaan karena  disesuaikan program di lokasi. Hasil 

tingkat efektivitas WBL Rolling Terpadu dengan teknik Delphi dapat dijabarkan 

pada tabel berikut: 

Tabel 21 

Tingkat efektivitas model teoritik WBL Rolling Terpadu 

 

No Spesifikasi model Indikator spesifikasi 

Tingkat 
In

te
n

si
ta

s 

E
fi

si
e
n

si
 

S
is

te
m

a
ti

k
 

P
r
a

k
ti

s 

P
r
o

d
u

k
ti

f 

1 Pemberian materi teori 
Minggu pertama teori preventif 

maintenance untuk adaptasi 
3,7 3,3 3,4 3,1 3,8 

2 
Perencanaan 

pembelajaran produktif 

Mahasiswa menyusun rencana 

pembelajaran produktif  dlm 3 mg 
3,7 3,2 3,7 3,3 3,7 

3 
Pembelajaran 

kompetensi (magang) 

Pembelajaran dan bekerja 

dilaksanakan secara kelompok 

dan di rolling 
3,3 2,7 3,4 3,7 3,7 

4 
Evaluasi proses dan 

hasil 

Dilakukan evaluasi selama dan 

sesudah proses belajar/bekerja 
3,0 3,3 3,1 3,7 3,4 

5 
Berorientasi kualitas 

hasil belajar 

Mengikuti standar industri 3,4 3,0 3,6 3,7 3,3 

Adanya evaluasi akhir 3,7 3,4 3,3 3,0 2,8 

6 Diskusi dan presentasi 
Tiap individu/kelompok mempre-

sentasikan hasil belajar/bekerja 
3,4 3,0 3,3 3,8 3,2 

7 Laporan hasil WBL Mengikuti standar kampus 3,3 2,9 3,7 3,7 2.8 

Rerata 3,4 3,1 3,4 3,5 3,3 

Keterangan: Data olahan efektivitas model Delphi, skor pilihan 1-4. 4 (SS=setuju  

                     sekali, 3 (S=setuju), 2 (TS=tidak setuju), 1 (STS=sangat tidak setuju) 
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3) Aspek faktor dominan penentu keberhasilan model WBL Rolling Terpadu 

Dari instrumen Delphi yang telah diisi dan dikembalikan dilakukan analisis. 

Setiap spesifikasi, efektivitas, dan faktor yang dirancang dinyatakan layak jika 

tingkat kesepahaman tertentu. Rata-rata tingkat kesepakatan  90% termasuk 

sangat baik menurut Sax (1980:570). Selain tingkat kesepahaman juga diperhatikan 

saran koreksi tentang penambahan, pengurangan, atau penempatan spesifikasi, 

efektivitas, dan faktor yang dikemukakan expert Delphi. 

Tabel 22 

Hasil Delphi faktor dominan keberhasilan model WBL Rolling Terpadu 

 

No Faktor 
Skor Penilaian 

Jml % 
Penilaian 

SP P KP TP BT TDR T 

1 Kinerja Manajemen 

Pengelola 72 6 0 0 78 97.5 

2 5 28 

2 Budaya organisasi 

mahasiswa  76 3 0 0 79 98.8 

3 Kualitas 

pembelajaran WBL 64 12 0 0 76 95 

4 Kualitas hasil belajar 

WBL 60 15 0 0 75 93.7 

Sumber: Data olahan Instrumen Delphi 
Keterangan: SP = sangat penting, P = penting, KP = kurang penting, TP = tidak penting 

                   BT = belum terpenuhi, TDR = terpenuhi dengan revisi, T = terpenuhi 

 

 

       Hasil analisis Delphi menunjukkan, bahwa faktor-faktor keberhasilan WBL 

Rolling Terpadu yang dirancang memperoleh tingkat kesepahaman antara 95% 

sampai 98,8% dengan rerata 97,1%, maka faktor-faktor keberhasilan tersebut layak 

sebagai variabel penelitian. Sementara penilaian umum menunjukkan dari 35 orang 
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expert 28 orang menyatakan sudah terpenuhi, 5 orang menyatakan terpenuhi 

dengan revisi, dan 2 orang menyatakan belum terpenuhi. 

Berdasarkan hasil validasi pakar melalui Focus Group Discussion (FGD) dan 

Teknik Delphi, maka dapat disusun model hipotetik yang siap diujikan pada tahap 

penerapan model melalui ujicoba terbatas dan ujicoba model dengan eksperimen di 

lapangan. Model hipotetik penyelenggaraan WBL Rolling Terpadu pada 

pendidikan vokasi Diploma III Otomotif divisualisasikan pada gambar 21 di 

halaman 231. 

3. Tahap penerapan model  

Model yang telah dihasilkan pada tahap pengembangan model 

selanjutnya dilakukan validasi oleh ahli dan pengguna. Ahli yang 

dimaksud disini adalah para instruktur/mentor/supervisor di berbagai 

pusdiklat/training center APM dan para pakar pendidikan vokasi 

otomotif. Tahapan yang dilakukan meliputi: (1) uji coba terbatas 

untuk melihat keterlaksanaan model,  uji coba instrumen variabel yang 

terlibat, keterbacaan dan keterlaksanaan buku panduan, efektivitas  

dan mengidentifikasi kendala-kendalanya;  uji kecocokan model,  (2) 

Uji coba Model diperluas untuk melihat keterlaksanaan model, 

pengambilan data variabel, dan efektivitas model.  Hasil uji coba 

diperluas kemudian dianalisis untuk memperbaiki dan menguji model 

sehingga layak/mencapai good of fit .   
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Gambar 21 

Model Hipotetik WBL Rolling Terpadu 
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Metode yang digunakan dalam tahap penerapan model  baik Uji 

Coba Terbatas maupun Uji Coba Model diperluas  adalah eksperimen. 

Instrumen pengukuran berupa lembar pengamatan, tes, angket, dan 

dokumentasi  yang sudah dianalisis pada uji coba terbatas . 

 

a. Uji coba terbatas 

Pada uji coba terbatas dimaksudkan untuk melihat  kelayakan 

penguasaan model penyelenggaraan WBL Rolling Terpadu yang 

dikembangkan, oleh para pengelola untuk digunakan dalam 

pembelajaran berbasis tempat kerja  di lokasi yang dipergunakan.  Juga 

menguji  kesesuaian model serta uji coba instrumen inventori untuk 

variabel yang terlibat dalam kerangka berpikir. Uji coba terbatas 

dilaksanakan di 3 lokasi APM: PT Timor Putra Nasional/PT Autocar 

Industri Komponen di Karawang, PT Indomobil Suzuki Interna sional 

di Jakarta, dan PT Hino Motor Sales Indonesia. Berlangsung 25 

Januari –  05 April 2010 dengan jumlah responden 36 mahasiswa dari 

6 PTN/PTS di DIY dan Jawa Tengah. Sebaran subyek penelitian  dapat 

diperiksa di Tabel 5 halaman 159.  

Hasil pengamatan keterlaksanaan penyelenggaraan WBL Rolling 

Terpadu dapat dilaporkan sebagai berikut:  
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Tabel 23 

Pengamatan keterlaksanaan uji coba terbatas WBL Rolling Terpadu 

 

No 
Spesifikasi 

model 

Indikator 

spesifikasi 

Tingkat keterlaksanaaan 

ST % T % KT % TT % 

1 
Pemberian 

materi teori 

Minggu pertama 

teori preventif 

maintenance un-

tuk adaptasi 

8 70 2 30 2 0 0 0 

2 
Perencanaan 

pembelajaran 

produktif 

Mahasiswa 

menyusun renca-

na pembelajaran 

produktif  selama 

3 minggu 

6 50 3 25 2 16,7 1 8,3 

3 
Pembelajaran 

kompetensi 

(magang) 

Pembelajaran 

dan bekerja 

dilaksanakan 

secara kelompok 

dan di rolling 

9 75 3 25 0 0 0 0 

4 
Evaluasi 

proses dan 

hasil 

Dilakukan 

evaluasi selama 

dan sesudah 

proses belajar/ 

bekerja 

4 33,3 7 57,4 1 8,3 0 0 

5 
Berorientasi 

kualitas hasil 

belajar 

Mengikuti 

standar industri 
10 83,4 1 8,3 1 8,3 0 0 

  
Adanya evaluasi 

akhir 
12  0 0 0 0 0 0 

6 
Diskusi dan 

presentasi 

Tiap individu/ 

kelompok mem-

presentasikan ha-

sil belajar/beker-

ja 

6 50 4 33,4 1 16,6 1 8,3 

7 
Laporan hasil 

WBL 

Mengikuti 

standar kampus 
12 100 0 0 0 0 0 0 

    Sumber: Data Olahan lembar pengamatan:  

Keterangan : ST = sangat terlaksana  T = terlaksana KT = kurang  

                   terlaksana TT = tidak terlaksana . 

                   Diamati/didata dari 12 instruktur di 3 lokasi  
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Tabel 24 

Keterlaksanaan skenario Model WBL Rolling Terpadu 

No Aspek yang diamati 
Prosentase Hasil Amatan (%) 

T TT 

1 Konsentrasi di asrama 80 20 

2 Pembelajaran teori 100 0 

3 Perencanaan pembelajaran produktif 100 0 

4 Proses belajar/bekerja 100 0 

5 Akses informasi/sumber belajar 90 10 

6 Mentoring, monitoring, supervisi 70 30 

7 Pemecahan masalah/fasilitasi 100 0 

8 Refleksi 100 0 

9 Evaluasi Proses dan hasil 100 0 

10 Laporan hasil WBL 95 5 

11 Rolling di 3 lokasi dalam 3 bulan 100 0 

    Sumber: Data Olahan lembar pengamatan:  

Keterangan : T = terlaksana TT = tidak terlaksana  

 

Tabel 25 

Tingkat efektivitas tahap WBL Rolling Terpadu 

 

No Aspek yang diamati 

Tingkat 

In
te

n
si

ta
s 

E
fi

si
en

si
 

S
is

te
m

a
ti

k
 

P
ra

k
ti

s 

P
ro

d
u

k
ti

f 

1 Konsentrasi di asrama 3,4 3,0 3,6 3,7 3,3 

2 Pembelajaran teori 3,7 3,4 3,3 3,0 2,8 

3 Perencanaan pembelajaran produktif 3,7 3,3 3,4 3,1 3,8 

4 Proses belajar/bekerja 3,7 3,2 3,7 3,3 3,7 

5 Akses informasi/sumber belajar 3,3 2,7 3,4 3,7 3,7 

6 Mentoring, monitoring, supervisi 3,0 3,3 3,1 3,7 3,4 

7 Pemecahan masalah/fasilitasi 3,4 3,0 3,6 3,7 3,3 

8 Refleksi 3,7 3,4 3,3 3,0 2,8 

9 Evaluasi Proses dan hasil 3,4 3,0 3,3 3,8 3,2 

10 Laporan hasil WBL 3,3 2,9 3,7 3,7 2.8 

11 Rolling di 3 lokasi dalam 3 bulan 3,4 3,0 3,3 3,8 3,2 

Rerata 3,4 3,3 3,4 3,5 3,5 

Keterangan: Data olahan efektivitas model WBL Rolling Terpadu, skor pilihan 1-4.  

4 (SS=setuju sekali), 3 (S=setuju), 2 (TS=tidak setuju), 1 (STS=sangat tidak setuju) 
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b. Uji kesesuaian model pada uji coba terbatas  

Uji kesesuaian model adalah mengevaluasi kecocokan antara 

kovarian sampel dengan populasi. Bila hasilnya sesuai berart i model 

mendapat dukungan secara empiris sehingga tidak diperlukan 

perubahan atau modifikasi. Jika sebaliknya, berarti perlu dilakukan 

modifikasi. Model hubungan antar variabel yang sudah disampaikan 

dalam kerangka berpikir akan diuji kecocokan modelnya dengan 

menggunakan SEM (Structural Equation Modeling ) dengan 

menggunakan program komputer LISREL 8.80 SSI International.  

   Salah satu penanda yang menunjukkan kecocokan ini adalah 

Koefisien Chi Square ,  dengan probabilitas (p) > 0,05 signifikan, yang 

menunjukkan bahwa data empiris yang diperoleh (dari uji coba 

terbatas) memiliki persamaan dengan teori yang telah dibangun 

berdasarkan structural equation modeling  (Imam Ghozali, 2008:30), 

atau model tidak mendapat dukungan secara empiris atau model 

kurang cocok (Tabachnick & Fidell , 1996). Sedangkan nilai 

probabilitas yang tidak signifikan  (p<0.05), menunjukkan data 

empiris tak sesuai model. Kai kuadrat juga merupakan ukuran 

kesesuaian model secara  absolut (Overall Fit), nilai yang signifikan 

berarti secara keseluruhan model dapat diterima.  
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      Hasil pengujian model dengan N=36, dan 35 variabel teramati 

/manifes yang terdiri 15 manifes Kinerja Manajemen Pengelola/KMP 

(56 butir pertanyaan), 12 manifes Budaya Organisasi Mahasiswa/  

BOM (60 butir pertanyaan), 4 manifes Kualitas Pembelajaran/KPB 

(51 butir pertanyaan), dan 4 manifes Kualitas Hasil Belajar/KHB ( 156 

butir pertanyaan) dengan LISREL 8.80 menunjukkan nilai Goodness 

of Fit Index  data uji coba terbatas untuk semua variabel belum fit . 

Out put pengujian menunjukkan nilai Koefisien Chi Square  sebesar 

1399.43 dengan probabilitas (p) sebesar 0.0, perolehan p < 0,05 yang 

menunjukkan bahwa data empirik yang diperoleh tidak memiliki 

persamaan dengan teori yang telah dibangun berdasar SEM  atau 

kecocokan kurang baik . Meski angka loading factor  sebagian besar 

sudah ≥  0,3, namun pada 3 variabel  masih ada loading factor  yang 

kurang dari 0,3 (KMP, BOM & KHB) masih ada muatan faktor yang 

kurang dari 0,3/berwarna merah . Hasil GOF pada parameter lainnya 

ditunjukkan pada tabel berikut: 
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Tabel 26 

Hasil Goodness of Fit Index pada ujicoba terbatas  (N=36) 

 

No Ukuran GOF Cut of Value Hasil Estimasi Keterangan 

1 
Kai kuadrat 

(p) 
Kecil (p > 0.05) 

1399.43 

(p=0.0) 

Kurang baik  

 

2 RMSEA ≤ 0.08 (min) 
0.14 

 

Belum 

 Terpenuhi 

3 NFI ≥0.90 
0.56 

 
Kurang baik 

4 CFI ≥0.09 0.67 Terpenuhi 

5 PGFI >0.06 
0.44 

 
Terpenuhi 

6 GFI ≥0.90 0.50 Kurang baik 

7 AGFI ≥0.90 0.43 Kurang baik 

 

Dari hasil uji kecocokan, dapat disimpulkan model belum fit 

(Jöreskog & Sörbom (1996); Imam Ghozali, (2008); dan Wijanto, 2008). 

Data lengkap uji kesesuaian model dapat diperiksa di Lampiran 6. 

Hasil ini masih menyertakan semua butir instrumen yang belum 

dihitung reliabilitasnya. Model Penyelenggaraan WBL Rolling 

Terpadu diperlihatkan di halaman 117. Gambar basic structure  dari 

uji coba terbatas dapat dilihat pada gambar 2 2. Warna hijau 

menjelaskan variabel eksogen, kuning variabel  endogen. KMP = 

kinerja manajemen pengelola, BOM = budaya organisasi mahasiswa, 

KPB = kualitas pembelajaran WBL, KHB = kualitas hasil belajar 

WBL. 
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Gambar 22 

Hasil Uji kecocokan dengan Lisrel 8.80 pada Uji coba terbatas  
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     Untuk meningkatkan kecocokan model dilakukan uji reliabilitas 

butir dengan program SPSS ver 17.0. Hasil Uji Reliabilitas butir, 

dapat dilaporkan sebagai berikut:  

Tabel 27 

Rangkuman hasil uji reliabilitas butir dengan SPSS ver 17.0  

No Variabel  
Jumlah Butir  

No butir  gugur  
Sebelum Sesudah Gugur  

1 KMP 56 44 12 
2,10,14,17,21,25,31, 

32,38,39,42,48 

2 BOM 60 40 20 

3,6,9,10,11,13,15,16,19,

23,25,34,35,36,40,43, 

49,53,55,57 

3 KPB 51 45 6 13,15,19,24,31,41 

4 KHB 156 124 32 

1,3,5,27,41,42,44,33,34,

47,53,57,59,60,71,72, 

73,74,63,68, 71, 76, 81,  

90, 95, 104, 112, 119, 

127, 135, 139, 142. 

 

Sumber: Uji Reliabilitas Butir, lihat lampiran  7 

 

Dengan menghilangkan butir -butir yang tidak valid dan reliabel, 

kemudian dilakukan lagi uji kecocokan model dengan program yang 

sama.  

 

c. Uji kecocokan model pada uji coba diperluas  

Uji coba model  yang diperluas  dimaksudkan untuk melihat  kese-

suaian model sekaligus memperbaiki model yang sudah diperoleh 
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pada tahap uji coba terbatas. Uji coba model diperluas dilaksanakan 

di 6 lokasi APM: PT Timor Putra Nasional/PT Autocar Industri 

Komponen di Karawang, PT Hyundai Mobil Indonesia di Pondok 

Ungu, Bekasi dan Jakarta, PT Hino Motor Sales Indonesia, PT Nissan 

Motor Indonesia di Jakarta, PT United Tractors Tbk. Di Jakarta, dan 

PT Hino Motor Sales Indonesia di Tangerang. Berlangsung 05 Juli – 

05 Oktober 2010 dengan jumlah responden 50 mahasiswa dari 6 

PTN/PTS di DIY dan Jawa Tengah. Daftar responden dapat diperiksa 

di Lampiran 2.  

       Hasil pengujian model dengan bantuan program software 

computer  LISREL 8.80 menunjukkan nilai Goodness of Fit Index  data 

uji coba diperluas untuk semua variabel fit .  Out put pengujian 

menunjukkan nilai Koefisien Chi Square  sebesar 970.13 dengan 

probabilitas (p) sebesar 0.07, perolehan p > 0,05 yang menunjukkan 

bahwa data empirik yang diperoleh memiliki per samaan dengan teori 

yang telah dibangun berdasar SEM. Artinya model mendapat 

dukungan secara empirik atau model cocok ( fit). Hasil GOF pada 

parameter lainnya ditunjukkan pada tabel berikut:  
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Tabel 28 

Hasil Goodness of Fit Index pada Ujicoba Model diperluas 

(N=100) 

 

No Index Cut of Value Hasil Keterangan 

1 
Kai kuadrat 

(p) 
Kecil (p > 0.05) 

970.13 

(P = 0.15) 

 

Terpenuhi 

2 RMSEA ≤ 0.08 (min) 
0.07 

 
Terpenuhi 

3 NFI ≥0.90 
0.94 

 
Baik 

4 CFI ≥0.09 
0.40 

 
Terpenuhi 

5 PGFI >0.06 
0.48 

 
Terpenuhi 

6 GFI ≥0.90 0.98 Baik 

7 AGFI ≥0.90 0.94 Baik 

 

Dari hasil uji kecocokan model di atas, dapat disimpulkan model 

fit  digunakan (Jöreskog & Sörbom (1996); Imam Ghozali, 2008); dan 

Wijanto, 2008). Ada 7 ukuran GOF yang menunjukkan kecocokan 

yang baik, sehingga dapat disimpulkan kecocokan keseluruhan model 

baik. Dengan gambar basic  model lengkap sebagai berikut:  
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Gambar 23 

Hasil Uji kecocokan dengan Lisrel 8.80 pada Uji coba diperluas  
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Dengan demikian, dari hasil uji kecocokan yang diperluas terbukti 

model hubungan antar variabel atau kerangka berpikir yang dibangun 

sesuai atau didukung dengan data empirik di lapangan. Gambar 25 

dan Gambar 26 menunjukkan gambar s truktur SEM empat variabel 

dalam 3 observasi:  

 

Gambar 24 

Gambar Struktur SEM empat variabel amatan 1  

 

Warna hijau muda menjelaskan variabel eksogen, hijau tua 

variabel endogen. KMP = kinerja manajemen pengelola, BOM = 

budaya organisasi mahasiswa, KPB = kualitas pembelaja ran WBL, 

KHB = kualitas hasil belajar WBL.  
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(a) 

 

(b) 

Gambar 25 

Gambar Struktur SEM empat variabel dalam 2 amatan:  

(a) amatan 2, (b) amatan 3 
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       Angka-angka pada Gambar 24 basic model  menjelaskan muatan 

faktor standarnya (standardized factor loading ) ≥  0,3 sebagaimana 

sudah ditentukan awal  dan dari t -values nilainya ≥1,96. Ini 

menunjukkan bahwa variabel laten mempunyai validitas yang baik 

terhadap konstruknya. Dari Gambar 25 dan Gambar 26 structural 

model dalam 3 observasi , juga didapat panah dan angka-angka antar 

variabel laten yang cukup baik. Meskipun demikian hubungan antar 

variabel X1, X2, X3 dan Y dengan uji SEM belum bisa menjawab 

sejauhmana variabel bebas berkorelasi dan berkontribusi terhadap 

variabel terikatnya. Memang angka-angka pada uj i SEM dengan 

Lisrel 8.80 menunjukkan seberapa variabel bebas berpengaruh 

terhadap variabel terikat, R
2

  juga muncul angka atau besaran.  

Menurut Joreskog (1999), R
2
 pada structural equations  tidak 

mempunyai interpretasi jelas . Untuk menginterpretasikan R
2

 seperti 

halnya pada persamaan regresi, kita harus mengambilnya dari reduced 

form equation . Dengan demikian, kita tidak dapat 

menginterpretasikan angka pada R
2

 (Wijanto, 2008:129-130). Untuk 

menjawab pertanyaan seberapa besar variabel bebas berkontribusi 

dengan variabel terikat, dapat digunakan statistik regresi berganda  

untuk menjelaskan hasil observasi variabel yang dilakukan dalam 3 

amatan pada eksperimen.  
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d. Analisis model struktural  

Dari gambar 24–26 dan data output  pada Lampiran 6 dapat dianalisis :  

  t-values dari koefisien/parameter:  

o  KMP   KPB: 4,39 ≥  1,96   koefisien signifikan  

o  BOM   KPB: 7,15 ≥  1,96   koefisien signifikan  

o  KMP   KHB: 2,89 ≥  1,96   koefisien signifikan  

o  BOM   KHB: 4,71 ≥  1,96   koefisien signifikan  

o  KPB   KHB: 6,52 ≥  1,96   koefisien signifikan 

    Semua koefisien pada model struktural adalah signifikan  

 Nilai koefisien/parameter  

o  KMP   KPB: 0,43 

o  BOM   KPB: 0,16 

o  KMP   KHB: 0,27 

o  BOM   KHB: 0,36 

o  KPB   KHB: 0,72 

 Koefisien determinasi (R
2
) 

o  KMP   KPB: 0,28 

o  BOM   KPB: 0,17 

o  KMP   KHB: 0,28 

o  BOM   KHB: 0,03 

o  KPB   KHB: 0,57 



247 
 
 

Hasil analisis dan evaluasi ini, ditambah dengan hipotesis yang sudah 

dikemukakan bisa dirangkum pada tabel berikut: 

Tabel 29 

Evaluasi terhadap koefisien Model Struktural dan hipotesis  

 

Hipo

tesis 
Path Estimasi Nilai-t Kesimpulan 

1 KPB   KHB 0,72 6,52 Signifikan (mendukung 

hipotesis 1) 

2 KMP   KHB 0,27 2,89 Signifikan (mendukung 

hipotesis 2) 

3 KMP   KPB 0,43 4,39 Signifikan (mendukung 

hipotesis 3) 

4 BOM   KHB 0,36 4,71 Signifikan (mendukung 

hipotesis 4) 

5 BOM   KPB 0,16 7,15 Signifikan (mendukung 

hipotesis 5) 

    

Dari hasil evaluasi diatas, pada uji kecocokan  model yang diperluas 

dengan N=100 tidak diperlukan langkah respesifikasi model. Angka -

angka yang muncul telah sesuai antara data empirik yang diukur dari 

amatan 1 dengan s truktur model yang dibuat. Demikian juga pada uji 

kecocokan amatan 2 dan amatan 3 menghasilkan  kecocokan model 

yang signifikan. Data uji kecocokan amatan 2 dan 3 dap at dilihat 

pada Lampiran 6. 

       Perbedaan model penyelenggaraan WBL Rolling Terpadu awal 

dengan modifikasi dapat dilihat ada Gambar 26 dan Gambar 27 

halaman 248-249. Model Final Penyelenggaraan WBL Rolling 
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Terpadu di halaman 249. 

 

Gambar 26 

Model Penyelenggaraan WBL Rolling Terpadu (model awal) 
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Gambar 27 

Model Akhir Penyelenggaraan WBL Rolling Terpadu (modifikasi)  

 

Keterangan:  

Model modifikasi menjadi enam lokasi, karena jumlah sampel 50 

mahasiswa, sedang daya tampung tidak cukup hanya 3 lokasi. Tiga 

angka terakhir (menjelaskan 3 lokasi: 4, 5, 6) prinsipnya sama dengan 

tiga angka pertama  (yang menjelaskan tiga lokasi lain 1, 2, 3). Tiap 

mahasiswa tetap menjalani  program pengalaman lapangan di tiga 

lokasi, 1-2-3 atau 4-5-6. 
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Gambar 28 

Model Final WBL Rolling Terpadu 
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B. Deskripsi data variabel Eksperimen 

 Penyajian dan deskripsi data variabel eksperimen untuk 3 kali 

observasi meliputi ukuran distribusi frekuensi, ukuran tendensi sentral (mean, 

modus, median), ukuran penyebaran (simpangan baku), dan interpretasi 

deskriptif dari variabel kinerja manajemen pengelola (X1), budaya organi-

sasi mahasiswa (X2), kualitas pembelajaran (X3), dan kualitas hasil 

belajar mahasiswa (Y) dalam program WBL serta aspek-aspeknya (Y1, 

Y2, Y3, Y4) dalam 3 kali  observasi. Data penelitian lengkap di rangkum 

pada Lampiran 7, sedang gambaran variabel penelitian sebagai berikut : 

Gambar 29 

Rerata variabel eksperimen dalam tiga observasi: (1) biru, (2) merah, (3) hijau
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   Kelompok Eksperimen     Kelompok Kontrol 
 

Gambar 30 

Rangkuman rerata variabel eksperimen dalam 3 observasi pada Uji Coba Model diperluas
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Tabel 30 

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

 

Variabel 

Observasi 1 Observasi 2 Observasi 3 

t Sig. Kesimpulan t Sig. Kesimpulan t Sig. Kesimpulan 

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 

Pembelajar

an 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 

Pengetahu-

an 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 

Kemandiri-

an 

Mahasiswa 

(Y4) 

2.262 .036 Signifikan 2.606 .088 
Tidak 

signifikan 
.983 .000 Signifikan 

Sumber: Diolah dari data lampiran 8 
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C. Data Respon Pengelola WBL terhadap WBL Rolling Terpadu 

       Dari 20 instruktur/mentor/pembimbing industri yang di minta untuk mengisi 

angket tentang respon mereka mengenai model WBL Rolling Terpadu, kemudian 

jawaban mereka di persentase dan dihitung skor tiap-tiap pertanyaan yang 

diajukan. Hasil analisis tentang respon pengelola terhadap model WBL Rolling 

Terpadu dalam konsep pembelajaran berbasis tempat kerja,  program WBL/PI yang 

seharusnya, dan ketrampilan kunci yang dapat diperoleh selama mengikuti WBL 

ditunjukkan dalam Tabel 38, Tabel 39, dan Tabel 40 di Lampiran 7. 

       Berdasarkan data analisis, dapat dideskripsikan sebagai berikut: (1) dalam 

menanggapi konsep WBL Rolling Terpadu, berturut-turut 69,6% pengelola 

menyatakan sangat setuju pada konsep WBL Rolling Terpadu, 25,5%  setuju, 3,9% 

menyatakan kurang setuju dan 0% menyatakan tidak setuju; (2) dalam menanggapi 

WBL yang seharusnya, berturut-turut 70,1% pengelola menyatakan sangat setuju 

pada  pernyataan konsep WBL seharusnya, 22,3%  setuju, 6,3% menyatakan 

kurang setuju dan 1,3% menyatakan tidak setuju; (3) dalam menanggapi 

ketrampilan kunci yang dapat diperoleh selama WBL RoTer, menyatakan banyak 

ketrampilan kunci yang bisa diperoleh para peserta. 

 

1. Kajian Model Hipotetik 

Berdasarkan deskripsi hasil analisis diatas, dapat dikaji lebih lanjut beberapa hal 

terkait dengan validasi model dalam rangka meyakinkan keterterapan model untuk 
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efektivitas kerja model. Berdasarkan hasil analisis data secara rasional dapat 

dikatakan bahwa penyelenggaraan WBL Rolling Terpadu merupakan model yang 

“baik” atau “dapat diterima” dilihat dari hasil FGD dan statistik. 

 

2. Kajian Model Akhir 

Hasil deskripsi data menunjukkan bahwa secara umum para mahasiswa peserta 

WBL tidak menemui kesulitan dalam melaksanakan kegiatan praktik industri. 

Seluruh aspek kualitas hasil pembelajaran terjadi peningkatan dengan signifikansi 

berbeda. Meski aspek ketrampilan psikomotorik tidak diukur dalam kualitas hasil 

belajar, jika diukur dapat dipastikan faktor ini akan meningkat. Karena selama 3 

bulan atau 1 bulan pada tiap industri kegiatan utamanya adalah berlatih ketrampilan 

yang  berkait dengan penguasaan teknis bidang otomotif (terutama handling). 

         Hal ini dapat dijelaskan karena  masalah ketrampilan sudah dilaksanakan dan 

dilakukan mahasiswa selama 4 semester di kampus. Jadi di industri tinggal 

adaptasi, berkait dengan tempat, peralatan, pola kerja, training object, instruktur dll 

yang lebih menekankan pada kreativitas dan kemandirian. Sehingga logis jika 

aspek kemandirian mahasiswa meningkat selama mengikuti program, maka 

penguasaan ketrampilan meningkat pula secara signifikan. Hal ini terlihat pada 

nilai aspek ketrampilan berupa tes akhir program ditiap akhir program/bulan di tiap 

lokasi yang diberikan oleh para pembimbing industri. Dari hasil olahan data nilai 
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tes akhir program dibandingkan dengan nilai pretes sebelum pelaksanaaan program 

berbeda secara singnifikan. 

      Disamping pada tiap industri yang ditempati memang secara standar industri 

otomotif di bagian training center menerapkan SOP yang hampir setara/sama, 

faktor model penyelenggaraan WBL dengan pola preventif maintenance teori untuk 

menyamakan kemampuan awal sebelum mampu terjun dalam lokasi bengkel 

perawatan dengan SOP dan standar perawatan yang terukur juga berpengaruh 

terhadap semua aspek kualitas hasil belajar yang diukur. Dengan demikian semua 

materi program WBL yang diberikan pada masing-masing lokasi dapat terserap 

dengan cepat karena mengikuti pola yang sama. Para instruktur/mentor/ 

pembimbing tidak akan melepas mahasiswa melakukan kegiatan perawatan di 

bengkel perusahaan sebelum yakin bahwa kemampuan/ kompetensi/ketrampilan 

mereka memenuhi standar sebagai mekanik otomotif pemula dan  memenuhi 

kualifikasi dan kompeten melakukan pekerjaan yang ada di bengkel sesuai SOP. 

Keadaan aktual kompetensi mahasiswa bidang otomotif pada awal observasi 

berada pada skor dengan kategori rendah. Keadaan ini mengalami kenaikan secara 

signifikan pada dua observasi berikutnya yakni pada bulan ke 2 dan ke 3. Demikian 

juga menyangkut sikap profesional mahasiswa, kesiapan mental kerja, dan 

kemandirian/personalitas mahasiswa terjadi peningkatan skor dari  kategori sedang  

menjadi   kategori tinggi. Dalam perkembangannya, penyelenggaraan WBL 

Rolling Terpadu mengalami perubahan dan mengalami variasi termasuk aspek 



257 
 

metode dan pendekatan pembelajarannya. Pelaksanaan  penyelenggaraan WBL 

telah mengadopsi beberapa model WBL dari konsep di luarnegeri dan 

menyesuaikan dengan kondisi di Indonesai, seperti PKL, Prakerin, OJT, Kelas 

Industri dan sebagainya. 

 

D. Pengujian Persyaratan Analisis 

      Untuk memenuhi persyaratan-persyaratan analisis dalam penelitian ini 

dilakukan uji normalitas, uji linieritas, uji multikolinieritas, dan uji 

homoskedastisitas.  

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal 

atau sampel diambil dari dan berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Data 

yang berdistribusi normal akan mengikuti ciri-ciri kurva normal baku, artinya 

sebaran data itu secara statistik memenuhi dua sisi yang sama besar atau tidak 

menyimpang dari sebaran normal Gauss. Apabila hasil pengujian 

menunjukkan distribusi normal maka hasil perhitungan statistik dapat 

digeneralisasikan pada populasi. Disamping itu penerapan statistik parametris 

dapat dilakukan.  

Kriteria yang digunakan untuk menentukan normal tidaknya suatu 

distribusi skor dalam penelitian ini dilihat dari distribusi skor pada histogram 

dan normal probability plot, serta harga kemiringan (skewness). Hasil pengujian 
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secara lengkap disajikan pada  Lampiran 8. Secara ringkas hasil uji normalitas 

ditampilkan pada Tabel 31. Berdasarkan tabel tersebut dapat dicermati hasil 

analisis sebagai berikut: 

a. Skor masing-masing variabel terdistribusi mendekati kurva normal 

b. Dilihat dari normal probability plot tampak bahwa distribusi data masing-

masing variabel berada di sekitar garis diagonal dan histogram mengikuti 

kurva normal. 

c. Kemiringan (skewness) masing-masing variabel terletak diantara -0,5 

sampai +0,5. 

Tabel 31 

Hasil Uji Normalitas 

 

No Variabel 
Distribusi Skor 

Skewness 
Histogram 

Normal Probability 

Plot 

1. X1 

  

-0,430; -0,375; -0,375 

2. X2 0,486; 0,456; 0,204 

3. X3 
 

Mendekati 

kurva normal 

Mengikuti arah 

garis diagonal 
-0,280; 0,275; 0,173 

    
0,195; 0,011; -0,035 

4. Y   

5. Y1   0,077; 0,252; 0,202 

   
6. Y2   -0,392; -0,241; -0,193 

7. Y3   0,492; 0,351; 0,105 

8. Y4   0,362; 0,261; -0,157 



259 
 

Berdasarkan beberapa kriteria tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa 

distribusi skor dan distribusi residual semua variabel dalam penelitian ini 

memenuhi syarat normalitas. Dengan demikian analisis menggunakan statistik 

parametris dan generalisasi hasil penelitian ini dapat dilakukan. 

2. Uji Linieritas 

Uji linieritas dimaksudkan untuk menentukan apakah variabel bebas dan 

variabel terikat mempunyai hubungan linier. Linieritas merupakan per - 

syaratan mutlak bagi analisis regresi karena pada dasarnya regresi yang 

signifikan menunjukkan adanya linieritas (hubungan linier) antara variabel 

bebas dan terikat. Uji linieritas dilakukan satu persatu variabel bebas dengan 

variabel terikat. Untuk melihat kelinieran digunakan pedoman jalur deviation 

from linier dan untuk melihat keberartian arah regresi berpedoman pada lajur 

linier term (Nurosis, 1996). Kriteria yang digunakan adalah apabila Fhitung pada 

lajur deviation from linier lebih kecil dari Ftabel menunjukkan bahwa bentuk 

regresi adalah linier dan sebaliknya apabila Fhitung lebih besar dari Ftabel maka 

bentuk regresinya tidak linier. Untuk menguji keberartian arah regresi, bila 

Fhitung pada jalur linierity lebih besar dari Ftabel maka dinyatakan arah 

regresinya berarti dan sebaliknya (Sudjana, 1992). 
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Hasil uji linieritas disajikan secara lengkap pada Lampiran 9. Ringkasan 

hasil perhitungan disajikan pada Tabel 32. Untuk menentukan linier tidaknya 

hubungan antar variabel menggunakan signifikansi nilai F. 

Tabel 32 

Rangkuman Hasil Uji Linieritas 

 

Variabel 

Linierity Dev. From Linierity 

Fhit Ftab p Kspl Fhit Ftab p Kspl 

X1-X2 13,117 3,89 0,000 Berarti 0,854 1,47 0,707 Linier 

X1- X3 37,225 3,89 0,000 Berarti 1,007 1,35 0,380 Linier 

X1 - Y 16,794 3,89 0,000 Berarti 1,082 1,37 0,364 Linier 

X2 –X3 46,459 3,89 0,000 Berarti 0,802 1,40 0,822 Linier 
X2-Y 43,654 3,89 0,000 Berarti 1,074 1,35 0,380 Linier 

X1 – Y1
 25,279 3,89 0,000 Berarti 0,794 1,47 0,795 Linier 

X2-Y1 1,695 3,89 0,098 Berarti 0,823 1,35 0,804 Linier 

X3-Y1 49,478 3,89 0,000 Berarti 1,150 1,37 0,271 Linier 
X1 – Y2

 3,681 3,89 0,039 Berarti 1,230 1,37 0,184 Linier 

X2-Y2 15,511 3,89 0,000 Berarti 1,095 1,43 0,413 Linier 

X3-Y2 27,579 3,89 0,000 Berarti 0,918 1,36 0,647 Linier 
X1 – Y3

 38,577 3,89 0,000 Berarti 1,222 1,54 0,208 Linier 

X2-Y3 6,550 3,89 0,000 Berarti 1,293 1,35 0,139 Linier 

X3-Y3 12,955 3,89 0,001 Berarti 1,119 1,37 0,312 Linier 
X1 – Y4

 12,093 3,89 0,001 Berarti 1,085 1,44 0,266 Linier 

X2-Y4 20,102 3,89 0,000 Berarti 0,878 1,36 0,716 Linier 

X3-Y4 24,690 3,89 0,000 Berarti 1,158 1,35 0,269 Linier 
X
3 - 

Y
4 50,720 3,89 0,000 Berarti 1,231 1,45 0,070 Linier 

 

Berdasarkan hasil uji linieritas yang tersaji pada Tabel 32 tersebut 

tampak bahwa nilai Fhitung untuk masing-masing pasangan, pada kolom 

linierity lebih besar dari F tabel. Hal ini menunjukkan bahwa arah regresi 
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semua pasangan berarti. Sedangkan apabila dilihat nilai dan signifikansi F pada 

kolom dev. from linierity, semuanya memenuhi persyaratan linieritas Fhitung  < F 

tabel, atau Sig. > 0,05). Lihat lampiran 9 analisis regresi/korelasi. 

 

3. Uji Homoskedastisitas (Homoscedasticity) 

Homoskedastisitas adalah adanya kesamaan varian untuk semua gangguan 

residu yang muncul dalam fungsi regresi linier (Gujarati, 1997: 177). 

Penyimpangan dari adanya homoskedastisitas akan muncul adanya 

heteroskedastisitas. Konsekuensi adanya heteroskedastisitas dalam model 

regresi adalah penaksir (estimator) yang diperoleh tidak efisien baik dalam 

sampel kecil maupun sampel besar.  

Homoskedastisitas dalam penelitian dilihat secara grafis dengan 

mencermati scatterplot antara SRESID dan - ZPRED. Sedangkan secara statistik, 

deteksi homoskedastisitas dilakukan dengan Uji Park (regresi logaritma 

variabel bebas terhadap logaritma nilai kuadrat residual). Hasil analisis 

disajikan dalam Tabel 33. 
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Tabel 33 

Rangkuman Hasil Uji Homoskedastisitas 

 

Pasangan Regresi Scatterplot Uji Park 

Variabel 

Bebas 

Variabel 

Terikat 

Distribusi 

Skor 
Kesimpulan F Sig. Kesimpulan 

LnX1 LnRES
2
X1 

Tidak 

membentuk 

pola 

tertentu 

(menyebar 

secara acak 

di sekitar 

angka not 

pada sumbu 
Y)

 

Homoskedastis 0,008 0,929 Homoskedastis 

LnX1, LnX2 

LnX3 
LnRES

2
X3 Homoskedastis 0,204 0,893 Homoskedastis 

LnX1, LnX2 
    LnX3  LnRES

2
Y Homoskedastis 1,977 0,120 Homoskedastis 

 

Berdasarkan pencermatan scatterplot (Lampiran 8) dapat diketahui 

bahwa distribusi skor (berupa titi-titik) semua variabel terikat dalam persamaan 

regresi tidak membentuk pola tertentu dan menyebar secara acak di sekitar 

angka nol pada sumbu Y. Hasil Uji Park menunjukkan bahwa regresi 

logaritma variabel bebas terhadap logaritma nilai kuadrat residual dari semua 

pasangan regresi menunjukkan nilai F yang tidak signifikan (Sig.>0,05). 

Berdasarkan dua pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa persamaan-

persamaan regresi yang ditetapkan dalam penelitian ini semuanya memenuhi syarat 

homoskedastisitas. 
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4. Uji Multikolinieritas 

Multikolinieritas adalah adanya korelasi positif yang sangat tinggi di 

antara variabel bebas (Gujarati, 1997: 156). Artinya antara variabel independent 

(variabel bebas) yang terdapat dalam model memiliki hubungan yang 

sempurna atau mendekati sempurna (koefisien korelasi tinggi atau bahkan 1). 

Konsekuensi adanya multikolinieritas dalam model regresi adalah kesalahan 

standar estimasi akan cenderung meningkat dengan bertambahnya 

variabel independen, tingkat signifikansi yang digunakan untuk menolak 

hipotesis nol akan semakin besar dan probablititas menerima hipotesis yang salah 

(kesalahan P) menjadi semakin besar. 

Untuk menguji terjadinya multikolinieritas digunakan analisis korelasi 

jenjang nihil (zero-order correlation) dengan bantuan program SPSS for Windows 

versi 17. Pedoman pengambilan keputusan didasarkan pada pendapat Edwards 

(1979) yang menyatakan hubungan (korelasi) antar variabel bebas yang lebih besar 

dari 0,85 menunjukkan terjadinya multikolinieritas. Terjadinya interkolinieritas 

menurut Fernandes (1984) dapat menyebabkan tingginya harga determinasi dan 

penurunan indeks korelasi bila salah satu variabel dikendalikan. 

Deteksi multikolinieritas dalam penelitian ini dilakukan dengan 

melihat koefisien korelasi r product moment dari Pearson, nilai Tolerance 

dan Variance Inflation Factor (VIF). Indikasi multikolinieritas dalam 

penelitian ini dapat disajikan pada Tabel 34. 
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Tabel 34 

Rangkuman Hasil Uji Multikolinieritas 

 

r product moment 

antar variabel bebas 
Pasangan Regresi Tolerance VIF 

Terendah Tertinggi Var. Bbs 
Var. 

Terikat 
Terendah Tertinggi Terendah Tertinggi 

0,188 0,676 

X1 X3  0,462 0,757 1,331 2,175 

X2 X3  0,462 0,657 1,168 2,166 

X1 ,  X2  X3  0,465 0,615 1,626 2,151 

X1 ,  X2 ,  

X3  
Y 0,465 0,615 1,626 2,151 

 

Berdasarkan hasil analisis yang ditampilkan pada Tabel 34 tersebut terlihat bahwa 

koefisien korelasi (r product moment) semua variabel bebas dalam penelitian ini 

berada dibawah 0,85; nilai tolerance lebih besar dari 0,1; dan tidak ada nilai VIF di 

atas 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat adanya 

multikolinieritas yang serius antar variabel bebas. 

 

E. Pengujian Hipotesis 

Untuk menjawab empat rumusan masalah, dirumuskan menjadi dua 

hipotesis mayor. Hipotesis mayor I dengan tiga pertanyaan penelitian untuk 

menjawab masalah  nomer 1, 2, dan 3. Hipotesis mayor II dengan enam hipotesis 

minor untuk menjawab masalah nomer 4. Pengujian dilakukan dengan taraf 
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signifikansi 0,05. Untuk menguji hipotesis mayor I dengan analisis SEM 

(Structural Equation Modeling), sedang hipotesis mayor  II dengan analisis regresi 

linier sederhana dan ganda dilanjutkan analisis jalur. 

Hasil pengujian hipotesis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Hipotesis Mayor I: Model  penyelenggaraan  Work-Based Learning  berpe-

ngaruh  secara signifikan terhadap kualitas hasil belajar. 

     Untuk menguji hipotesis ini dengan melakukan uji validasi desain model  dan 

uji beda antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol serta antar kelompok 

sebelum dan sesudah perlakuan dalam tiga kali amatan. Validasi desain merupakan 

proses pengukuran terhadap model yang dikembangkan, apakah model yang 

dikembangkan sudah mencapai goodness and fit. Apabila belum mencapai 

goodness and fit, desain model harus dilakukan revisi. Apabila goodness and fit 

tercapai berdasarkan persyaratan (kriteria parameter tertentu) yang telah ditentukan 

oleh konsep SEM (Structural Equation Modeling), model telah dikatakan telah 

”baik” atau diterima. Dalam melakukan validasi model yang dikembangkan, 

penelitian ini menggunakan konsep SEM dengan kriteria pencapaian goodness of 

fit model adalah : (a) nilai kai kuadrat dan probalility (p) >0,05; (b) Root Mean 

Square Error of Approximation (RMSEA) ≤ 0,80; (c) NFI ≥ 0,90; (d) Comparative 

Fix Index (CFI) > 0,90;  (e) PGFI >0,06; (f) Goodness of Fit Index (GFI) > 0,80; 

(g) Adjusted Goodness of Fit (AGFI) >0,80. Dari hasil uji validasi model dalam 3 

amatan didapatkan:  
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Tabel 35 

Hasil Goodness of Fit Index pada 3 observasi  

 

No 
Ukuran 

GOF 

Cut of 

Value 

Hasil Estimasi Amatan 
Keterangan 

1 2 3 

1 

Kai 

kuadrat 

(p) 

Kecil  

(p > 

0.05) 

970,13 

(P = 0.15) 

 

1.124,20 

(P = 0.23) 

 

1.667,35 

(P = 0.31) 

 

Terpenuhi 

2 RMSEA 
≤ 0.08 

(min) 

0.07 

 

0.06 

 

0.06 

 
Terpenuhi 

3 NFI ≥0.90 
0.94 

 

0.95 

 

0.97 

 
Baik 

4 CFI ≥0.09 
0.40 

 

0.37 

 

0.20 

 
Terpenuhi 

5 PGFI >0.06 
0.48 

 

0.56 

 

0.66 

 
Terpenuhi 

6 GFI ≥0.90 0.98 0.97 0.94 Baik 

7 AGFI ≥0.80 0.94 0.90 0.91 Baik 

Sumber: diolah dari lampiran 6 

      Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa model yang dihipotesiskan cocok 

dengan data yang diperoleh dari data lapangan secara konsisten pada amatan 1, 2, 

dan 3. Juga dari hasil regresi ganda tiga faktor, koefisien determinan (R
2
) dari 

ketiga variabel bebas KMP (X1), KPB (X2), dan BOM (X3) terhadap variabel KHB 

(Y) adalah   0,250,  0,119, dan  0,255. Dengan demikian variabel kualitas hasil 

belajar WBL dapat terjelaskan oleh ketiga variabel bebas sebesar 20,0% untuk 

amatan1, 11,9% untuk amatan 2, dan  25,5% untuk amatan 3.  

      Sedangkan dari hasil uji-t antar kelompok dan antar amatan telah disampaikan 

pada tabel 30 (halaman 253)   dan terbukti berbeda secara signifikan bahwa model 
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penyelenggaraan WBL Rolling Terpadu meningkatkan kualitas pembelajaran WBL 

setelah amatan ke 3.  

a. Untuk menjawab pertanyaan penelitian efektivitas Model Work-Based 

Learning Rolling Terpadu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran praktik 

pengalaman industri pada mahasiswa Diploma III Otomotif dirangkum pada 

Tabel 47-49 pada Lampiran 7 yang dapat disimpulkan bahwa Model WBL 

Rolling Terpadu memiliki efektivitas pada tingkat tinggi yakni: (1) rerata 3,6 

dari skala 4 pada intensitas, (2) rerata 3,7 dari skala 4 pada efisiensi, (3) rerata 

3,7 dari skala 4 pada sistematik, (4) rerata 3,8 dari skala 4 pada praktis, (5) 

rerata 3,5 dari skala 4 pada produktif. 

 

b. Untuk menjawab pertanyaan penelitian seberapa tinggi luaran (outputs) aspek 

kualitas hasil belajar pada penyelenggaraan WBL Rolling Terpadu yang 

meliputi: pengetahuan mekanik otomotif pemula, sikap profesional mahasiswa, 

kesiapan mental kerja, dan kemandirian mahasiswa dapat dilihat pada Gambar 

29 dan Tabel 30 dimana ditunjukkan pada akhir observasi: (1) rerata 

pengetahuan mekanik otomotif pemula tinggi (24,84-signifikan), (2) sikap 

profesional mahasiswa tinggi (45,03-signifikan), (3) kesiapan mental kerja 

sangat tinggi (85,59-signifikan), dan kemandirian mahasiswa sangat tinggi 

(96,35-signifikan). 

c.  Untuk menjawab pertanyaan penelitian sejauhmana tanggapan manajemen pe-

ngelola program WBL Rolling Terpadu terhadap model yang dikembangkan 
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dapat diperiksa pada Tabel 38 sd 40 pada Lampiran 7 yang pada intinya: (1) 

dalam menanggapi konsep WBL Rolling Terpadu, berturut-turut 69,6% 

pengelola menyatakan sangat setuju pada konsep WBL Rolling Terpadu, 25,5%  

setuju, 3,9% menyatakan kurang setuju dan 0% menyatakan tidak setuju; (2) 

dalam menanggapi WBL yang seharusnya, berturut-turut 70,1% pengelola 

menyatakan sangat setuju pada  pernyataan konsep WBL seharusnya, 22,3%  

setuju, 6,3% menyatakan kurang setuju dan 1,3% menyatakan tidak setuju; (3) 

dalam menanggapi ketrampilan kunci yang dapat diperoleh selama WBL 

RoTer, menyatakan banyak ketrampilan kunci yang bisa diperoleh para peserta. 

 

2. Hipotesis mayor II: Terdapat hubungan langsung dan tidak langsung 

Kinerja Manajemen Pengelola, Budaya Organisasi Mahasiswa, dan Kualitas 

Pembelajaran  terhadap Kualitas Hasil Belajar.  

Pengaruh kinerja manajemen pengelola, budaya organisasi mahasiswa,  dan 

kualitas pembelajaran WBL terhadap kualitas hasil belajar WBL dapat diketahui 

dengan menguji hipotesis: Ada pengaruh signifikan kinerja manajemen pengelola 

(X1), budaya organisasi mahasiswa (X2),  dan kualitas pembelajaran (X3) terhadap 

kualitas hasil belajar (Y) baik secara langsung maupun tak langsung. Untuk 

menguji hipotesis ini digunakan analisis regresi ganda dengan menempatkan 

Y sebagai variabel terikat dan Xl, X2, dan X3 sebagai variabel bebas dan uji 

hipotesis minor. Rangkuman hasil analisis tersaji dalam Tabel 36. 
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Tabel 36 

Rangkuman hasil Analisis Regresi Ganda  Observasi 3 

Variabel Y atas Variabel Xl, X2, dan X3 

 

Variabel 

B Beta rear 
Determinasi 
Parsial (rlpar) thitung Sig. t 

Terikat Bebas 

Y 
X1 0,161 0,134 0,120 0,137 1,357 0,018 

R2 = 0,505 

R = 0,255 
Adjusted R

2
 = 

0,232 

F = 10,979 

p < 0,05 

C = 168,412 

X2 0,186 0,153 0,124 0,142 1,406 0,016 

X3 0,294 0,335 0,282 0,310 3,200 0,002 

 

Hasil analisis regresi ganda (Tabel 36) menunjukkan bahwa Fhitung 

(10,979) > Ftabel (3,95) dan p < 0,05, maka harga korelasi (R) = 0,505 adalah 

signifikan pada taraf signifikansi 0,05. Berdasarkan hasil analisis tersebut maka 

hipotesis yang menyatakan: kinerja manajemen pengelola (X1), budaya organisasi 

mahasiswa (X2),  dan kualitas pembelajaran (X3) berpengaruh terhadap kualitas 

hasil belajar (Y) diterima. Koefisien determinasi (Adjusted R
2
) = 0,232 

menunjukkan sumbangan tiga variabel tersebut sebesar 23,20%. Secara sendiri-

sendiri kinerja manajemen pengelola (X1)  mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap kualitas hasil belajar (Y) (p = 0,018; p = < 0,05), budaya organisasi 

mahasiswa (X2) mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas hasil belajar 

(Y) (p = 0,016; p = < 0,05), dan dan kualitas pembelajaran (X3) mempunyai 
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pengaruh signifikan terhadap kualitas hasil belajar (Y) (p = 0,002; p=<0,05). 

Berdasarkan koefisien determinasi parsialnya, kualitas pembela-

jaran WBL (X3)  mempunyai sumbangan terbesar terhadap kualitas hasil 

belajar 31,00%, diikuti kinerja manajemen pengelola (X1)  mempunyai 

sumbangan 13,70% dan budaya organisasi mahasiswa mempunyai sumbangan 

14,20%. Dengan demikian kualitas pembelajaran WBL memiliki pengaruh yang 

lebih dominan dalam menentukan kualitas hasil belajar WBL. 

 

a. Hipotesis minor: kinerja manajemen pengelola berpengaruh langsung 

secara signifikan terhadap kualitas hasil belajar. 

Pengaruh kinerja manajemen pengelola terhadap kualitas hasil belajar dapat 

diketahui dengan menguji hipotesis: Ada pengaruh signifikan kinerja manajemen 

pengelola (X1) terhadap kualitas hasil belajar (Y). Untuk menguji hipotesis ini 

digunakan analisis regresi sederhana dengan menempatkan Y sebagai variabel 

terikat dan X1 sebagai variabel bebas. Karena pengukuran dalam tiga observasi, 

maka pengujian dilakukan dalam tiga kali pula. Hasil analisis regresi observasi 1 

menunjukkan bahwa Fhitung (6,790) > Ftabel (3,95) dan p < 0,05, maka harga 

korelasi (R) = 0, 255 adalah signifikan pada taraf signifikansi 0,05. Hasil analisis 

regresi observasi 2 menunjukkan bahwa Fhitung (0,485) < Ftabel (3,95) dan p > 0,05, 

maka harga korelasi (R) = 0,070 adalah taksignifikan pada taraf signifikansi 0,05. 

Hasil analisis regresi observasi 3 menunjukkan bahwa Fhitung (10,767) > Ftabel 
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(3,95) dan p < 0,05, maka harga korelasi (R) = 0,315 adalah signifikan pada taraf 

signifikansi 0,05. Berdasarkan hasil analisis tersebut maka hipotesis yang 

menyatakan: Ada pengaruh signifikan kinerja manajemen pengelola (X1), 

terhadap kualitas hasil belajar Y diterima pada observasi ke 1 dan ke 3 saja. 

Koefisien determinasi (Adjusted R
2
) masing-masing = 0,065; 0,005; dan 

0,099 menunjukkan sumbangan variabel kualitas pembelajaran terhadap 

kualitas hasil belajar sebesar 0,50 – 9,90%. 

Pengaruh kinerja manajemen pengelola terhadap kualitas hasil belajar  

dalam empat aspek dapat diketahui dengan menguji hipotesis minor : Ada 

pengaruh signifikan kinerja manajemen pengelola (X1) terhadap kualitas hasil 

belajar aspek kognitif pengetahuan mekanik otomotif pemula (Y1), sikap profesi-

onal mahasiswa (Y2), kesiapan mental kerja (Y3), dan kemandirian mahasiswa 

(Y4).  

Pengaruh kinerja manajemen pengelola terhadap kualitas hasil belajar 

aspek kognitif (PMO) dapat diketahui dengan menguji hipotesis: Ada pengaruh 

signifikan kinerja manajemen pengelola (X1) terhadap kualitas hasil belajar aspek 

kognitif (Y1). Untuk menguji hipotesis ini digunakan analisis regresi sederhana 

dengan menempatkan Y1 sebagai variabel terikat dan X1 sebagai variabel bebas. 

Karena pengukuran dalam tiga observasi, maka pengujian dilakukan dalam tiga 

kali pula. Hasil analisis regresi observasi 1 menunjukkan bahwa Fhitung (2,512) < 

Ftabel (3,95) dan p > 0,05, maka harga korelasi (R) = 0,158 adalah taksignifikan 
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pada taraf signifikansi 0,05. Hasil analisis regresi observasi 2 menunjukkan 

bahwa Fhitung (3,963) > Ftabel (3,95) dan p < 0,05, maka harga korelasi (R) = 0,061 

adalah signifikan pada taraf signifikansi 0,05. Hasil analisis regresi observasi 3 

menunjukkan bahwa Fhitung (0,436) < Ftabel (3,95) dan p > 0,05, maka harga 

korelasi (R) = 0,067 adalah taksignifikan pada taraf signifikansi 0,05. Berdasarkan 

hasil analisis tersebut maka hipotesis yang menyatakan: Ada pengaruh 

signifikan kinerja manajemen pengelola (X1), terhadap kualitas hasil belajar 

kognitif Y1 diterima hanya pada observasi ke 2 dan observasi ke 3 saja. 

Koefisien determinasi (Adjusted R
2
) masing-masing = 0,025; 0,038; dan 

0,004 menunjukkan sumbangan variabel Kinerja Manajemen Pengelola 

terhadap kualitas hasil belajar aspek kognitif sebesar 0,04 – 3,80%. 

Pengaruh kinerja manajemen pengelola terhadap kualitas hasil belajar 

aspek sikap profesional mahasiswa (SPM) dapat diketahui dengan menguji 

hipotesis: Ada pengaruh signifikan kinerja manajemen pengelola (X1) terhadap 

kualitas hasil belajar aspek sikap profesional mahasiswa (Y2). Untuk menguji 

hipotesis ini digunakan analisis regresi sederhana dengan menempatkan Y2 

sebagai variabel terikat dan X1 sebagai variabel bebas. Karena pengukuran dalam 

tiga observasi, maka pengujian dilakukan dalam tiga kali pula. Hasil analisis 

regresi observasi 1 menunjukkan bahwa Fhitung (9,531) > Ftabel (3,95) dan p < 0,05, 

maka harga korelasi (R) = 0,296 adalah signifikan pada taraf signifikansi 0,05. 

Hasil analisis regresi observasi 2 menunjukkan bahwa Fhitung (4,953) > Ftabel 
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(3,95) dan p < 0,05, maka harga korelasi (R) = 0,219 adalah signifikan pada taraf 

signifikansi 0,05. Hasil analisis regresi observasi 3 menunjukkan bahwa Fhitung 

(7,116) > Ftabel (3,95) dan p < 0,05, maka harga korelasi (R) = 0,260 adalah 

signifikan pada taraf signifikansi 0,05. Berdasarkan hasil analisis tersebut maka 

hipotesis yang menyatakan: Ada pengaruh signifikan kinerja manajemen 

pengelola (X1), terhadap kualitas hasil belajar aspek sikap profesional mahasiswa 

Y2 diterima pada observasi ke 1, 2 dan 3. Koefisien determinasi (Adjusted R
2
) 

masing-masing = 0,089; 0,048; dan 0,068 menunjukkan sumbangan 

variabel kinerja manajemen pengelola terhadap kualitas hasil belajar aspek sikap 

profesional sebesar 4,80 – 8,90%. 

Pengaruh kinerja manajemen pengelola terhadap kualitas hasil belajar 

aspek kesiapan mental kerja dapat diketahui dengan menguji hipotesis: Ada 

pengaruh signifikan kinerja manajemen pengelola (X1) terhadap kualitas hasil 

belajar aspek kesiapan mental kerja (Y3). Untuk menguji hipotesis ini digunakan 

analisis regresi sederhana dengan menempatkan Y3 sebagai variabel terikat dan X3 

sebagai variabel bebas. Karena pengukuran dalam tiga observasi, maka 

pengujian dilakukan dalam tiga kali pula. Hasil analisis regresi observasi 1 

menunjukkan bahwa Fhitung (0,813) < Ftabel (3,95) dan p > 0,05, maka harga 

korelasi (R) = 0,091 adalah taksignifikan pada taraf signifikansi 0,05. Hasil 

analisis regresi observasi 2 menunjukkan bahwa Fhitung (2,480) < Ftabel (3,95) dan 

p < 0,05, maka harga korelasi (R) = 0,157 adalah taksignifikan pada taraf 
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signifikansi 0,05. Hasil analisis regresi observasi 3 menunjukkan bahwa Fhitung 

(14,378) > Ftabel (3,95) dan p < 0,05, maka harga korelasi (R) = 0,358 adalah 

signifikan pada taraf signifikansi 0,05. Berdasarkan hasil analisis tersebut maka 

hipotesis yang menyatakan: Ada pengaruh signifikan kinerja manajemen 

pengelola (X1), terhadap kualitas hasil belajar aspek kesiapan mental kerja Y3 

diterima pada observasi ke 3 saja. Koefisien determinasi (Adjusted R
2
) masing-

masing = 0,008; 0,025; dan 0,128 menunjukkan sumbangan variabel kinerja 

manajemen pengelola terhadap kualitas hasil belajar aspek kesiapan mental kerja 

sebesar 0,80 – 12,8%. 

Pengaruh kinerja manajemen pengelola terhadap kualitas hasil belajar 

aspek kemandirian mahasiswa dapat diketahui dengan menguji hipotesis: Ada 

pengaruh signifikan kinerja manajemen pengelola (X1) terhadap kualitas hasil 

belajar aspek kemandirian mahasiswa (Y4). Untuk menguji hipotesis ini 

digunakan analisis regresi sederhana dengan menempatkan Y4 sebagai variabel 

terikat dan X1 sebagai variabel bebas. Karena pengukuran dalam tiga observasi, 

maka pengujian dilakukan dalam tiga kali pula. Hasil analisis regresi observasi 1 

menunjukkan bahwa Fhitung (5,947) > Ftabel (2, 3,95) dan p < 0,05, maka harga 

korelasi (R) = 0,239 adalah signifikan pada taraf signifikansi 0,05. Hasil analisis 

regresi observasi 2 menunjukkan bahwa Fhitung (1,232) < Ftabel (3,95) dan p > 0,05, 

maka harga korelasi (R) = 0,111 adalah taksignifikan pada taraf signifikansi 0,05. 

Hasil analisis regresi observasi 3 menunjukkan bahwa Fhitung (5,720) > Ftabel 
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(3,95) dan p < 0,05, maka harga korelasi (R) = 0,235 adalah signifikan pada taraf 

signifikansi 0,05. Berdasarkan hasil analisis tersebut maka hipotesis yang 

menyatakan: Ada pengaruh signifikan kinerja manajemen pengelola (X1), 

terhadap kualitas hasil belajar aspek kemandirian mahasiswa Y4 diterima pada 

observasi ke 1,  dan ke 3. Koefisien determinasi (Adjusted R
2
) masing-masing 

= 0,057; 0,012; dan 0,055. menunjukkan sumbangan variabel kinerja 

manajemen pengelola terhadap kualitas hasil belajar aspek kemandirian mahasiswa 

sebesar   1,20 – 5,50 %. 

 

b. Hipotesis minor: kualitas pembelajaran berpengaruh langsung secara 

signifikan terhadap kualitas hasil belajar  

Pengaruh kualitas pembelajaran terhadap kualitas hasil belajar dapat 

diketahui dengan menguji hipotesis: Ada pengaruh signifikan kualitas 

pembelajaran WBL (X3) terhadap kualitas hasil belajar WBL (Y). Untuk menguji 

hipotesis ini digunakan analisis regresi sederhana dengan menempatkan Y 

sebagai variabel terikat dan X3 sebagai variabel bebas. Karena pengukuran dalam 

tiga observasi, maka pengujian dilakukan dalam tiga kali pula. Hasil analisis 

regresi observasi 1 menunjukkan bahwa Fhitung (27,024) > Ftabel (3,95) dan p < 

0,05, maka harga korelasi (R) = 0,465 adalah signifikan pada taraf signifikansi 

0,05. Hasil analisis regresi observasi 2 menunjukkan bahwa Fhitung (8,974) > Ftabel 

(3,95) dan p < 0,05, maka harga korelasi (R) = 0,290 adalah signifikan pada taraf 
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signifikansi 0,05.  

Hasil analisis regresi observasi 3 menunjukkan bahwa Fhitung (26,415) > 

Ftabel (3,95) dan p < 0,05, maka harga korelasi (R) = 0,461 adalah signifikan pada 

taraf signifikansi 0,05. Berdasarkan hasil analisis tersebut maka hipotesis yang 

menyatakan: Ada pengaruh signifikan kualitas pembelajaran (X3), terhadap 

kualitas hasil belajar Y diterima. Koefisien determinasi (Adjusted R
2
) masing-

masing = 0,216; 0,084; dan 0,204 menunjukkan sumbangan variabel 

Kualitas pembelajaran terhadap kualitas hasil belajar sebesar 8,40 – 21,6%. Data 

hasil pengujian dapat dilihat pada Lampiran 10. 

Pengaruh kualitas pembelajaran terhadap kualitas hasil belajar  dalam 

empat aspek dapat diketahui dengan menguji hipotesis minor : Ada pengaruh 

signifikan kualitas pembelajaran (X3) terhadap kualitas hasil belajar aspek kognitif 

pengetahuan mekanik otomotif pemula (Y1), sikap profesional mahasiswa (Y2), 

kesiapan mental kerja (Y3), dan kemandirian mahasiswa (Y4).  

Pengaruh kualitas pembelajaran terhadap kualitas hasil belajar aspek 

kognitif (pengetahuan mekanik otomotif/PMO) dapat diketahui dengan 

menguji hipotesis: Ada pengaruh signifikan kualitas pembelajaran (X3) terhadap 

kualitas hasil belajar aspek kognitif (Y1). Untuk menguji hipotesis ini digunakan 

analisis regresi sederhana dengan menempatkan Y1 sebagai variabel terikat dan X3 

sebagai variabel bebas. Karena pengukuran dalam tiga observasi, maka 

pengujian dilakukan dalam tiga kali pula. Hasil analisis regresi observasi 1 
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menunjukkan bahwa Fhitung (0,006) < Ftabel (3,95) dan p > 0,05, maka harga 

korelasi (R) = 0,008 adalah tak signifikan pada taraf signifikansi 0,05. Hasil 

analisis regresi observasi 2 menunjukkan bahwa Fhitung (0,372) < Ftabel (3,95) dan 

p > 0,05, maka harga korelasi (R) = 0,061 adalah tak signifikan pada taraf 

signifikansi 0,05. Hasil analisis regresi observasi 3 menunjukkan bahwa Fhitung 

(25,779) > Ftabel (3,95) dan p < 0,05, maka harga korelasi (R) = 0,456 adalah 

signifikan pada taraf signifikansi 0,05. Berdasarkan hasil analisis tersebut maka 

hipotesis yang menyatakan: Ada pengaruh signifikan kualitas pembelajaran 

(X3), terhadap kualitas hasil belajar kognitif Y1 diterima hanya pada observasi ke 

3 saja. Koefisien determinasi (Adjusted R
2
) masing-masing = 0,000; 0,004; 

dan 0,208 menunjukkan sumbangan variabel kualitas pembelajaran terhadap 

kualitas hasil belajar aspek kognitif sebesar 0,00 – 20,8%. 

Pengaruh kualitas pembelajaran terhadap kualitas hasil belajar aspek sikap 

profesional mahasiswa (SPM) dapat diketahui dengan menguji hipotesis: Ada 

pengaruh signifikan Kualitas pembelajaran (X3) terhadap kualitas hasil belajar 

aspek sikap profesional mahasiswa (Y2). Untuk menguji hipotesis ini 

digunakan analisis regresi sederhana dengan menempatkan Y2 sebagai variabel 

terikat dan X3 sebagai variabel bebas. Karena pengukuran dalam tiga observasi, 

maka pengujian dilakukan dalam tiga kali pula. Hasil analisis regresi observasi 1 

menunjukkan bahwa Fhitung (9,403) > Ftabel (3,95) dan p < 0,05, maka harga 

korelasi (R) = 0,296 adalah signifikan pada taraf signifikansi 0,05. Hasil analisis 
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regresi observasi 2 menunjukkan bahwa Fhitung (14,324) > Ftabel (3,95) dan p < 

0,05, maka harga korelasi (R) = 0,357 adalah signifikan pada taraf signifikansi 

0,05. Hasil analisis regresi observasi 3 menunjukkan bahwa Fhitung (17,651) > 

Ftabel (3,95) dan p < 0,05, maka harga korelasi (R) = 0,391 adalah signifikan pada 

taraf signifikansi 0,05. Berdasarkan hasil analisis tersebut maka hipotesis yang 

menyatakan: Ada pengaruh signifikan kualitas pembelajaran (X3), terhadap 

kualitas hasil belajar aspek sikap profesional mahasiswa Y2 diterima pada 

observasi ke 1, 2 dan 3. Koefisien determinasi (Adjusted R
2
) masing-masing = 

0,088; 0,128; dan 0,153 menunjukkan sumbangan variabel kualitas 

pembelajaran terhadap kualitas hasil belajar sebesar 8,80 – 15,30%. 

Pengaruh kualitas pembelajaran terhadap kualitas hasil belajar aspek 

kesiapan mental kerja dapat diketahui dengan menguji hipotesis: Ada pengaruh 

signifikan Kualitas pembelajaran (X3) terhadap kualitas hasil belajar aspek 

kesiapan mental kerja (Y3). Untuk menguji hipotesis ini digunakan analisis 

regresi sederhana dengan menempatkan Y3 sebagai variabel terikat dan X3 sebagai 

variabel bebas. Karena pengukuran dalam tiga observasi, maka pengujian 

dilakukan dalam tiga kali pula. Hasil analisis regresi observasi 1 menunjukkan 

bahwa Fhitung (1,071) < Ftabel (3,95) dan p > 0,05, maka harga korelasi (R) = 0,104 

adalah taksignifikan pada taraf signifikansi 0,05. Hasil analisis regresi observasi 2 

menunjukkan bahwa Fhitung (8,777) > Ftabel (3,95) dan p < 0,05, maka harga 

korelasi (R) = 0,287 adalah signifikan pada taraf signifikansi 0,05. Hasil analisis 
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regresi observasi 3 menunjukkan bahwa Fhitung (28,652) > Ftabel (3,95) dan p < 

0,05, maka harga korelasi (R) = 0,476 adalah signifikan pada taraf signifikansi 

0,05. Berdasarkan hasil analisis tersebut maka hipotesis yang menyatakan: Ada 

pengaruh signifikan kualitas pembelajaran (X3), terhadap kualitas hasil belajar 

aspek kesiapan mental kerja Y3 diterima pada observasi ke 2 dan ke 3 saja. 

Koefisien determinasi (Adjusted R
2
) masing-masing = 0,011; 0,082; dan 

0,226 menunjukkan sumbangan variabel kualitas pembelajaran terhadap 

kualitas hasil belajar sebesar 1,10 – 22,6%. 

Pengaruh kualitas pembelajaran terhadap kualitas hasil belajar aspek 

kemandirian mahasiswa dapat diketahui dengan menguji hipotesis: Ada pengaruh 

signifikan kualitas pembelajaran (X3) terhadap kualitas hasil belajar aspek 

kemandirian mahasiswa (Y4). Untuk menguji hipotesis ini digunakan analisis 

regresi sederhana dengan menempatkan Y4 sebagai variabel terikat dan X3 sebagai 

variabel bebas. Karena pengukuran dalam tiga observasi, maka pengujian 

dilakukan dalam tiga kali pula. Hasil analisis regresi observasi 1 menunjukkan 

bahwa Fhitung (17,990) > Ftabel (3,95) dan p < 0,05, maka harga korelasi (R) = 0,394 

adalah signifikan pada taraf signifikansi 0,05. Hasil analisis regresi observasi 2 

menunjukkan bahwa Fhitung (6,425) > Ftabel (3,95) dan p < 0,05, maka harga 

korelasi (R) = 0,248 adalah signifikan pada taraf signifikansi 0,05. Hasil analisis 

regresi observasi 3 menunjukkan bahwa Fhitung (7,546) > Ftabel (3,95) dan p < 0,05, 

maka harga korelasi (R) = 0,267 adalah signifikan pada taraf signifikansi 0,05. 
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Berdasarkan hasil analisis tersebut maka hipotesis yang menyatakan: Ada 

pengaruh signifikan kualitas pembelajaran (X3), terhadap kualitas hasil belajar 

aspek kemandirian mahasiswa Y4 diterima pada observasi ke 1,  2 dan ke 3. 

Koefisien determinasi (Adjusted R
2
) masing-masing = 0,155; 0,062; dan 

0,071 menunjukkan sumbangan variabel kualitas pembelajaran terhadap 

kualitas hasil belajar sebesar 67,20 – 15,70%. 

 

c. Hipotesis minor: kinerja manajemen pengelola berpengaruh langsung 

secara signifikan terhadap kualitas pembelajaran  

  Pengaruh kinerja manajemen pengelola terhadap kualitas pembelajaran 

dapat diketahui dengan menguji hipotesis: Ada pengaruh signifikan kinerja 

manajemen pengelola (X1) terhadap kualitas pembelajaran WBL (X3). Untuk 

menguji hipotesis ini digunakan analisis regresi sederhana dengan menempatkan 

X3 sebagai variabel terikat dan X1 sebagai variabel bebas. Karena pengukuran 

dalam tiga observasi, maka pengujian dilakukan dalam tiga kali pula. Hasil 

analisis regresi observasi 1 menunjukkan bahwa Fhitung (25,085) > Ftabel (3,95) dan 

p < 0,05, maka harga korelasi (R) = 0, 451 adalah signifikan pada taraf signifikansi 

0,05. Hasil analisis regresi observasi 2 menunjukkan bahwa Fhitung (23,613) > 

Ftabel (3,95) dan p < 0,05, maka harga korelasi (R) = 0,441 adalah taksignifikan 

pada taraf signifikansi 0,05.  

Hasil analisis regresi observasi 3 menunjukkan bahwa Fhitung (13,056) > 
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Ftabel (3,95) dan p < 0,05, maka harga korelasi (R) = 0,343 adalah signifikan pada 

taraf signifikansi 0,05. Berdasarkan hasil analisis tersebut maka hipotesis yang 

menyatakan: Ada pengaruh signifikan kinerja manajemen pengelola (X1), 

terhadap kualitas pembelajaran WBL (X3) diterima pada observasi ke 1, ke 2 dan 

ke 3. Koefisien determinasi (Adjusted R
2
) masing-masing = 0,204; 0,195; dan 

0,118 menunjukkan sumbangan variabel kinerja manajemen pengelola terhadap 

kualitas pembelajaran WBL sebesar 11,80 – 20,40%. 

 

d. Hipotesis minor: budaya organisasi berpengaruh langsung secara 

signifikan terhadap kualitas hasil  belajar 

Pengaruh budaya organisasi mahasiswa terhadap kualitas hasil belajar 

dapat diketahui dengan menguji hipotesis: Ada pengaruh signifikan budaya 

organisasi mahasiswa (X2) terhadap kualitas hasil belajar (Y). Untuk menguji 

hipotesis ini digunakan analisis regresi sederhana dengan menempatkan Y 

sebagai variabel terikat dan X2 sebagai variabel bebas. Karena pengukuran dalam 

tiga observasi, maka pengujian dilakukan dalam tiga kali pula. Hasil analisis 

regresi observasi 1 menunjukkan bahwa Fhitung (0,067) < Ftabel (3,95) dan p > 0,05, 

maka harga korelasi (R) = 0, 0,026 adalah taksignifikan pada taraf signifikansi 

0,05. Hasil analisis regresi observasi 2 menunjukkan bahwa Fhitung (0,518) < Ftabel 

(3,95) dan p > 0,05, maka harga korelasi (R) = 0,072 adalah taksignifikan pada 

taraf signifikansi 0,05. Hasil analisis regresi observasi 3 menunjukkan bahwa 

Fhitung (17,149) > Ftabel (3,95) dan p < 0,05, maka harga korelasi (R) = 0,386 adalah 
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signifikan pada taraf signifikansi 0,05. Berdasarkan hasil analisis tersebut maka 

hipotesis yang menyatakan: Ada pengaruh signifikan budaya organisasi 

mahasiswa (X2), terhadap kualitas hasil belajar Y diterima pada observasi ke 3 

saja. Koefisien determinasi (Adjusted R
2
) masing-masing = 0,001; 0,005; dan 

0,149 menunjukkan sumbangan variabel budaya organisasi mahasiswa 

terhadap kualitas hasil belajar sebesar 0,10 – 14,9%. 

Pengaruh budaya organisasi mahasiswa terhadap kualitas hasil belajar  

dalam empat aspek dapat diketahui dengan menguji hipotesis minor : Ada 

pengaruh signifikan budaya organisasi mahasiswa (X2) terhadap kualitas hasil 

belajar aspek kognitif kompetensi mekanik otomotif pemula (Y1), sikap profesional 

mahasiswa (Y2), kesiapan mental kerja (Y3), dan kemandirian mahasiswa (Y4).  

Pengaruh budaya organisasi mahasiswa terhadap kualitas hasil belajar 

aspek kognitif (PMO) dapat diketahui dengan menguji hipotesis: Ada pengaruh 

signifikan budaya organisasi mahasiswa (X2) terhadap kualitas hasil belajar aspek 

kognitif (Y1). Untuk menguji hipotesis ini digunakan analisis regresi sederhana 

dengan menempatkan Y1 sebagai variabel terikat dan X2 sebagai variabel bebas. 

Karena pengukuran dalam tiga observasi, maka pengujian dilakukan dalam tiga 

kali pula. Hasil analisis regresi observasi 1 menunjukkan bahwa Fhitung (1,793) < 

Ftabel (3,95) dan p > 0,05, maka harga korelasi (R) = 0,134 adalah taksignifikan 

pada taraf signifikansi 0,05. Hasil analisis regresi observasi 2 menunjukkan 

bahwa Fhitung (2,486) < Ftabel (3,95) dan p > 0,05, maka harga korelasi (R) = 0,157 
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adalah taksignifikan pada taraf signifikansi 0,05. 

 Hasil analisis regresi observasi 3 menunjukkan bahwa Fhitung (20,147) > 

Ftabel (3,95) dan p < 0,05, maka harga korelasi (R) = 0,413 adalah signifikan pada 

taraf signifikansi 0,05. Berdasarkan hasil analisis tersebut maka hipotesis yang 

menyatakan: Ada pengaruh signifikan budaya organisasi mahasiswa (X2), 

terhadap kualitas hasil belajar kognitif Y1 diterima hanya pada akhir perlakuan 

atau observasi ke 3 saja. Koefisien determinasi (Adjusted R
2
) masing-masing = 

0,018; 0,025; dan 0,171 menunjukkan sumbangan variabel budaya organisasi 

mahasiswa terhadap kualitas hasil belajar aspek kognitif sebesar 1,80 – 17,10%. 

Pengaruh budaya organisasi mahasiswa terhadap kualitas hasil belajar 

aspek sikap profesional mahasiswa (SPM) dapat diketahui dengan menguji 

hipotesis: Ada pengaruh signifikan budaya organisasi mahasiswa (X2) terhadap 

kualitas hasil belajar aspek sikap profesional mahasiswa (Y2). Untuk menguji 

hipotesis ini digunakan analisis regresi sederhana dengan menempatkan Y2 

sebagai variabel terikat dan X2 sebagai variabel bebas. Karena pengukuran dalam 

tiga observasi, maka pengujian dilakukan dalam tiga kali pula. Hasil analisis 

regresi observasi 1 menunjukkan bahwa Fhitung (0,095) < Ftabel (3,95) dan p > 0,05, 

maka harga korelasi (R) = 0,0,301 adalah taksignifikan pada taraf signifikansi 0,05. 

Hasil analisis regresi observasi 2 menunjukkan bahwa Fhitung (0,056) < Ftabel 

(3,95) dan p > 0,05, maka harga korelasi (R) = 0,024 adalah taksignifikan pada 

taraf signifikansi 0,05. Hasil analisis regresi observasi 3 menunjukkan bahwa 
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Fhitung (10,506) > Ftabel (3,95) dan p < 0,05, maka harga korelasi (R) = 0,312 adalah 

signifikan pada taraf signifikansi 0,05. Berdasarkan hasil analisis tersebut maka 

hipotesis yang menyatakan: Ada pengaruh signifikan budaya organisasi 

mahasiswa (X2), terhadap kualitas hasil belajar aspek sikap profesional mahasiswa 

Y2 diterima pada observasi ke 3 saja. Koefisien determinasi (Adjusted R
2
) 

masing-masing = 0,001; 0,001; dan 0,097 menunjukkan sumbangan 

variabel Kualitas pembelajaran terhadap kualitas hasil belajar sebesar 1,00 – 

9,70%. 

Pengaruh budaya organisasi mahasiswa terhadap kualitas hasil belajar 

aspek kesiapan mental kerja dapat diketahui dengan menguji hipotesis: Ada 

pengaruh signifikan budaya organisasi mahasiswa (X2) terhadap kualitas hasil 

belajar aspek kesiapan mental kerja (Y3). Untuk menguji hipotesis ini digunakan 

analisis regresi sederhana dengan menempatkan Y3 sebagai variabel terikat dan X2 

sebagai variabel bebas. Karena pengukuran dalam tiga observasi, maka 

pengujian dilakukan dalam tiga kali pula. Hasil analisis regresi observasi 1 

menunjukkan bahwa Fhitung (0,080) < Ftabel (3,95) dan p > 0,05, maka harga 

korelasi (R) = 0,029 adalah taksignifikan pada taraf signifikansi 0,05. Hasil 

analisis regresi observasi 2 menunjukkan bahwa Fhitung (0,185) < Ftabel (3,95) 

dan p > 0,05, maka harga korelasi (R) = 0,043 adalah taksignifikan pada taraf 

signifikansi 0,05. Hasil analisis regresi observasi 3 menunjukkan bahwa Fhitung 

(14,351) > Ftabel (3,95) dan p < 0,05, maka harga korelasi (R) = 0,357 adalah 
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signifikan pada taraf signifikansi 0,05. Berdasarkan hasil analisis tersebut maka 

hipotesis yang menyatakan: Ada pengaruh signifikan budaya organisasi 

mahasiswa (X2), terhadap kualitas hasil belajar aspek kesiapan mental kerja Y3 

diterima pada observasi ke 3 saja. Koefisien determinasi (Adjusted R
2
) masing-

masing = 0,001; 0,002; dan 0,128 menunjukkan sumbangan variabel budaya 

organisasi mahasiswa terhadap kualitas hasil belajar sebesar 1,00 – 12,80%. 

Pengaruh budaya organisasi mahasiswa terhadap kualitas hasil belajar 

aspek kepribadian/personalitas mahasiswa dapat diketahui dengan menguji 

hipotesis: Ada pengaruh signifikan budaya organisasi mahasiswa (X2) terhadap 

kualitas hasil belajar aspek kemandirian mahasiswa (Y4). Untuk menguji hipotesis 

ini digunakan analisis regresi sederhana dengan menempatkan Y4 sebagai variabel 

terikat dan X2 sebagai variabel bebas. Karena pengukuran dalam tiga observasi, 

maka pengujian dilakukan dalam tiga kali pula. Hasil analisis regresi observasi 1 

menunjukkan bahwa Fhitung (1,640) < Ftabel (3,95) dan p > 0,05, maka harga 

korelasi (R) = 0,128 adalah taksignifikan pada taraf signifikansi 0,05. Hasil 

analisis regresi observasi 2 menunjukkan bahwa Fhitung (0,220) < Ftabel (3,95) dan 

p > 0,05, maka harga korelasi (R) = 0,047 adalah taksignifikan pada taraf 

signifikansi 0,05. Hasil analisis regresi observasi 3 menunjukkan bahwa Fhitung 

(13,033) > Ftabel (3,95) dan p < 0,05, maka harga korelasi (R) = 0,434 adalah 

signifikan pada taraf signifikansi 0,05. Berdasarkan hasil analisis tersebut maka 

hipotesis yang menyatakan: Ada pengaruh signifikan budaya organisasi 
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mahasiswa (X2), terhadap kualitas hasil belajar aspek kemandirian mahasiswa Y4 

diterima pada observasi ke 3 saja. Koefisien determinasi (Adjusted R
2
) masing-

masing = 0,016; 0,002; dan 0,117 menunjukkan sumbangan variabel budaya 

organisasi mahasiswa terhadap kualitas hasil belajar aspek kemandirian mahasiswa 

sebesar 0,20 – 11,70%. 

 

e. Hipotesis minor: budaya organisasi berpengaruh langsung secara 

signifikan terhadap kualitas pembelajaran  

     Pengaruh budaya organisasi terhadap kualitas pembelajaran dapat diketahui 

dengan menguji hipotesis: Ada pengaruh signifikan budaya organisasi mahasiswa 

(X2) terhadap kualitas pembelajaran WBL (X3). Untuk menguji hipotesis ini 

digunakan analisis regresi sederhana dengan menempatkan X3 sebagai variabel 

terikat dan X1 sebagai variabel bebas. Karena pengukuran dalam tiga observasi, 

maka pengujian dilakukan dalam tiga kali pula. Hasil analisis regresi observasi 1 

menunjukkan bahwa Fhitung (12,648) > Ftabel (3,95) dan p < 0,05, maka harga 

korelasi (R) = 0, 338 adalah signifikan pada taraf signifikansi 0,05. Hasil analisis 

regresi observasi 2 menunjukkan bahwa Fhitung (13,843) > Ftabel (3,95) dan p < 

0,05, maka harga korelasi (R) = 0,352 adalah taksignifikan pada taraf signifikansi 

0,05.  

Hasil analisis regresi observasi 3 menunjukkan bahwa Fhitung (36,990) > 

Ftabel (3,95) dan p < 0,05, maka harga korelasi (R) = 0,523 adalah signifikan pada 
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taraf signifikansi 0,05. Berdasarkan hasil analisis tersebut maka hipotesis yang 

menyatakan: Ada pengaruh signifikan budaya organisasi mahasiswa (X2), 

terhadap kualitas pembelajaran WBL (X3) diterima pada observasi ke 1, ke 2 dan 

ke 3. Koefisien determinasi (Adjusted R
2
) masing-masing = 0,114; 0,124; dan 

0,274 menunjukkan sumbangan variabel budaya organisasi mahasiswa 

terhadap kualitas pembelajaran WBL sebesar 11,40 – 27,40%. 

Analisis jalur dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh 

langsung, pengaruh tak langsung dan pengaruh non kausal didasarkan pada model 

hubungan kausal empiris dari data hasil penelitian. Koefisien jalur (p) yang 

digunakan dalam penelitian ini merupakan koefisien regresi ganda yang 

dibakukan/Beta (Pedhazur, 1982: 628). Koefisien jalur yang lebih kecil dari 0,05 

dinyatakan tidak signifikan dan dikeluarkan dari model hubungan kausal. 

Dengan demikian koefisien beta yang digunakan dalam penelitian ini sesuai 

model hubungan kausal empiris yang didapat dari dua analisis regresi yaitu: 

1. Koefisien jalur hasil regresi variabel X3 atas variabel X1, 

       p x3x1 = 0,343 

2. Koefisien jalur hasil regresi variabel X3 atas variabel X2,  

       p x3x2= 0,523 

3. Koefisien jalur hasil regresi variabel Y atas variabel X1, X2, dan X3 

 p YX1 = 0,315; p YX2 = 0,386; p YX3 = 0,461. 
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Berdasarkan model hubungan kausal di Gambar 11 halaman 135 dapat 

diketahui besarnya pengaruh langsung dan  tak langsung sebagai berikut: 

 

                          X1 

 

          0.343                                    0.315                       

 

     0.510     X3        0.461    Y 

 

             0.523                0.386  

             ε1      ε2 

         X2 

 

Gambar 31 

Hasil perhitungan hubungan kausal empirik antar variabel 

 

Keterangan: 

X1 : Kinerja Manajemen Pengelola (menurut mahasiswa) 

X2 : Budaya Organisasi Mahasiswa 

X3 : Kualitas Pembelajaran WBL  

Y   : Kualitas Hasil Pembelajaran WBL 

1. Pengaruh langsung 

px3x1 = 0,343 

px3x2 = 0,523 

pyx1   = 0,315 

pyx2   = 0,386 

pyx3  = 0,461 
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2. Pengaruh tak langsung 

      X1 – Y melalui X3 = px3x1. pyx3 = 0,343 . 0,461 = 0,157 

      X2 – Y melalui X3 = px3x2 . pyx3 = 0,523 . 0,461 = 0,241 

 

F. Kajian Produk Akhir 

1. Nama Produk Model  

       Produk dari hasil pemodelan ini adalah model penyelenggaraan 

work-based learning  untuk Diploma III Otomotif . Dengan mem-

pertimbangkan berbagai prosedur dan proses yang  telah dilak-

sanakan, maka model ini diberi nama “Model Penyelenggaraan WBL 

Rolling Terpadu”, dengan alasan bahwa penyelenggaraan program 

pengalaman industr i akan terlaksana dengan baik dan efektif jika 

dapat memberikan pengalaman yang berulang pada tempat berbeda 

dan mensinergikan kapabilitas asrama/mess/dormitory  dan semua 

fasilitas yang dimiliki APM (seperti fasilitas training, bahan, 

instruktur, infra struktur, lab uji, dan sebagainya). Terpadu  artinya 

memungkinkan dipadukannya program pengalaman industri dengan 

penyelenggaraan kuliah oleh  pengajar dari dunia industri/usaha sesuai spesifikasi 

dari APM. 
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2. Efektivitas dan efisiensi model  

Dari uji coba model didapatkan bahwa model WBL Rolling 

Terpadu ini efektif dan efisien untuk dilaksanakan. Efektif berarti 

tujuan yang diharapkan pada model  dapat tercapai dengan baik.  

Efisien dapat diartikan tujuan memperoleh pengalaman industri bagi 

mahasiswa Diploma III Otomotif tercapai dengan memanfaatkan 

kapabilitas yang dimiliki APM dan pembiayaan yang lebih murah 

karena adanya asas kebersamaan, kelompok, mandiri, dan berbasis 

tempat kerja.  

 

3. Keunggulan Model  

Model dengan nama “Model Penyelenggaraan WBL Rolling 

Terpadu” yang dikembangkan ini mempunyai beberapa keunggulan: 

(1) pola pembelajaran 1-3, yaitu 1 minggu pemberian materi preven-

tive maintenance  untuk adaptasi teknologi , 3 minggu belajar mandiri -

kelompok untuk produktif sangat efektif; (2) intensifikasi mentoring , 

yaitu pembimbingan secara berkelompok dengan rolling  harian/ 

mingguan sehingga tugas mentor menjadi lebih ringan dan efektif; (3) 

pengembangan kreativitas, karena pembelajar mengembangkan kre -

ativitas untuk mencapai tujuan belajar yang ditetapkan dengan 

menyesuaikan fasilitas yang dimiliki pusdiklat/TC; (4) penyesua ian 
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tujuan belajar dan tujuan pusdiklat/TC  (misalnya overhaul /perbaikan 

sistem) mudah dilakukan dengan kelompok kecil dan rolling ;  (5) 

memungkinkan dilakukan kuliah teori di sesi pagi (misal 08.00 -10.00 

untuk 2 sks=32 jam), kemudian kegiatan produktif sesu dahnya. Total 

waktu efektif 1 bulan sesuai jam kerja industri = 160 jam/l okasi. 

Untuk 3 lokasi = 480 jam; (6) adanya prinsip kebersamaan dan 

kerjasama yang kuat diantara trainee. 

 

4. Persyaratan Pokok Model  

     Aspek yang harus dipenuhi model adalah: (1) tersedianya 

asrama/dormitory  atau minimal adanya mess untuk tinggal maha -

siswa secara bersama; (2) pembelajaran produktif disesuaikan dengan 

program mahasiswa dan pusdiklat/TC; (3) dibentuk kelompok kecil 2 -

3 orang dalam pembelajaran sehingga trainee  mandiri dan mentor 

mudah pembimbingannya; (3) dapat dilaksanakan  dalam kelas sendiri 

atau “insert” dengan pelatihan regular yang ada di pusdiklat/TC 

(tergantung daya tampung); (4) tersedianya buku panduan WBL 

Rolling Terpadu sebagai acuan penyelenggaraan (dapat dilihat Buku 

Panduan Penyelenggaraan WBL Rolling Terpadu Diploma III Otomo-

tif sebagai produk terpisah penelitian ini).  
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5. Sumbang Saran Uji Analisis Model. 

Hasil yang didapatkan dalam uji analisis model adalah bahwa secara 

prinsip semua instruktur responden setuju terhadap model yang 

direncanakan dan panduan yang sudah disusun. Notulen saran dapat dilihat 

lengkap pada Lampiran 4. Namun ada beberapa hal yang harus 

diperhitungkan dan menjadi bahan perbaikan/pertimbangan yaitu: a) masalah 

durasi yang tidak cukup panjang di tiap lokasi (ialah satu bulan kalender atau 

sekitar 22 hari efektif tiap lokasi atau kumulatif 3 bulan/66 hari efektif untuk 3 

lokasi), yang akan memberi konsekuensi intensitas pembimbingan dan 

perlunya kreativitas mahasiswa dalam praktik di training center masing-

masing lokasi dengan menggunakan pendekatan belajar kelompok dan 

mandiri; b) masalah pembelajaran dengan sistim blok, yang memberi 

konsekuensi pada jadwal pelatihan di masing-masing lokasi pusat 

pelatihan/training center (dengan pola diklat minggu 1 teori preventive  

maintenance-3 minggu berikutnya sistem blok) yang disesuaikan dengan 

jumlah mahasiswa dan fasilitas training center masing-masing; c) jumlah 

responden praktikan/mahasiswa/trainee yang cukup banyak (50 orang), 

yang membawa konsekuensi masalah penempatan dan jumlah lokasi yang 

daya tampungnya berbeda antara satu lokasi dengan lainnya;  d) 

pembimbingan/pendampingan/mentoring dituntut dengan pendekatan 
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belajar andragogi mengingat keterbatasan jumlah instruktur di masing-

masing lokasi training center; e) masalah fasilitas yang digunakan di 

lokasi, semua fasilitas yang ada di industri (pusat pelatihan/ training 

center) dapat dimanfaatkan dengan baik jika para mahasiswa 

menerapkan sumber belajar di lokasi dengan sebaik-baiknya dengan 

pembagian kelompok kecil yang dirolling sehingga semua mahasiswa 

memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari program WBL. 

 

6. Tindak Lanjut Sumbang Saran Uji Analisis Model. 

     Dari berbagai masalah dalam uji analisis model tersebut diambil suatu 

langkah penyelesaian sebagai berikut: a) durasi penempatan pengalaman industri 

di lokasi masing-masing disepakati tetap selama 1 bulan kalender (tanggal 1 sd 31) 

dengan menyesuaikan kegiatan regular sesuai skedul masing-masing lokasi dimulai 

hari Senin, dengan pembagian pola yang seragam: minggu pertama kegiatan teori 

preventive maintenance, tiga minggu berikutnya untuk kegiatan praktik di semua 

bagian di masing-masing TC, b) penerapan pembelajaran blok disesuaikan 

dengan jadwal kegiatan yang ada di lokasi dengan menepati jam kerja di 

masing-masing lokasi dengan pola Senin-Jum’at jam 08.00 – 17.00 

istirahat 12.00-13.00 dengan aturan disiplin sesuai aturan perusahaan (8 

jam/hari). Hari Sabtu libur, namun jika diperlukan mahasiswa masuk 

untuk lembur disesuaikan dengan aturan perusahaan. Mahasiswa secara 
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kelompok kecil dan kelompok besar harus merencanakan terlebih dulu 

kegiatan praktik produktifnya dengan disetujui mentor/instruktur/  

pembimbing di lokasi, c) daya tampung yang berbeda antara satu lokasi 

dengan lokasi lainnya (berbeda antara 2, 4, 6, 12, 24 mahasiswa) dapat 

disiasati dengan menambah lokasi lain yang bersedia bekerja sama 

terutama yang hanya menampung 2 mahasiswa. Dengan demikian model -

nya relatif tetap, namun jumlah lokasi menjadi lebih banyak dengan 

melibatkan industri lain. Yang diperlukan hanya pengaturan penempatan, 

sehingga 50 orang mahasiswa dapat melakukan kegiatan p rogram WBL 3 

lokasi dalam 3 bulan dengan lokasi yang bervariasi, d) Karena dengan 

prinsip pembelajaran andragogi, mahasiswa dibagi dalam kelompok belajar 

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

dan jadwal kegiatan di lokasi. Dengan prinsip itu, kegiatan praktik produktif 

dapat dilaksanakan dengan menyesuaikan kegiatan dan jenis praktik yang ada 

di lokasi masing-masing. Jadwal kegiatan menjadi luwes, menyesuaikan de-

ngan jenis pekerjaan dan target ketrampilan yang harus dikuasi di lokasi. 

Fungsi mentor/instruktur/pembimbing lebih sebagai teman diskusi dan mitra 

belajar, pembelajaran lebih mandiri atau dalam kelompok kecil. e) peng-

gunaan semua fasilitas yang ada di lokasi pusdiklat/ training center standar 

untuk ukuran APM (Agen Tunggal Pemegang Merek). Pusdiklat/Training 

Center umumnya dibawah Divisi Service yang strukturnya bertugas untuk 
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melatih mekanik APM dan pelayananan purna jual produk otomotif, 

sehingga semua fasilitas gedung, pelatihan, alat, metode pelatihan, fas ilitas 

training object, SOP, peraturan disiplin karyawan/trainee dll relatif standar 

sesuai industri otomotif di Indonesia/Jepang.  

 

G. Pembahasan hasil penelitian 

Hasil pengujian hipotesis mayor I, menunjukkan bahwa model penyelengga-

raan WBL Rolling Terpadu memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas hasil 

belajar WBL yang meliputi aspek: pengetahuan mekanik otomotif pemula, sikap 

profesional, kesiapan mental kerja, maupun kemandirian mahasiswa. Keempat 

variabel aspek kualitas hasil belajar di atas pada kelompok eksperimen memiliki 

rerata yang lebih tinggi secara signifikan dibanding kelompok kontrol yang 

melaksanakan program pengalaman lapangan dengan model magang konvensional.    

Ini sangat penting, karena selama ini, aspek pengalaman lapangan/industri 

lebih menekankan pada kognitif dan ketrampilan saja. Aspek afektif sikap 

profesional, kesiapan mental kerja, dan kemandirian dengan model ini juga 

signifikan meningkat. Hal yang sama ditunjukkan pada variabel lain yang 

mempengaruhi kualitas hasil belajar WBL. Kinerja manajemen pengelola (menurut 

persepsi mahasiswa), kualitas pembelajaran WBL, dan budaya organisasi 

mahasiswa juga lebih tinggi secara signifikan pada kelompok eksperimen 

dibanding kelompok kontrol. Hasil ini menunjukkan bahwa model WBL Rolling 
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Terpadu efektif untuk meningkatkan kualitas hasil belajar. Ini sejalan dengan 

berbagai penelitian tentang penerapan program work-based learning di beberapa 

negara dan beberapa sekolah atau perguruan tinggi (Bragg, 1995; Rezin & 

McCaslin, 2001; Mallika Modrakee, 2005). 

Tanggapan manajemen pengelola tentang penyelenggaraan WBL dengan 

model Rolling Terpadu juga dalam kategori tinggi. Ini menunjukkan tingkat 

keberterimaan model untuk diselenggarakan dalam lingkungan pusdiklat/training 

center mereka. Termasuk persepsi mereka tentang konsep model Rolling Terpadu, 

program WBL yang seharusnya, dan soft skill yang dapat dilatihkan dalam model 

ini. Apakah luaran yang lain selain  yang sudah diteliti juga tinggi? Misal 

kompetensi praktik mekanik otomotif, sikap terhadap profesi mekanik, sikap 

terhadap karir bidang otomotif dan lain-lain. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan 

untuk mengungkap aspek-aspek tersebut di atas. 

Dengan penambahan durasi pengalaman industri menjadi tiga bulan dan 

adanya rolling di tiga lokasi, menjadikan kualitas pembelajaran lebih baik, persepsi 

mahasiswa terhadap kinerja pengelola lebih tinggi, dan budaya organisasi 

mahasiswa lebih baik dan akhirnya kualitas hasil belajar mahasiswa juga lebih 

tinggi. Mahasiswa memperoleh bimbingan baik secara individu maupun kelompok 

lebih intensif, disamping dengan proses mengalami, mahasiswa memiliki 

pengalaman (“experience”) yang lebih panjang dan banyak sehingga kesempatan 

melakukan refleksi,  generalisasi dan abstraksi, dan transfer dalam pembelajaran 
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eksperiensial lebih dalam. Pengalaman belajar yang disediakan dalam model ini 

sangat lengkap antara lain adanya kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari (di 

asrama/mess), bimbingan mentor (individu/kelompok), pembelajaran mandiri 

(membuat program diklat produktif yang disupervisi pembimbing industri) dan 

fasilitas diklat yang memadai (di pusdiklat/training center) dengan situasi yang 

sangat kondusif (lingkungan tempat kerja, disiplin waktu, kerjasama tim, dan target 

belajar yang jelas). 

Hasil penelitian ini, akan sangat baik jika dikembangkan pada APM yang 

memiliki kapasitas pusdiklat yang lebih lengkap misalnya asrama yang lebih besar 

daya tampungnya dan displin asrama yang ketat, program CSR yang teratur, 

kualitas SDM yang terstandar lebih baik, fasilitas yang lebih lengkap. Meskipun 

model ini secara esensial bisa juga berlaku dan diselenggarakan oleh beberapa 

bengkel APM di daerah yang tidak memiliki asrama atau mess. Umumnya 

bengkel-bengkel APM di daerah sudah menerapkan standar layanan purna jual 

seperti penjualan, servis, maupun spare part yang sesuai dengan standar di bengkel 

pusat. Tidak ada perbedaan yang mencolok antara standar bengkel/layanan purna 

jual atau fasilitas antara bengkel di pusat atau di daerah. Disamping juga kontrol 

kualitas mekanik yang standar dan berjenjang, prosedur standar operasi yang baik, 

jaringan yang luas dan corporate culture yang sudah mapan. 

Meskipun model Rolling Terpadu dilaksanakan pada tiga spektrum otomotif 

teknik kendaraan ringan, teknik oto bodi, dan teknik ototronika atau belum seluruh 
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spektrum otomotif tercakup, namun peneliti yakin dapat dilaksanakan pula dalam  

dua spektrum lain yakni teknik kendaraan ringan dan teknik alat berat. Ketika akan 

meneliti, ada tawaran untuk dilaksanakan pada teknik alat berat dari APM ternama 

yang menguasai pasar alat berat di Indonesia yang memiliki fasilitas training center 

terpadu di pulau Kalimantan untuk digunakan dalam penelitian ini. Namun karena 

kendala faktor mahasiswa, dana, dan jarak untuk kegiatan pergerakan responden, 

tidak dapat direspon sebagai lokasi penelitian. Ini menunjukkan bahwa respon 

industri sangat baik. Juga hal itu memungkinkan untuk dilaksanakan penerapan 

model ini di daerah atau untuk mahasiswa diploma III lokal di daerah tersebut. 

Dengan partisipasi berbagai APM dalam spektrum yang luas, model WBL Rolling 

Terpadu menjadi sangat memungkinkan untuk dilaksanakan dan kombinasi 

kompetensi yang akan dicapai mahasiswa menjadi lengkap, jika APM yang terlibat 

memiliki spektrum yang bervariasi. Kombinasi tiga spektrum dari lima spektrum 

otomotif yang ada tentu sangat menarik untuk dilaksanakan dengan berbagai 

kombinasi pernyelenggaraan. 

        Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa kinerja manajemen penge-

lola (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 (Cascio, 1992:267; Hersey & Blanchard, 

1996:406), penyelesaian tugas yang dicapai seseorang (Byars & Rue, 1991:250), 
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maupun kualitas perilaku yang ditunjukkan seseorang (Gregory, 1996:412) 

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. Hal ini selaras dengan kecenderungan skor 

yang menunjukkan bahwa 54% responden menyatakan kinerja manajemen 

pengelola masih dalam kategori cukup. Oleh karena itu sangat beralasan 

perlunya berbagai upaya agar kinerja manajemen pengelola menjadi lebih baik dan 

pada akhirnya berkontribusi optimal terhadap pencapaian kinerja program 

pembelajaran berbasis tempat kerja. 

       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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       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, dan kinerja 

dalam mengembangkan profesionalisme. Dengan demikian 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%. Berdasarkan rerata skor indikator-

indikator tersebut dapat dirumuskan bahwa pada dasarnya kinerja 

manajemen pengelola berada dalam kategori cukup terutama 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 perhatian 

serius. Hal ini selaras dengan sumbangan skor masing-masing indikator kepada 

variabel kinerja. Kinerja manajemen pengelola dalam melaksanakan 

pembelajaran memberikan sumbangan skor terbesar terhadap kinerja manajemen 
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pengelola, diikuti dengan kinerja dalam merencanakan pembelajaran, kinerja 

dalam melaksanakan tugas di luar tugas pokok, dan kinerja dalam 

mengembangkan profesionalisme. 

Apabila dilihat dari butir-butir yang menyusunnya, tampak bahwa 

sebagian besar butir memiliki rerata dalam kategori tinggi hingga sangat 

tinggi. Namun demikian beberapa skor butir masih menunjukan skor rendah dan 

perlu mendapat perhatian terutama dalam aspek mengembangkan profesionalisme. 

Skor yang amat rendah (dibawah rerata ideal) terdapat dalam butir: (1) 

melakukan monitoring, (2) melakukan mentoring, (3) mengevaluasi kinerja 

praktikan, (3) membimbing kinerja mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa 

kinerja manajemen pengelo la umumnya  baik namun dalam aspek  

mengembangkan profesionalisme masih perlu ditingkatkan. 

      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 
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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. 

Hasil pengujian hipotesis mayor II dan dilanjutkan dengan uji ke 5 hipotesis 

minor, menunjukkan bahwa secara bersama-sama kinerja manajemen pengelola, 

budaya organisasi mahasiswa,  dan kualitas pembelajaran berpengaruh langsung 

maupun tidak langsung pada kualitas hasil belajar WBL mahasiswa Diploma III 

otomotif. Kinerja manajemen pengelola dan  budaya organisasi mahasiswa 

memiliki pengaruh langsung maupun tak langsung pada kualitas hasil belajar, 

sedang kualitas pembelajaran memiliki pengaruh langsung pada hasil pembelajaran 

WBL. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara bersama-sama ketiga variabel 

ini perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan hasil belajar dalam 

menyelenggarakan program pembelajaran berbasis tempat kerja (WBL). 
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Tinggi rendahnya kualitas hasil belajar akan dipengaruhi oleh faktor model 

penyelenggaraan WBL (dalam hal ini model WBL Rolling Terpadu) dan juga 

faktor ketiga variabel ini. Komitmen perguruan tinggi penyelenggara dan 

APM amat diperlukan. 

        Hasil analisis uji model dan uji hipotesis, telah terbukti bahwa faktor-faktor 

yang menentukan kualitas hasil belajar WBL yang dilaksanakan pada para 

mahasiswa Diploma III Otomotif berturut-turut adalah kualitas pembelajaran WBL,  

kinerja manajemen pengelola (menurut persepsi mahasiswa), dan budaya 

organisasi mahasiswa. Untuk meningkatkan hasil pembelajaran praktik industri 

berbasis tempat kerja, ketiga faktor itu harus diperhatikan dan diintensifkan agar 

memperoleh hasil yang memuaskan dalam program penyelenggaraan pengalaman 

industri. Temuan ini sejalan dengan berbagai temuan yang menyatakan kualitas 

hasil belajar ditentukan oleh kualitas proses belajar mengajar (Zamroni, 2004; Sudi 

Prayitno, 2006; Sri Subarinah, 2007). Proses belajar mengajar ditandai oleh adanya 

interaksi dosen atau pengajar dengan mahasiswa. Kualitas interaksi dosen-

mahasiswa ditentukan oleh status kesiapan pengajar untuk melaksanakan proses 

pembelajaran dan status kesiapan mahasiswa dalam menjalani proses pembelajaran 

(Zamroni, 2007:4). Intervensi kualitas pembelajaran, misalnya dengan menerapkan 

pembelajaran berdasar masalah secara optimal telah  meningkatkan hasil belajar 

mahasiswa (Sudi Prayitno, 2006:141). Demikian juga dengan perbaikan kualitas 

pembelajaran dengan berbagai metode akan meningkatkan kualitas hasil belajar 
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(Sri Subarinah, 2007:34; Ilham Marsudi & Nuryadin ER, 2007:39). Semua itu 

menjelaskan bahwa intervensi dengan peningkatan kualitas pembelajaran akan 

meningkatkan kualitas hasil belajar. 

      Temuan juga sesuai dengan pendapat Gruenert dan Valentine (2003) yang 

menyatakan bahwa budaya sekolah akan mendukung hasil belajar (Samsul Hadi, 

2008:150). Budaya sekolah mengandung beberapa aspek meliputi: kepemimpinan 

kolaboratif (collaborative leadership), kolaborasi guru (teacher collaboration), 

pengembangan profesi (professional development), dukungan kolegial (collegial 

support), kesamaan tujuan (unity of purpose), dan kemitraan belajar (learning 

partnership). 

        Hasil pengujian hipotesis minor a, b, dan d menunjukkan bahwa kinerja 

manajemen pengelola, kualitas pembelajaran WBL, dan budaya organisasi 

mahasiswa,  memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas hasil belajar 

WBL. Sedangkan secara sendiri-sendiri kinerja manajemen pengelola, kualitas 

pembelajaran, dan budaya organisasi mahasiswa  berpengaruh signifikan terhadap 

kualitas hasil belajar. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara bersama-sama 

kinerja manajemen pengelola, kualitas pembelajaran, dan budaya organisasi 

mahasiswa,  perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan kualitas hasil 

belajar. Tinggi rendahnya kualitas hasil belajar WBL akan dipengaruhi oleh 

kinerja manajemen pengelola, kualitas pembelajaran, dan budaya organisasi 

mahasiswa yang dimiliki mahasiswa yang melaksanakan WBL. Makin baik 
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serta makin tinggi ketiga variabel tersebut yang dimiliki mahasiswa akan 

semakin tinggi pula kualitas hasil belajar mereka. 

Hasil uji hipotesis minor c dan e menunjukkan bahwa secara bersama-

sama maupun sendiri-sendiri kinerja manajemen pengelola, budaya organisasi 

mahasiswa,  berpengaruh langsung pada kualitas pembelajaran WBL mahasiswa 

Diploma III otomotif. Dalam penyelenggaraan program WBL di lapangan yang 

secara bersama dilakukan oleh perguruan tinggi penyelenggara dan pihak 

pusdiklat/training center APM harus memperhatikan ke dua variabel penentu itu 

untuk keberhasilan dan ketercapaian program WBL yang sudah disusun. 

       Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa budaya organisasi mahasiswa 

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

(corporate culture) tergolong dalam kategori cukup tinggi 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 kontrol yang 

menghasilkan norma perilaku (Johnson, 1993:1), pola asumsi dasar yang 

dikembangkan sekolah (Schein, 2002:1), 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 
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maksimal (100 %), sehingga budaya kedua budaya yang mesti dikembangkan pada 

mahasiswa Diploma III belum mencapai hasil optimal dan masih diperlukan 

berbagai upaya pemberdayaan. Hal ini selaras dengan kecenderungan skor 

yang menunjukkan bahwa 76% responden menyatakan budaya organisasi 

masih dalam kategori rendah hingga cukup. Oleh karena itu sangat beralasan 

perlunya berbagai upaya agar budaya organisasi lebih baik dan mampu 

memberi peluang para mahasiswa Diploma III untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran berbasis tempat kerja  dan kualitas hasil belajarnya. 

Apabila budaya sekolah/kampus dimaknai sebagai norma, nilai, dan 

keyakinan yang menjadi sifat, kebiasaan dan kekuatan pendorong dan tercermin 

dari sikap, perilaku, kepercayaan, cita-cita, pendapat maupun tindakan yang 

membedakan sekolah satu dengan sekolah yang lain, maka budaya sekolah tersebut 

pada dasarnya telah menunjukkan norma, nilai dan keyakinan yang baik dari 

sekolah secara umum. Dengan demikian upaya yang perlu ditempuh adalah 

optimalisasi budaya sekolah tersebut ke arah yang lebih baik lagi melalui 

peningkatan, pemahaman, dan internalisasi nilai, norma, maupun keyakinan 

yang akan memberi kekuatan dalam mewujudkan tujuan pembelajaran. Hal ini 

mengingat pentingnya budaya sekolah dalam meningkatkan efektifitas organisasi. 

Studi yang dilakukan Purkey & Smith, (1982:68) menunjukkan bahwa efektifitas 

organisasi sekolah ditentukan oleh budaya yang meliputi struktur, proses, 

iklim nilai, dan norma .yang membimbing staf dan mahasiswa ke arah 
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keberhasilan belajar dan mengajar. Bruner (Greenly & Bruner, 2007: 2) 

dalam studinya juga menyimpulkan bahwa sekolah/kampus dengan budaya kerja 

yang lebih berkembang dan responsif pada umumnya lebih memiliki 

kepekaan terhadap perubahan kebutuhan mahasiswa. Mahasiswa di kampus 

dengan budaya kerja rendah, lebih banyak bekerja dalam isolasi dengan sedikit 

diskusi dan tukar pengalaman. 

       Dimensi budaya sekolah/kampus secara komprehensif merupakan aktu-

alisasi dari empat indikator utama yaitu professional collaboration, 

affiliative relationship, collegial relationship, dan efficacy or self determination 

(Lubis, 2006: 172). Dengan demikian gambaran kualitas budaya sekolah dapat 

dicermati dari empat indikator tersebut. Indikator professional collaboration 

mengungkap kerjasama antara dosen dan mahsiswa dalam menyelesaikan per-

masalahan-permasalahan profesional seperti pembelajaran, pengorganisasian mau-

pun kegiatan kurikuler. Rerata yang dicapai untuk komponen ini adalah 3,98 

dari skor maksimal 5. Indikator affiliative relationship terkait dengan rasa  

nyaman masing-mas ing mahasiswa untuk melakukan ker jasama da -

lam melaksanakan tugasnya. Rerata skor yang dicapai indikator ini adalah 3,81 

dari skor maksimal 5. Indikator collegial relationship mengungkap apakah maha-

siswa merasa saling mendukung dan bernilai di hadapan temannya. 

Komponen ini memiliki skor sebesar 3,74 dari skor maksimal 5. Indikator 
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efficacy mengungkap apakah anggota kampus telah merasa terpenuhi keinginannya 

sehingga mereka bekerja profesional. Skor untuk indikator ini adalah 3,93 dari 5. 

Apabila dicermati perbandingan skor antar berbagai indikator, terlihat 

bahwa skor indikator professional collaboration memiliki skor rerata tertinggi 

sebesar 3,98, diikuti dengan efficacy or self-determination sebesar 3,93, 

affiliative relationship sebesar 3,81 dan collegial relationship sebesar 3,74. 

Berdasarkan rerata skor keempat indikator tersebut dapat dirumuskan bahwa 

pada dasarnya budaya organisasi (sekolah/kampus dan perusahaan) berada 

dalam kategori  tinggi terutama dalam aspek professional collaboration, 

efficacy or self-determination, dan affiliative relationship. Sedangkan aspek 

collegial relationship perlu mendapat perhatian. Hal ini selaras dengan 

sumbangan skor masing-masing indikator kepada variabel professional 

collaboration memberikan sumbangan skor terbesar terhadap budaya organisasi 

diikuti dengan efficacy or self-determination, affiliative relationship dan collegial 

relationship. 

       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, 
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dan (3) 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 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 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 
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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 pengujian hipotesis mayor II b menunjukkan bahwa kualitas 

pembelajaran memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas hasil belajar. Hal ini 

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. Tinggi rendahnya 

kualitas pembelajaran dalam penyelenggaraan pembelajaran berbasis tempat kerja 

dapat menentukan hasil belajar yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan 

program WBL. 

          Hasil penelitian ini selaras dengan kajian yang dilakukan Varona (1996: 

1996: 8 -11). Kajian ini menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antara komitmen 

dan beberapa variabel organisasional seperti: (a) kemangkiran, (b) gaya 

kepemimpinan, (c) kinerja, (d) pergantian karyawan (turn-over), (e) 

keterbukaan komunikasi, (f) keterlibatan dalam jaringan, (g) partisipasi dalam 

mengambil keputusan, (h) jumlah umpan batik yang diterima; dan (i) strategi 

sosialisasi karyawan. Penelitian yang dilakukan Mowday, Porter, & Steers 
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(1982) mengemukakan bahwa sebagian besar studi tentang anteseden 

komitmen pada umumnya memfokuskan diri pada aspek struktur, individu dan 

variabel yang terkait dengan peran. 

Budaya sekolah/kampus yang baik akan tercermin dari tingginya kerjasama 

antar dosen pembimbing dan mentor/instruktur di industri dalam menyelesaikan 

permasalahan-permasalahan profesional sesuai bidang tugasnya, tum-

buhnya rasa nyaman diantara dosen dan mentor/instruktur untuk melakukan 

tugas sesuai tujuan program, tingginya kolegialitas/saling mendukung 

diantara dosen/instruktur/mentor, dan tumbuhnya rasa pemenuhan 

keinginan untuk bekerja secara profesional.  

        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 (l) 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 (R
2
) dari indikator terhadap dimensi 

dan dimensi terhadap variabel yang relatif tinggi. Koefisien determinan dari 

indikator terhadap dimensi terendah 34,0% dan yang tertinggi 70,7%; 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 pengalaman industri dalam hal 
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ini program WBL dapat meningkatkan kualitas hasil belajar baik pada aspek 

kompetensi mekanik otomotif maupun aspek lain seperti sikap profesional 

mahasiswa, kesiapan mental kerjanya, maupun kemandirian mahasiswa. 

       Hal ini menunjukkan bahwa meningkat atau menurunnya budaya organisasi 

mahasiswa, kinerja manajemen pengelola, dan kualitas pembelajaran WBL akan 

diikuti dengan meningkat/menurunnya kualitas hasil belajar yang dicapai. 

Terdapat beberapa faktor terkait dengan kualitas hasil belajar mahasiswa 

dalam pelaksanaan WBL baik aspek akademik maupun non akademik. Kedua 

faktor tersebut sating berinteraksi dalam menentukan keberhasilan belajar 

mereka dalam mengikuti program WBL. Tingginya kualitas hasil belajar 

baik dalam aspek akademik maupun non akademik merupakan modal dasar 

yang kuat bagi mahasiswa untuk meningkatkan keterlibatannya dalam 

pencapaian tujuan perguruan tinggi. Sebaliknya, dengan komitmen yang 

tinggi, maka mahasiswa akan leluasa dan memiliki keyakinan untuk 

meningkatkan kemampuannya melalui berbagai strategi. Oleh karenanya 

upaya peningkatan kemampuan mahasiswa melalui model WBL perlu 

dilakukan secara terpadu dengan upaya peningkatan kualitas hasil belajar, yang 

pada akhirnya juga kualitas lulusan program Diploma III. 

Kualitas hasil belajar yang tinggi dalam aspek akademik maupun non 

akademik merupakan modal dasar yang kuat bagi mahasiswa untuk 

melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan pembelejaran kampus. Dengan 
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kemampuan yang tinggi mah siswa semakin percaya diri dengan penuh keyakinan 

untuk melaksanakan tugas-tugas profesionalnya di masa mendatang setelah lulus 

program Diploma III. Dengan demikian semakin tinggi kualitas hasil belajar 

semakin tinggi pula kepercayaan peserta WBL untuk menunjukkan perilaku sesuai 

dengan tujuan pembelajaran pendidikan vokasi Diploma III. 

Tingginya komitmen mahasiswa tercermin dalam keyakinan mereka 

terhadap nilai-nilai yang tumbuh di kampus dan tempat kerja, tumbuhnya semangat 

untuk melakukan yang terbaik demi kemajuan profesional mereka, serta 

meningkatnya loyalitas terhadap kampus. Nilai-nilai tersebut memiliki 

kaitan erat dengan dorongan bagi mahsiswa untuk berprestasi, meng-

hadapi resiko, berafiliasi yang pada akhirnya menumbuhkan harapan 

terpenuhinya kebutuhan yang ditetapkan dan kesuksesan mereka di masa datang. 

Hasil analisis jalur menunjukkan bahwa pengaruh langsung budaya 

organisasi terhadap kualitas hasil belajar sangat signifikan, juga pengaruh tak 

langsung melalui model penyelenggaraan WBL yang 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. 
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Budaya organisasi mahasiswa baik di kampus maupun di perusahaan 

yang baik tercermin dari tingginya kerjasama antar dosen dalam 

menyelesaikan permasalahan-permasalahan profesional sesuai bidang 

tugasnya, tumbuhnya rasa nyaman diantara dosen dan instruktur/  mentor/ 

pembimbing industri untuk melakukan tugas sesuai pembelajaran pendidikan 

vokasi, tingginya kolegialitas/saling mendukung diantara dosen  dan 

instruktur/mentor/pembimbing industri tumbuhnya rasa pemenuhan keinginan 

untuk bekerja secara profesional. Suasana kondusif tersebut diharapkan 

mampu menumbuhkan motivasi mahasiswa pendidikan vokasi untuk 

berprestasi, berani mengambil resiko, berafiliasi, kemandirian yang 

akan menimbulkan harapan yang tinggi terhadap tujuan pendidikan vokasi.     

Secara keseluruhan penelitian ini menghasilkan pengetahuan beberapa 

faktor yang berpengaruh dalam penyelenggaraan program pengalaman lapangan 

atau industri. Replikasi penelitian dapat dilakukan agar dapat meneguhkan 

kesimpulan yang lebih komprehensif dengan: (1) dengan memperbanyak 

responden, (2) memperluas spektrum otomotif, (3) melibatkan industri/APM 

dengan kapasitas yang lebih lengkap misalnya Toyota (advance technology), 

Daihatsu (advance technology), Mercedes Benz (advance technology), Trakindo 

Utama dan Pama Persada Nusantara (alat berat), Kanzen/Yamaha/Honda (sepeda 

motor), New Armada (bodi kendaraan), atau (4) daerah/daerah industri yang lebih 

luas (Kalimantan, Jawa Timur, atau Indonesia). 
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B A B  V  

SIMPULAN DAN SARAN 

A.  Simpulan Tentang Produk dan Eksperimen 

Berdasarkan analisis data  dan  pembahasan dalam penelitian ini dapat diam-

bil beberapa kesimpulan sesuai rumusan masalah sebagai berikut: 

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

based learning Rolling Terpadu (RoTer) pada pendidikan vokasi Diploma III 

Otomotif terbukti meningkatkan kualitas hasil belajar  pada program atau mata 

kuliah pengalaman industri yang merupakan mata kuliah lapangan pada 

program D III Otomotif. Model penyelenggaraan WBL Rolling Terpadu efektif 

meningkatkan kualitas hasil belajar yang meliputi 4 (empat) aspek: 

pengetahuan mekanik otomotif, sikap profesional, kesiapan mental kerja, dan 

kemandirian mahasiswa. 

2. Luaran (output) dari model WBL Rolling Terpadu yaitu: pengetahuan mekanik 

otomotif, sikap profesional, kesiapan mental kerja, dan kemandirian mahasiswa 

pada kelas model lebih tinggi secara signifikan dibanding kelas konvensional. 

Hasil uji coba model WBL Rolling Terpadu sudah memenuhi persyaratan 

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

manfaat. Data dan informasi eksperimen dianalisis sesuai dengan teknik-teknik 

ilmiah seperti validitas dan reliabilitas instrumen, persyaratan responden, 

pengelompokan kelas eksperimen dan kontrol, dokumentasi, dan pemenuhan 
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ketentuan atau persyaratan penelitian lainnya. 

3. Respon pengelola program dan manajemen perusahaan terhadap model 

penyelenggaraan WBL Rolling Terpadu dalam kategori tinggi,  baik dalam 

konsep work-based learning, penerapan dalam teknis penyelenggaraan, 

maupun persepsi mereka tentang WBL yang seharusnya. Dalam pandangan dan 

respon mereka, WBL Rolling Terpadu juga dapat mengembangkan softskill 

pada para peserta WBL. 

4. Faktor-faktor determinasi yang mempengaruhi kualitas hasil belajar WBL 

secara urutan dari yang terbesar adalah: (1) kualitas pembelajaran WBL, (2) 

budaya organisasi mahasiswa, dan (3) kinerja manajemen pengelola. Secara 

teoretis, model penyelenggaraan WBL Rolling Terpadu merupakan temuan 

hasil proses prosedur pengembangan R&D yang teruji. Secara praksis, model 

WBL Rolling Terpadu merupakan model alternatif penyelenggaraan 

pembelajaran berbasis tempat kerja program Diploma III Otomotif untuk 

meningkatkan kualitas hasil belajar. 

 

B.  Implikasi 

Berdasarkan temuan yang telah dikemukakan di atas, beberapa 

implikasi penelitian ini: 

1. Menerapkan model WBL Rolling Terpadu ini pada semua penyelenggaraan 

praktik pengalaman industri Diploma III Otomotif  baik terbatas pada empat 
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aspek yang diteliti: pengetahuan mekanik otomotif, sikap profesional, kesiapan 

mental kerja, dan kemandirian mahasiswa,  maupun secara lebih 

komprehensif sampai aspek kompetensi mekanik otomotif (psikomotor).  

2. Aspek luaran (output) yang lain perlu dicari dan diukur misalnya kompetensi 

praktik, sikap terhadap profesi mekanik otomotif, kreativitas, tingkat 

kepercayaan diri mahasiswa dan sebagainya, sehingga kebulatan variabel 

kualitas hasil belajar WBL dapat lebih terjelaskan secara utuh. 

3. Faktor-faktor determinasi yang mempengaruhi kualitas hasil belajar WBL 

perlu dicari, ditambahkan, dan diukur, sehingga variabel terikat terjelaskan 

lebih utuh dan diterminasi lebih banyak menjelaskan. 

4. Respon pengelola dan manajemen perusahaan yang tinggi dan model yang 

mampu mengembangkan softskill, mengimplikasikan perlunya model ini 

dikembangkan dengan spektrum otomotif yang lebih luas, skala perusahaan 

yang bervariatif, dan lokasi yang fleksibel. 

5. Perlunya pihak kampus memberikan pembekalan yang lebih intensif pada 

penekanan meningkatkan budaya orgnisasi (school culture dan corporate 

culture), pihak industri pada kinerja manajemen pengelola, serta bersama-

sama meningkatkan kualitas pembelajaran dalam pelaksanaan WBL. 

 

C.  Keterbatasan Penelitian 

       Model penyelenggaraan pembelajaran berbasis tempat kerja (WBL) 
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yang ideal adalah suatu model yang dapat mengakomodasi semua aspek 

pembelajaran di semua kondisi, namun hal itu sulit terwujud. Pengem -

bangan model penyelenggaraan WBL Rolling Terpadu belum ideal 

karena memiliki keterbatasan antar lain: (1) keterbatasan penerapan 

model WBL Rolling Terpadu karena spektrum  teknik otomotif belum 

seluruhnya tercakup disamping APM besar yang memiliki fasilitas 

asrama dan training center  yang lebih lengkap belum terlibat; (2) keter-

batasan validitas kompetensi awal responden. Responden/sampel 

kelompok eksperimen maupun kontrol ditentukan semata-mata berda-

sarkan telah menempuh 4 semester  dan tidak ada seleksi kompetensi 

awal; (3) keterbatasan instruktur/mentor/pembimbing sebagai pelaksana 

di lapangan disebabkan padatnya kegiatan dan target masing-masing 

training center/pusdiklat melaksanakan program reguler tahunan yang 

sudah terjadwal; (4) penelitian belum mencakup aspek ketrampilan/  

kompetensi yang diukur dengan tes kompetensi/kinerja sebagaimana 

tujuan pembelajaran Diploma III otomotif yang lebih banyak 

menekankan pada aspek kinerja (performance); (5) keterbatasan dari 

industri/APM, yakni daya tampung asrama/mess, peserta diklat,  dan 

SDM instruktur/mentor relatif sedikit, disebabkan adanya target program 

reguler diklat bagi mekanik internal APM untuk kepentingan layanan 

purna jual yang padat pada tiap tahunnya.  
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D.  Saran Pemanfaatan, Diseminasi, dan Pengembangan Produk Lebih Lanjut 

1. Saran Pemanfataan 

        Model ini terbukti efektif untuk pembelajaran mata kuliah pengalaman 

industri (PI/KP/PK/PKL) dengan bentuk kerjasama dan komitmen yang tinggi dari 

berbagai APM di wilayah Jakarta, Karawang, Tangerang, dan Bekasi. Saran 

pemanfaatan ialah: (a) menerapkan model ini secara luas baik pada wilayah kota 

besar (sebagaimana setting penelitian) maupun kota-kota lain dengan meman-

faatkan main dealer, local training,  atau authorized sales service yang dimiliki di 

beberapa daerah yang pada umumnya juga menyelenggarakan pelatihan regular 

dengan spektrum otomotif yang lebih luas. Karena mahasiswa tidak harus 

ditempatkan di asrama, mereka bisa tinggal di mess yang disewa atau di tempat 

tinggal sendiri. Dengan demikian pembiayaan program pengalaman lapangan 

menjadi murah dan terjangkau oleh kemampuan mahasiswa; (b) capaian model 

penyelenggaraan WBL Rolling Terpadu bersifat terminal destination 

bukan final destination , artinya model ini masih perlu langkah 

pengembangan dan pengujian lain dengan melibatkan pusdiklat/ training 

center APM dengan spektrum industri otomotif yang lebih luas dan 

daerah yang lebih luwes; (c) perlunya penelitian sejenis pada bidang lain 

mengenai penyelenggaraan work-based learning pada pendidikan vokasi. 
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2. Diseminasi lanjut 

           Diseminasi diperlukan, karena model ini masih perlu dikembangkan. 

Terutama penyempurnaan Buku Panduan dan penerapan model dalam skala di 

daerah yang kualitas kapabilitas APM tentu tidak sebaik di Jakarta, Karawang, 

Tangerang, dan Bekasi. Luaran lainnya seperti: kompetensi mekanik bengkel, 

kreativitas, kemampuan manajemen  perlu diukur, apakah juga meningkat. Faktor 

determinasi yang lain, misal: kesiapan awal melaksanakan pengalaman industri, 

kemampuan ekonomik perlu dimasukkan. Pola pembelajarannya dapat pula dijajaki 

untuk teori dilaksanakan di kampus dengan instruktur/mentor yang berkunjung ke 

kampus, sedang pembelajaran produktifnya di local training/bengkel APM yang 

bersangkutan. 

          Beberapa upaya pemberdayaan yang masih sangat diperlukan antara lain: 

peningkatan kemampuan kepemimpinan manajemen pengelola di industri, 

koordinator  praktik industri (tingkat fakultas/jurusan/program studi) dalam 

melaksanakan fungsi management by exception; penciptaan budaya organisasi 

(kampus maupun perusahaan) yang kondusif dalam aspek collegial relationship; 

peningkatan kualitas pembelajaran yang meliputi aspek dosen, mahasiswa, fasilitas, 

dan perangkat kurikulum. Melalui berbagai upaya tersebut diharapkan 

penyelenggaraan pembelajaran berbasis tempat kerja dapat menunjukkan hasil 

optimal. 
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3. Pengembangan produk lebih lanjut 

        Pengembangan produk lebih lanjut dengan memperluas spektrum program 

keahlian tidak terbatas pada automotive advance technology, bus dan truk, atau alat 

berat, namun bisa diperluas dengan teknologi kendaraan ringan, autotronika, teknik 

sepeda motor, maupun teknik bodi kendaraan. Bidang spektrum diatas cukup 

banyak di kota-kota propinsi atau kabupaten karena booming kendaraan roda 

empat, sepeda motor, alat berat di daerah cukup pesat. Tentu dengan penyesuaian 

dan penyempurnaan buku panduan yang ada. Intinya model ini dapat diterapkan 

dengan menyesuaikan kompetensi belajar yang ingin dicapai dengan bekerjasama 

dengan industri otomotif di daerah setempat. Respon pengelola industri dan 

manajemen di APM yang tinggi menjadi modal dalam kerjasama penyelenggaraan 

work-based learning. 

       Deskripsi dan peta permasalahan dari masing-masing variabel meru-

pakan informasi yang berharga dan perlu ditindakalanjuti oleh berbagai 

pihak. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan penyusunan 

rencana program pembelajaran berbasis tempat kerja yang merupakan 

program keniscayaan pendidikan vokasi Diploma III bidang otomotif.  

Program kemitraan itu perlu dikaji urgensi dan tingkat penetapan fokus 

kegiatan pembelajaran berbasis tempat kerja, sehingga peserta program 

akan memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dan kedua pihak (per-

guruan tinggi dan industri otomotif) memperoleh manfaat yang optimal. 
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Kegiatan Keahlian  

Pengalaman Lapangan 

Diploma III Otomotif 
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Kegiatan Keahlian Pengalaman Lapangan Diploma III Otomotif: 

 

a. Kerja mesin 

1) Reparasi dan bongkar pasang jenis-jenis motor bensin dan motor diesel. 

2) Analisis kerusakan mesin. 

3) Pemeliharaan jenis-jenis motor bensin dan motor diesel. 

4) Analisis perkembangan yang ada pada jenis motor bensin dan motor diesel 

5) Penggunaan alat-alat ukur kemampuan mesin (engine analyzer, dynamo 

meter, alat ukur kerusakan mesin, engine scanner, dan lain-lain). 

b. Kerja kelistrikan  

1) Mempelajari sistem kelistrikan kendaraan (pengapian, penerangan, 

pengisian, dan lain-lain ) dan jenis-jenis rangkaiannya pada kendaraan. 

2) Analisis kerusakan, reparasi, dan bongkar pasang sistem kelistrikan 

kendaraan. 

3) Analisis peranan elektronika pada kendaraan. 

4) Penggunaan alat-alat ukur sistem kelistrikan. 

5) Perkembangan sistem kelistrikan kendaraan.  

c. Kerja chasis 

1) Analisis gangguan kerusakan, reparasi, dan bongkar pasang sistem 

pemindah tenaga : kopling, transmisi, poros propeller, differential, poros 

belakang, dan lain-lain. 

2) Pengendali kendaraan : sistrem kemudi, rem dan suspensi. 

3) Perkembangan pada sistem pemindah tenaga dan pengendali kendaraan. 

4) Pengetesan kemampuan pengendali kendaraan dengan pengukuran (front 

wheel aligment, spooring dan balancing, brake tester, dan lain-lain). 

d. Kerja bodi 

1) Analisis gangguan dan kerusakan pada bodi dan kerangka kendaraan. 

2) Kerja fabrikasi : pengelasan, plat, dan konstruksi bodi. 

3) Pengecatan. 
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4) Penggunaan program komputer AutoCad untuk perancangan, pembuatan 

bodi/karoseri kenadaraan. 

 

e. Melakukan maintenance, tune-up, overhaul, dan throubleshooting kendaraan 

bermotor roda dua atau roda empat. 

 

f. Analisis peranan otomotif di berbagai industrI, misalnya pembangkit tenaga 

(power plant) yang menggunakan mesin bensin/diesel, perakitan, machining 

spare part otomotif, dan peranan-peranan lainnya. 
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      Lampiran 2 

         Contoh 

Instrumen Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lampiran instrumen lengkap ada pada peneliti. 
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Lampiran 2a:  

Tes Pengetahuan Mekanik Otomotif Pemula (Kode TO1 KHB-PMO) 

 

Lampiran 2b:  

Angket Sikap ( KHB-Sikap Profesional Mahasiswa, KHB-Kesiapan   Mental Kerja, 

KHB-Kemandirian Mahasiswa) Kode AO2 KHB SPM-KMK-KMD. 

 

Lampiran 2c:  

Angket Sikap (Kualitas Pembelajaran (KPB), Evaluasi Pembelajaran WBL (WBL 

KPB-EP) Kode AO3. 

 

Lampiran 2d:  

Angket Sikap Kinerja Manajemen Pengelola (KMP), Budaya Organisasi Mahasiswa 

(BOM). Kode AO4 

 

Lampiran 2e:  

Angket Tanggapan Manajemen Pengelola terhadap Program WBL (TMP) Kode AO5 

 

Lampiran 2f :  

Bahan Delphi. Kode AO6 BHD 

 

Lampiran 2g:  

Lembar Pengamatan Keterlaksanaan Uji coba, keterlaksanaan Model WBL Rolling 

Terpadu, dan  tingkat efektivitas tahap WBL Rolling Terpadu. 
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TES PENGETAHUAN MEKANIK OTOMOTIF PEMULA 

KODE: TO1 KHB-PMO 

 

PENGEMBANGAN MODEL PENYELENGGARAAN WORK-BASED 

LEARNING  DALAM PENDIDIKAN VOKASI DIPLOMA III OTOMOTIF 
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Ketentuan : 

Kerjakan pada lembar jawab yang tersedia dengan  memberi tanda silang pada 

huruf.  Waktu maksimal 100 menit untuk 54 soal. 

 

 

SOAL 

.  

3. Tinggi angkat nok katup buang atau isap pada poros nok dapat diketahui dengan 

mikrometer luar dengan cara: 

A. Mengukur tinggi nok 

B. Mengukur diameter terkecil nok 

C. Mengurangkan tinggi nok dengan diameter terkecil 

D. Mengukur tinggi nok dan diameter terkecil lalu dibagi 2 

 

6. Untuk mengukur cam angle (sudut dwell), digunakan dwell tester atau pro tester, 

dengan memasang: 

A. Kabel merah pada sumber tegangan, kabel hijau pada negatif koil, kabel hitam 

ke masa/bodi 

B. Kabel merah pada negatif koil, kabel hijau pada sumber tegangan, kabel hitam 

pada masa/bodi 

C. Kabel merah pada sumber tengangan, kabel hijau pada masa/bodi, kabel hitam 

pada negatif koil 

D. Cara a, b, maupun c boleh, dan hasilnya akan sama 
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12. Ketika memasang distributor, rotor distributor harus menghadap ke terminal 

distributor silinder 1 apabila top kompresi pada silinder 1. Cara menepatkan top 

kompresi silinder 1 … 

A. putar poros engkol hingga tanda pada puli poros engkol tepat dengan angka 

10 pada tutup rantai timing 

B. putar poros engkol hingga tanda pada puli poros engkol tepat pada coakan 0 

pada tutup rantai timing 

C. putar poros engkol hingga tanda pada puli poros engkol tepat pada coakan F 

pada tutup rantai timing 

D. putar poros engkol hingga tanda pada puli poros engkol tepat pada coakan T 

pada tutup rantai timing 

 

22.  Di bawah ini diberikan gambar satu set transmisi dengan arah putaran dan jumlah 

roda gigi masing-masing (A=15, B=75, C=60, D=30),. Berapakah perbandingan 

putaran antara poros input : output pada perkaitan roda gigi seperti di bawah ini? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. 5, 22 mm         B. 5,72 mm        C. 7,22 mm    D. 7, 72 mm 

 

 

A. 2 :  1 
 

B. 1  :  1 
 

C. 1  :  10 
 

D. 1  :  0,1 
 

In Out 

Gear A 
( Z = 12 ) 

Gear B 
( Z = 32 ) 

Gear D 
( Z =20 ) 

Gear C 
( Z = 28) 
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ANGKET SIKAP-KESIAPAN-KEMANDIRIAN 

 

KODE: A-01 SPM-KMK-KMP 

 

PENGEMBANGAN MODEL PENYELENGGARAAN WORK-BASED 

LEARNING  DALAM PENDIDIKAN VOKASI DIPLOMA III OTOMOTIF 
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ANGKET PENELITIAN 

Kepada Yth. 

Saudara Mahasiswa Peserta WBL Rolling Terpadu 

Di Jakarta, Karawang, Tangerang, Bekasi (Jaka Tabek)  
 

Dengan hormat, 

Berikut ini disampaikan angket Pengembangan Model Penyelenggaraan Work-Based 

Learning atau Pembelajaran Berbasis Tempat Kerja (dalam hal ini Kerja 

Praktik/Praktik Industri) pada Diploma III Otomotif yang sedang saudara jalani dan 

variabel yang terlibat dalam pembelajarannya. Saudara dimohon memberikan 

jawaban terhadap setiap pertanyaan atau pernyataan yang sebenar-benarnya sesuai 

dengan persepsi/kondisi  atau pilihan penilaian saudara dengan cara menuliskan 

jawaban pada tempat yang disediakan dengan memberi  tanda cek () pada kolom  

yang ada pada kolom penilaian. 

Adapun arti huruf dan angka pada kolom penilaian adalah: 

1. Huruf 

a. SS = Sangat Setuju, S = Setuju, TS = Tidak Setuju,  STS = Sangat Tidak Setuju 

b. SL = Selalu, S = Sering,  JR = Jarang, TP = Tidak Pernah 

2. Angka 

 0 = tidak pernah/tidak ada 

 1 = hampir tidak pernah/hampir tidak ada 

 2 = kadang-kadang/beberapa 

 3 = hampir selalu/hampir semua 

 4 = selalu/semua 

 

Contoh: 

Misalkan Saudara menilai sangat setuju pada pertanyaan nomor 1 berikut ini, maka 

saudara perlu memberikan tanda cek () pada kolom 1 seperti berikut: 

 

No Pernyataan 
Jawaban 

SS S TS STS 

1.  Dalam melaksanakan program work-based 

learning atau pembelajaran berbasis tempat 

kerja (kerja praktik atau praktik industri), 

masalah mutu harus menjadi pertimbangan 

dalam penyelenggaraannya. 

 

   

 

 

 

 



345 
 

Misalkan Saudara menilai selalu/semua pada pertanyaan nomor 1 berikut ini, maka 

saudara perlu memberikan tanda cek () pada kolom 4 seperti berikut: 

 

No. Pernyataan 
Penilaian 

0 1 2 3 4 

1. 
  Kepemimpinan ketua jurusan mengakomodasi 

pendapat dosen jurusan dan mahasiswa 

 

     

 

Kerahasian identitas Saudara dijamin dalam penelitian ini, sehingga kejujuran 

Saudara dalam memberikan jawaban atau penilaian tidak akan merugikan. 

Harap maklum dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih. 

         

       Yogyakarta,        Juli    2010 

         Peneliti, 

                                                                                                        

 

 

 Budi Tri Siswanto 
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1. KHB-SPM 

Petunjuk : Saudara dimohon untuk memilih salah satu dari empat alternatif jawaban 

yang ada terhadap setiap butir pernyataan dengan cara memberi tanda cek 

(√) pada kolom yang disediakan. 

                  SS = Sangat Setuju  TS = Tidak Setuju 

       S   = Setuju   STS = Sangat Tidak Setuju 

 

No Pernyataan 
Jawaban 

SS S TS STS 

001. Dalam pelaksanaan program work-based learning 

atau pengalaman praktik di industri, soal mutu harus 

menjadi pertimbangan yang utama. 

    

002. Kepedulian terhadap mutu dari pelaksanaan suatu 

kegiatan yang sesuai dengan kriteria/standar operasi 

merupakan salah satu ciri sikap profesional. 

    

003. Mengutamakan mutu dari suatu hasil 

pekerjaan/kegiatan merupakan dambaan dari semua 

orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. 

    

004.  Bekerja cepat dengan prosedur operasi standar 

cenderung menghasilkan kualitas pekerjaan yang 

lebih baik 

    

005. Bekerja dengan Standar Operasi Baku merupakan 

salah satu ciri sikap professional 

    

006. Bekerja cepat, tepat, dan efisien merupakan sikap 

profesional yang harus dimiliki seseorang dalam 

bekerja. 

    

007. Keberhasilan menyelesaikan pekerjaan secara 

profesional merupakan salah satu faktor menghargai 

adanya waktu 

    

008. Selama pembelajaran 3 tahun di program Diploma 

III diperlukan pembentukan wawasan profesional. 

    

009. Situasi belajar mengajar dan sistem nilai yang 

diterapkan dalam program pengalaman industri 

sebaiknya merupakan iklim yang realistik yang 

dilaksanakan industri. 

    

010. Dosen, instruktur, mentor yang terlibat dalam 

program pengalaman industri harus mampu 

menampilkan diri sebagai orang yang bersikap 

profesional. 
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2. KHB-KMK 

Petunjuk : Saudara dimohon untuk memilih salah satu dari empat alternatif jawaban 

yang ada terhadap setiap butir pernyataan dengan cara memberi tanda cek (√) pada 

kolom yang disediakan. 

                  SL = Selalu  JR    = Jarang 

       S    = Sering  TP    = Tidak pernah 

 

No Pernyataan/pertanyaan 
Jawaban 

SL SR JR TP 

014. Dalam menyelesaikan tugas-tugas kuliah, referensi 

buku dan informasi otomotif di luar buku wajib mata 

kuliah diperlukan untuk memperkaya/meningkatkan 

kualitas hasil. Seberapa sering hal itu Saudara 

lakukan? 

    

015. Apakah anda membaca majalah-majalah atau tabloid 

otomotif seperti : Motor Trend, Autobild, Otomotif ? 

    

016.  Seberapa intensitas Saudara mengikuti 

tren/perkembangan dunia otomotif melalui Indonesia 

Motor Show (acara tahunan Gaikindo)? 

    

017. Seberapa intensitas anda membaca dan mengikuti 

berbagai perkembangan sistem pada otomotif, 

misalnya soal: mobil listrik/mobil hibrida, fuel cell, 

common rail dll? 

    

018. Pada waktu melakukan praktik di bengkel, apakah 

saudara dapat membuktikan kebenaran dari 

penjelasan dosen/instruktur?. 

    

019. Menurut Saudara, pada waktu praktik di bengkel 

apakah sudah mempergunakan peralatan (ukur 

maupun servis) yang sesuai dan memadai? Seberapa 

sering? 

    

020. Menurut Saudara, pada waktu praktik di bengkel 

apakah sudah menerapkan keselamatan dan 

kesehatan kerja yang standar? Seberapa sering? 

    

021. Seberapa sering Saudara melakukan perawatan dan 

perbaikan kendaraan diluar jam praktik atau 

perawatan dan perbaikan sendiri? 
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3. KHB-KMD 

 

Petunjuk : Saudara dimohon untuk memilih salah satu dari empat alternatif jawaban 

yang ada terhadap setiap butir pernyataan dengan cara memberi tanda cek 

(√) pada kolom yang disediakan. 

 

SS = Sangat Setuju  TS   = Tidak Setuju 

S   = Setuju   STS = Sangat Tidak Setuju 

 

No Pernyataan 

Jawaban 

SS S TS STS 

041. Memilih program studi Diploma III Otomotif 

merupakan pilihan yang ditentukan oleh diri saya 

sendiri. 

    

042. Ketika masuk ke Diploma III Otomotif, saya yakin 

mampu berkarir di bidang otomotif? 

    

043. Setelah lulus Diploma III Otomotif mencari 

pekerjaan bidang otomotif menurut keyakinan saya 

mudah. 

    

044.  Kompetensi otomotif yang diberikan di program 

Diploma III menurut saya sangat cukup untuk 

mencari pekerjaan setelah lulus. 

    

045. Dalam memilih program studi Diploma III Otomotif, 

saya diarahkan juga oleh orangtua, famili atau teman 

sekolah 

    

046. Pilihan program studi Diploma III Otomotif yang 

saya tekuni sekarang ini semata-mata karena saya 

lulusan SMK Otomotif. 

    

047. Saya memilih Diploma III Otomotif tanpa 

dipengaruhi teman, orang tua maupun orang lain. 

    

048. Saya merasa mantap menjadi ahli madya Otomotif, 

karena saya yakin saya mampu. 

    

049. Menurut saya, saya juga senang dalam menekuni 

bidang otomotif sebagai bidang karier saya kelak. 

    

050. Saya juga merasa optimis bila bidang Otomotif ini 

mampu menjamin karir saya mendatang. 
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ANGKET KUALITAS PEMBELAJARAN WBL 

KODE: A-02 KPB-WBL 

 

PENGEMBANGAN MODEL PENYELENGGARAAN WORK-BASED 

LEARNING  DALAM PENDIDIKAN VOKASI DIPLOMA III OTOMOTIF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONDEN : MAHASISWA 

  

 

 

 

 

 

 

Oleh: 

Budi Tri Siswanto 

NIM : 07702261028/PTK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM PASCASARJANA 

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 

 

2011 
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1. KPB 

Petunjuk : Saudara dimohon untuk memilih salah satu dari empat alternatif jawaban 

yang ada terhadap setiap butir pernyataan dengan cara memberi tanda cek (√) pada 

kolom yang disediakan. 

                  SK = Sangat kurang  K    = Kurang 

         B   = Baik                 SB  = Sangat baik 

 

No. Pernyataan 
Penilaian 

SK K B SB 

I. 
  Seberapa tingkat kualitas dosen/instruktur/   

  pengajar/mentor ditinjau dari aspek:  

   

 

    

071. a. ijasah formal     

072. b. penguasaan bahan ajar 

 

 

    

073. 
c. keruntutan penyampaian bahan ajar 

     

074. d. efektivitas penggunaan waktu tatap muka     

075. e. kemenarikan cara mengajar     

076. f. kejelasan/strategi cara mengajar     

077. 
g. kesesuaian alat bantu pembelajaran dengan 

materi bahan ajar yang digunakan dosen 
    

078. h. interaksi pengajar dengan mahasiswa     

079. 
i. tanggapan dosen terhadap pertanyaan/ 

pendapat mahasiswa 
    

080. 
j. pemberian contoh-contoh untu memperjelas 

penyajian materi 
    

081. 
k. umpan balik terhadap tugas yang pernah 

dilakukan pengajar 
    

082. 
l. kesesuaian tugas yang diberikan pengajar 

dengan materi bahan ajar 
    

083. m. ketepatan (kesesuaian) penilaian pengajar     

084. n. kinerja dosen dalam PBM secara keseluruhan     
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Petunjuk : Saudara dimohon untuk memilih salah satu dari empat alternatif jawaban 

yang ada terhadap setiap butir pernyataan dengan cara memberi tanda cek (√) pada 

kolom yang disediakan. 

                  SS = Sangat Setuju  S    = Setuju 

        KS = Kurang Setuju    TS  = Tidak Setuju 

 

No. Pernyataan 
Penilaian 

SS S KS TS 

I. 

Pendapat saudara tentang konsep pembela-

jaran berbasis tempat kerja (work-based learn-

ing) dan kaitannya dengan praktik industri. 
    

117. 

Pengalaman industri (industrial attachment) 

merupakan suatu hal yang harus menjadi bagian 

dari pengalaman belajar mahasiswa yang harus 

disediakan oleh pihak kampus. 
    

118. 

Wujud pengalaman industri kedudukannya 

sama dengan pengalaman belajar/mata kuliah 

lain yang diberikan sebagai kebulatan studi 

bidang yang harus dipelajari (otomotif). 

    

119. 

Prinsip pengalaman industri (ujudnya dalam 

MK Praktik Industri) bagi mahasiswa Diploma 

III otomotif merupakan suatu keharusan. 
    

120. 

Prinsip itu tercermin dengan pengelolaan PI 

yang diselenggarakan dengan pendekatan 

pembelajaran berbasis pengalaman 

(experiential learning) 

    

121. 

Penyelenggaraan pembelajaran berbasis 

pengalaman (ekperiential learning) dapat 

dilaksanakan dengan berbagai pendekatan: 

problem-based learning, cooperative learning, 

project-based learning, service learning, dan 

work-based learning. 

    

122. 

Praktik industri bagi mahasiswa Diploma III 

otomotif mestinya dikelola dengan pendekatan 

pembelajaran berbasis tempat kerja (work-

based learning) 
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ANGKET KINERJA-BUDAYA ORGANISASI 

KODE: A-03 KMP-BOM 

 

PENGEMBANGAN MODEL PENYELENGGARAAN WORK-BASED 

LEARNING  DALAM PENDIDIKAN VOKASI DIPLOMA III OTOMOTIF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONDEN : MAHASISWA 

 

 

 

 

 

Oleh: 

Budi Tri Siswanto 

NIM : 07702261028/PTK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM PASCASARJANA 

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 

 

2010 
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1. KMP 

 

No. 
Pernyataan 

Penilaian 

0 1 2 3 4 

001. 
Setiap keputusan di tempat praktik industri 

dibuat dengan melibatkan peserta praktik 

industri 

     

002. 

Pengambilan keputusan di tempat praktik 

industri tidak relevan dengan kondisi 

mahasiswa 
     

003. 
Setiap keputusan yang dibuat di tempat 

praktik industri  berorientasi masa depan      

004. 

Meskipun dalam keadaan darurat, 

Manajemen Pengelola tidak dapat 

mengambil keputusan tanpa melibatkan 

peserta tempat praktik industri 

     

005. 

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, 

Manajemen Pengelola mengabaikan 

masukan dari berbagai pihak 

     

006. 
Segala tindakan yang diambil Manajemen 

Pengelola dapatdipertanggungjawabkan 
     

007. 
Manajemen Pengelola tidak 

mengembangkan budaya demokratis 
     

008. 

Manajemen Pengelola menyelenggarakan 

rapat untuk mengevaluasi hasil kegiatan 

yang didelegasikan kepada anak buahnya 

     

009. 

Manajemen Pengelola menciptakan 

keakraban di antara sesama peserta di 

tempat praktik industri 

     

010. 

Keakraban di antara sesama peserta tempat 

praktik industri yang diciptakan Manaje-

men Pengelola sesuai dengan norma yang 

berlaku 

     

011. 

Semua kegiatan yang dikerjakan oleh 

peserta merupakan penugasan dari 

Manajemen Pengelola 
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2. BOM 

 

No. 
Pernyataan 

Penilaian 

0 1 2 3 4 

045. 

  Kepemimpinan ketua jurusan 

mengakomodasi pendapat dosen jurusan 

dan mahasiswa 

 

     

046. 

  Pengelola jurusan tidak melibatkan staf 

maupun dosen dalam mengambil 

keputusan 

 

keputusan 

 

     

047. 

  Pengelola jurusan kurang mendukung 

inovasi proses belajar mengajar yang 

dilakukan setiap dosen 

 

     

048. 

  Bersama dosen dan seluruh karyawan 

Ketua jurusan berusaha memajukan 

jurusan 

     

049. 
  Para dosen merencanakan kegiatan 

belajar-mengajar  secara bersama-sama 
     

050. 
  Para dosen bekerjasama untuk 

mengevaluasi kegiatan   jurusan 
     

051. 

Setiap dosen hanya menggunakan buku 

referensi/diktat yang telah ditulisnya 

sebagai satu-satunya sumber materi 

belajar 

     

052. 

Para dosen mau belajar untuk 

memperbaiki kemampuan mengajarnya 

berdasar evaluasi pembelajaran tiap 

semester 

     

053. 

Usaha pengembangan kompetensi dosen 

yang dilakukan oleh pimpinan jurusan 

tidak mendapat tanggapan para dosen 

     

054. 

Setiap saat dosen mempunyai kesempatan 

untuk mengikuti pelatihan guna 

meningkatkan kemampuannya 
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ANGKET TANGAPAN PENGELOLA WBL 

KODE: A-04 TMP-WBL 

 

PENGEMBANGAN MODEL PENYELENGGARAAN WORK-BASED 

LEARNING  DALAM PENDIDIKAN VOKASI DIPLOMA III OTOMOTIF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONDEN : PENGELOLA 

 

 

Oleh: 

Budi Tri Siswanto 

NIM : 07702261028/PTK 

 

 

PROGRAM PASCASARJANA 

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 

 

2010 
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Instrumen Tanggapan Manajemen Pengelola thd Program Work-Based 

Learning 

Kode: TMP-WBL 

Petunjuk : Saudara dimohon untuk memilih salah satu dari empat alternatif jawaban 

yang ada terhadap setiap butir pernyataan dengan cara memberi tanda cek (√) pada 

kolom yang disediakan. 

                  SS = Sangat Setuju  S    = Setuju 

        KS = Kurang Setuju    TS  = Tidak Setuju 

 

No. Pernyataan 
Penilaian 

SS S KS TS 

1. 

Pendapat saudara tentang konsep pembela-

jaran berbasis tempat kerja (work-based 

learning) dan kaitannya dengan praktik 

industri. 

    

 

a. Pengalaman industri (industrial attachment) 

merupakan suatu hal yang harus menjadi 

bagian dari pengalaman belajar mahasiswa 

yang harus disediakan oleh pihak kampus. 

    

 

b. Wujud pengalaman industri kedudukannya 

sama dengan pengalaman belajar/mata 

kuliah lain yang diberikan sebagai 

kebulatan studi bidang yang harus dipelajari 

(otomotif). 

    

 

c. Prinsip pengalaman industri (ujudnya dalam 

MK Praktik Industri) bagi mahasiswa 

Diploma III otomotif merupakan suatu 

keniscayaan/keharusan. 

    

 

d. Prinsip itu tercermin dengan pengelolaan PI 

yang disele-nggarakan dengan pendekatan 

pembelajaran berbasis pengalaman 

(ekperiential learning) 

    

 

e. Penyelenggaraan pembelajaran berbasis 

pengalaman (ekperiential learning) dapat 

dilaksanakan dengan berbagai pendekatan: 

problem-based learning, cooperative 

learning, project-based learning, service 

learning, dan work-based learning. 
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4. Berilah pernyataan pribadi saudara setelah saudara membimbing program 

WBL Rolling Terpadu. Pernyataan bisa berupa persepsi, pendapat, 

tanggapan, penilaian, komentar, kesimpulan, saran/usul mengenai berbagai 

aspek  

Tempat 1:   (sebutkan)                                                                                                      

  Aspek kualitas  

  Instruktur   

  /pengajar 

Pernyataan 

a. Penguasaan materi  

b. Pendekatan strategi 

pembelajaran 
 

c. Ketepatan evaluasi  

d. Kinerja secara 

umum 
 

  Aspek kualitas 

perangkat kurikulum 
 

a. struktur mata kuliah/ 

materi  
 

b. silabus (outline) mata  

kuliah/materi pelatihan 

 

 

c. rencana mata kuliah/ 

materi pelatihan 
 

   Aspek kualitas  

   fasilitas  

   sumber belajar 

 

a. Ketersediaan  sumber: 

buku, diktat, internet, 

sumber lain 
 

a.  prasarana belajar: 

ruang, meubel, AC,  

lab/shop, audio/visual 

     

 

b. sarana belajar teori: 

buku pelatihan, jobsheet, 

manual, ped. reparasi 
 

c. fasilitas belajar praktik: 

training object, alat 

ukur, alat service  

 

 

Aspek kualitas 

mahasiswa 
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Berikut ini saudara diminta menjawab ya atau tidak, mengenai ketrampilan kunci 

(soft skill) yang dapat mahasiswa peroleh selama pelaksanaan program pembelajaran 

berbasis tempat kerja (work-based learning/WBL) menurut persepsi dan atau yang 

anda laksanakan. 

Petunjuk : Saudara dimohon untuk memilih salah satu dari dua alternatif jawaban 

yang ada terhadap setiap butir pernyataan dengan cara memberi tanda cek (√) pada 

kolom yang disediakan. 

Ya      = Saudara menganggap ketrampilan dapat diperoleh mahasiswa selama WBL 

Rolling Terpadu 

Tidak = Saudara menganggap ketrampilan tidak dapat diperoleh mahasiswa selama 

WBL Rolling Terpadu 

 

No. 
Domain 

ketrampilan 

Ketrampilan tak kasat mata (soft 

skill) 

Jawaban 

Ya Tidak 

1. Mengelola diri Mengelola waktu secara efektif   

  Menetapkan tujuan, prioritas, dan 

standar 

  

  Mengambil tanggungjawab untuk 

pembelajaran yang akan 

dicapai/dimiliki 

  

  Mendengar secara aktif/memperoleh 

manfaat 

  

  Menggunakan ketrampilan akademik 

saudara 

  

  Mengembangkan dan menyesuaikan 

strategi belajar 

  

  Menunjukkan keluwesan intelektual   

  Memanfaatkan pembelajaran dalam 

situasi baru atau berbeda 

  

  Menetapkan tujuan jangka panjang 

menyangkut rencanaan/kerja ke depan. 

  

  Merefleksikan manfaat dari 

pembelajaran yang diperoleh 

  

  Mengklarifikasi kritik yang konstruktif   

  Mengatasi stress   

 



359 
 

                                             BAHAN DELPHI 

KODE: A-06  BHD WBL Rolling Terpadu 

 

PENGEMBANGAN MODEL PENYELENGGARAAN WORK-BASED 

LEARNING  DALAM PENDIDIKAN VOKASI DIPLOMA III OTOMOTIF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONDEN : Instruktur & Pakar 

 

 

Oleh: 

Budi Tri Siswanto 

NIM : 07702261028/PTK 

 

 

PROGRAM PASCASARJANA 

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 

 

2010 
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INSTRUMEN DELPHI 

 

A. Pengantar 

1. Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyusunan disertasi pada program 

doktor Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). 

Penelitian mengangkat tema “Pengembangan Model Penyelenggaraan Work-

Based Learning pada Pendidikan Vokasi Diploma III Otomotif” 

2. Asesmen yang akan dikembangkan ini diharapkan dapat menjadi pedoman 

atau panduan bagi penyelenggara/pengelola dalam melaksanakan program 

pengalaman industri (PI/PKL/PK/KP) melalui pembelajaran berbasis tempat 

kerja (work-based learning). 

 

B. Petunjuk Pengisian 

1. Berdasarkan kajian konseptual dan teoritik, dan merujuk pada standar 

kompetensi lulusan Diploma III Teknik Otomotif setidaknya ada 6 standar 

kompetensi dan kompetensi dasar yang dikelompokkan dalam: (1) 

manajemen industri (termasuk  analisis peran industri otomotif), 

(2) kerja mesin (engine), (3) kerja kelistrikan, (4) kerja chasis , 

(5) kerja bodi, (6) Maintenance, tune up, overhaul, dan trouble 

shooting. Pada penelitian ini dikembangkan pendekatan salah satu 

mata kuliah pengalaman industri (PI/PKL/KP/PK) yang mencakup 

enam kompetensi dasar tersebut.  

2. Bapak/Ibu terpilih sebagai Instruktur/Pembimbing/Pakar praktisi pembelajaran 

pengalaman industri diminta untuk memberikan pendapat dalam menyusun, 

memperbaiki instrumen penelitian berupa keterlaksanaan, dimensi, efektivitas 

model WBL Rolling Terpadu, buku panduan dan masukan melalui teknik 

Delphi. 

3. Bapak/Ibu dapat memberikan tanda cek (√) pada kolom pilihan yang tersedia. 

Juga dapat memberikan coretan atau masukan, kritik atau saran pada naskah 

maupun kolom yang sudah tersedia. 

4. Bila terdapat penilaian, dimensi, indikator, atau pertanyaan yang kurang sesuai 

dapat memberikan catatan pada naskah draft atau kolom yang tersedia. 

5. Partisipasi Bapak/Ibu melalui teknik Delphi ini menjadi sumbangan yang 

sangat penting bagi pengembangan pembelajaran berbasis tempat kerja (WBL) 

di Diploma III Otomotif. Penghargaan dan ucapan terima kasih kami 

sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang diberikan. 

 

Yogyakarta, 20 Desember 2009 

 

 

 

 Budi Tri Siswanto (Peneliti) 



361 
 

 

INSTRUMEN DELPHI 

DIMENSI : Spesifikasi model WBL Rolling Terpadu 

 

Pertanyaan: 

A. Penilaian terhadap model penyelenggaraan Work-Based Learning WBL Rolling 

Terpadu yang dikembangkan, didasarkan pada spesifikasi tertentu. Bagaimana 

pendapat Bapak/Ibu tentang spesifikasi berikut ini. Bapak/Ibu dapat memberikan 

tanda pada kolom yang tersedia, dan memberikan saran perbaikan pada kolom 

yang tersedia lainnya. 

B. Spesifikasi model Program WBL Rolling Terpadu 

No Spesifikasi model Indikator spesifikasi 
Tingkat Penilaian 

SP P KP TP 

1 
Keterlibatan dunia 

usaha/industri 

Kesediaan kerjasama dalam 

pelaksanaan WBL 

    

2 Terpadu dan terintegrasi 
Kesediaan berbagi pengetahuan  

teori dan praktik, dan fasilitas 

    

3 Kualifikasi instruktur 
Standar kompeten personal 

instruktur/mentor 

    

4 
Disesuaikan karakter 

mahasiswa 

Pelaksanaan magang yang 

mandiri dan kreatif 

    

5 
Berorientasi kualitas 

hasil belajar 

Mengikuti pola pelatihan standar 

industri 

    

  Adanya evaluasi akhir     

6 Evaluasi berkelanjutan Evaluasi proses dan hasil     

7 
Durasi WBL 3 bulan di 

3 lokasi 

Pola 1 minggu teori preventif 

maintenance, 3 minggu 

berikutnya praktik produktif 

mandiri sesuai program diklat. 

    

8 Intensifikasi mentoring 

Peserta dituntut kreatif, aktif 

dalam kegiatan WBL yang 

disupervisi 

    

Saran mengenai Spesifikasi WBL Rolling Terpadu: 

 

 
 

Catatan: SP = sangat penting, P = penting, KP = kurang penting, TP = tidak penting 
. 
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INSTRUMEN DELPHI 

DIMENSI : Tingkat efektivitas model Program WBL Rolling Terpadu 

 

Pertanyaan: 

Penilaian terhadap tingkat efektivitas model penyelenggaraan Work-Based Learning 

Berasrama-Terpadu (WBL Rolling Terpadu) yang dikembangkan, didasarkan pada 

spesifikasi tertentu. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang tingkat efektivitas 

(intensitas, efisiensi, sistemik, praktis, produktif) spesifikasi berikut ini. Bapak/Ibu 

dapat memberikan penilaian dengan angka 1-4 pada kolom yang tersedia, dan 

memberikan saran perbaikan pada kolom yang tersedia lainnya. 

Catatan: 4 - Baik sekali, 3 – Baik, 2 – Cukup, 1 - Kurang 

No Spesifikasi model Indikator spesifikasi 

Tingkat 

In
te

n
si

ta
s 

E
fi

si
en

si
 

S
is

te
m

a
ti

k
 

P
ra

k
ti

s 

P
ro

d
u

k
ti

f 

1 
Keterlibatan dunia 

usaha/industri 

Kesediaan kerjasama dalam 

pelaksanaan WBL 

     

2 
Terpadu dan 

terintegrasi 

Kesediaan berbagi 

pengetahuan  teori dan 

praktik 

     

3 Kualifikasi instruktur 
Standar kompeten personal 

instruktur/mentor 

     

4 
Disesuaikan karakter 

mahasiswa 

Pelaksanaan magang yang 

mandiri dan kreatif 

     

5 
Berorientasi kualitas 

hasil belajar 

Mengikuti pola pelatihan 

standar industri 

     

  Adanya evaluasi akhir      

6 Evaluasi berkelanjutan Evaluasi proses dan hasil      

7 
Durasi WBL 3 bulan 

di 3 lokasi 

Pola 1 minggu teori 

preventif maintenance, 3 

minggu berikutnya praktik 

produktif mandiri sesuai 

program diklat. 

     

8 
Intensifikasi 

mentoring 

Peserta dituntut kreatif, aktif 

dalam kegiatan WBL 

     

Saran mengenai Spesifikasi WBL Rolling Terpadu: 
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INSTRUMEN DELPHI 

DIMENSI : Faktor Dominan keberhasilan model WBL Rolling Terpadu 

 

Pertanyaan: 

A. Penilaian terhadap faktor dominan keberhasilan model penyelenggaraan Work-

Based Learning Berasrama-Terpadu (WBL Rolling Terpadu) yang 

dikembangkan, didasarkan pada teori dan variabel tertentu. Bagaimana pendapat 

Bapak/Ibu tentang beberapa variabel yang dikonsepkan/dijelaskan pada FGD  

berikut ini. Bapak/Ibu dapat memberikan tanda pada kolom yang tersedia, dan 

memberikan saran perbaikan pada kolom yang tersedia lainnya. 

B. Faktor dominan keberhasilan model WBL Rolling Terpadu 

 

No Faktor 

Skor Penilaian 

SP P KP TP 

1 Kinerja Manajemen Pengelola     

2 Budaya organisasi mahasiswa     

3 Kualitas pembelajaran WBL     

4 Kualitas hasil belajar WBL     

Faktor lain:     

5      

6      

Keterangan: SP = sangat penting, P = penting, KP = kurang penting, TP = tidak penting 

Saran mengenai Spesifikasi WBL Rolling Terpadu: 
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Lembar Pengamatan keterlaksanaan uji coba terbatas  

WBL Rolling Terpadu 

No 
Spesifikasi 

model 

Indikator 

spesifikasi 

Tingkat keterlaksanaaan 

S

T 
% T % 

K

T 

% TT % 

1 
Pemberian 

materi teori 

Minggu pertama 

teori preventif 

maintenan-ce 

untuk adaptasi 

        

2 
Perencanaan 

pembelajaran 

produktif 

Mahasiswa 

menyusun rencana 

pembelajaran 

produktif  selama 3 

minggu 

        

3 
Pembelajaran 

kompetensi 

(magang) 

Pembelajaran dan 

bekerja 

dilaksanakan 

secara kelompok 

dan di rolling 

        

4 
Evaluasi 

proses dan 

hasil 

Dilakukan evaluasi 

selama dan sesudah 

proses 

belajar/bekerja 
        

5 
Berorientasi 

kualitas hasil 

belajar 

Mengikuti standar 

industri 
        

  
Adanya evaluasi 

akhir 
        

6 
Diskusi dan 

presentasi 

Tiap 

individu/kelompok 

mempresentasikan 

hasil 

belajar/bekerja 

        

7 
Laporan hasil 

WBL 

Mengikuti standar 

kampus 
        

     

Keterangan : ST = sangat terlaksana  T = terlaksana KT = kurang  

                   terlaksana TT = tidak terlaksana.  

                   Diamati/didata dari 3 lokasi  
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Lembar keterlaksanaan skenario Model WBL Rolling Terpadu 

No Aspek yang diamati 
Prosentase Hasil Amatan (%) 

T TT 

1 Konsentrasi di asrama   

2 Pembelajaran teori   

3 Perencanaan pembelajaran produktif   

4 Proses belajar/bekerja   

5 Akses informasi/sumber belajar   

6 Mentoring, monitoring, supervisi   

7 Pemecahan masalah/fasilitasi   

8 Refleksi   

9 Evaluasi Proses dan hasil   

10 Laporan hasil WBL   

11 Rolling di 3 lokasi dalam 3 bulan   

    Keterangan : T = terlaksana TT = tidak terlaksana  

 

Lembar tingkat efektivitas tahap WBL Rolling Terpadu 

No Aspek yang diamati 

Tingkat 

In
te

n
si

ta
s 

E
fi

si
en

si
 

S
is

te
m

a
ti

k
 

P
ra

k
ti

s 

P
ro

d
u

k
ti

f 

1 Konsentrasi di asrama      

2 Pembelajaran teori      

3 Perencanaan pembelajaran produktif      

4 Proses belajar/bekerja      

5 Akses informasi/sumber belajar      

6 Mentoring, monitoring, supervisi      

7 Pemecahan masalah/fasilitasi      

8 Refleksi      

9 Evaluasi Proses dan hasil      

10 Laporan hasil WBL      

11 Rolling di 3 lokasi dalam 3 bulan      

Rerata      

Keterangan: diisi saat pengamatan efektivitas model WBL Rolling Terpadu, skor 

pilihan 1-4.  

4 (SS=setuju sekali), 3 (S=setuju), 2 (TS=tidak setuju), 1 (STS=sangat tidak setuju) 
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Lampiran 3 
Panduan WBL  
Rolling Terpadu 
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Lihat Buku Panduan WBL Rolling Terpadur secara terpisah sebagai produk 

penelitian 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Buku Panduan 

Penyelenggaraan Work-Based Learning 
Rolling Terpadu 

pada Diploma III Otomotif 
 
 
 
 
 

Oleh: 
Budi Tri Siswanto 

NIM 07702261028/S3 PTK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta 
2011 
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Lampiran 4 
Validasi Instrumen & FGD 
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DAFTAR AHLI, VALIDATOR  DAN PESERTA FGD 

No. Nama Jabatan Asal Instansi Alamat 

Keterangan 

Validasi 
Instrumen 

Validasi 
Model 

FGD1 FGD2 

1 
Prof. Sukamto, M.Sc., 

Ph.D. 
Guru Besar FT UNY 

Fakultas Teknik UNY 
Yogyakarta 

Kampus FT 
Karangmalang     

2 Prof. Pardjono, Ph.D. Guru Besar FT UNY 

Fakultas Teknik UNY 
Yogyakarta 

 

Kampus FT 
Karangmalang     

3 Prof. DR. Sugiyono Guru Besar FT UNY 

Fakultas Teknik UNY 
Yogyakarta 

 

Kampus FT 
Karangmalang  

 
  

4 
Prof. Dr. Herminarto 
Sofyan, M.Pd. 

Guru Besar FT UNY 
Fakultas Teknik UNY 
Yogyakarta 

 

Kampus FT 
Karangmalang  

 
  

5 DR. Sukoco, MPd. Dosen Diknik Oto 
Fakultas Teknik UNY 
Yogyakarta 

Kampus FT 
Karangmalang  

 
  

6 Wardan Suyanto, Ed.D. Dosen Diknik Oto 
Fakultas Teknik UNY 
Yogyakarta 

 

Kampus FT 
Karangmalang  

 
  

7 DR. Badrun K, MPd. Dosen Diknik Mesin 
Fakultas Teknik UNY 
Yogyakarta 

Kampus FT 
Karangmalang  

 
  

8 DR. Th. Sukardi, MPd. Dosen Diknik Mesin 
Fakultas Teknik UNY 
Yogyakarta 

 

Kampus FT 
Karangmalang 

 
 

  

9 DR. C. Rudy P., MPd. Dosen FT UNJ 
Fakultas Teknik UNJ 
Jakarta 

Kampus FT UNJ 
Rawamangun 
Jakarta 

 

 

  

10 Haryanto Hadiprayitno 
Vice President 
After Sales 

Fakultas Teknik UNY 
Yogyakarta 

 

Jl Wahab Affan KM 
28 Pondok Ungu 
Bekasi 17132 

    



370 
 

No. Nama Jabatan Asal Instansi Alamat 

Keterangan 

Validasi 
Instrumen 

Validasi 
Model 

FGD1 FGD2 

11 Jumari Instruktur 
PT Hyundai Mobil 
Indonesia 

Jl Wahab Affan KM 
28 Pondok Ungu 
Bekasi 17132 

    

12 Djoko Warsito 
Group Leader 
Sevice Training 

PT Suzuki Indomobil 
Sales 

Jl  Raya Bekasi KM 
19 Pulogadung 
Jakarta 

    

13 Budiharto Instruktur 
PT Suzuki Indomobil 
Sales 

Jl  Raya Bekasi KM 
19 Pulogadung 
Jakarta 

    

14 
Drs. H. Edy 
Prasetiyo 

Kadiv SDM 
PT Timor Putra 
Nasional 

Kompleks PT TPN 
Dawuan, 
Karawang Jabar 

    

15 Giri Siswanto Workshop Head 
PT Indomobil 
Trada Nasional 

Jl. Halim Perdana 
kusuma No. 1 
Jakarta Timur 

    

16 Roffi Tresmawan 
Man. Training & 
Publication Dept. 
Service Division 

PT Hino Motors 
Sales Indonesia 

Jl Gatot Subroto 
KM 8,5 Tangerang 
Banten 

    

17 Eko Budi Prasetyo Instruktur 
PT Hino Motors 
Sales Indonesia 

Jl Gatot Subroto 
KM 8,5 Tangerang 
Banten 

    

18 Darojat 
Deputy Gen 
Manager Service 
Division 

PT Hino Motors 
Sales Indonesia 

Jl Gatot Subroto 
KM 8,5 Tangerang 
Banten 
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No. Nama Jabatan Asal Instansi Alamat 

Keterangan 

Validasi 
Instrumen 

Validasi 
Model 

FGD1 FGD2 

19 Banu Mustakim 

Man. Nasional 
Service Dept. 
After Sales 
Division 

PT Nissan Motor 
Indonesia 

Jl RA Kartini Kav. II 
S No. 7 TB 
Simatupang, 
Jakarta 12520 

    

20 Dedy Kurniadi 
Supervisor 
Training 

PT Nissan Motor 
Indonesia 

Jl RA Kartini Kav. II 
S No. 7 TB 
Simatupang, 
Jakarta 12520 

    

21 Tjandra Gushari 
Employee 
Selection Section 
Head 

PT Pamapersada 
Nusantara 

Jl Rawagelam I no 9 
Kawasan Industri 
Pulogadung Jakarta 
13930 

    

22 Sugeng Utoyo 
Training Section 
Head 

PT Pamapersada 
Nusantara 

Jl Rawagelam I no 9 
Kawasan Industri 
Pulogadung Jakarta 
13930 

    

23 Drs. Maryono 
Kepala Training 
Center 

PT United Tractors 
Tbk. 

Jl. Bekasi Raya KM 
22, Cakung, Jakarta 

    

24 Marsangkap Hutabarat 
Kaprodi Diploma 
III Teknik Otomotif 

Polman ASTRA 

Kompleks Astra 
Internasional 
Jl. Gaya Motor raya 
no 8 Sunter II 
Jakarta 14330 
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No. Nama Jabatan Asal Instansi Alamat 

Keterangan 

Validasi 
Validasi 
model 

FGD1 FGD2 

25 Heru Dwi Nugroho 
Technical Training 
Superintendent 

PT Trakindo Utama 
Jl Cilandak KKO, 
Jakarta 12560 

    

26 Hari Santosa 
Sekretaris Prodi 
TO 

Polman ASTRA 

Kompleks Astra 
Int’l 
Jl. Gaya Motor raya 
no 8 Sunter II 
Jakarta 14330 

    

27 Yemin Setiawan 
Trainer 
Supervisor 

Volvo Truck 
PT IndoTruck Utama 

Jl. Raya Cakung, 
Cilincing Jakut 

    

28 Budi  Pramono Pres. Director 
PT Geely Mobil 
Indonesia 

Jl. Gaya Motor II 
Sunter II 
Tanjungpriok Jkt. 

    

29 Ainur Rofiq Operation Director 
CV Maju Terus 
Makmur 

Jl. Raya Waringin 
Lawang A 722-723 
Duta Kranji Bintara 
Bekasi 17134 

    

30 

Eko Prasetya Budiana, 
ST, MT. 
 

Sekretaris  Jurusan 
Prodi D3 TM UNS 

Surakarta 

Kampus FT UNS 
Kentingan, 
Jl. Prof Ir. Sutami 
36 A, Surakarta 

    

31 
Sudarwanto, M.Eng 
 

Koord. PI Diknik 

Oto FT UNY 

Jurdiknik Otmotif 

FT UNY 

Kampus FT UNY 
Karangmalang, 
Yogyakarta 55281 
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No. Nama Jabatan Asal Instansi Alamat 

Keterangan 

Validasi 
Validasi 
model FGD1 FGD2 

32 Widi Widayat, ST, MT 
Kaprodi Diploma 

III TM UNNES 

Prodi Diploma III 

TM UNNES 

Semarang 

Kampus UNNES 
Sekaran, 
Gunungpati 
Semarang 50229 

    

33 Budi Waluyo, ST 
Kaprodi Diploma 

III TO UMM 

Prodi Diploma III 

TO 

UMM 

Magelang 

Jl.Mayjen 
Bambang 
Soegeng 
Magelang. 

    

34 Ir. Joko Sukarno 

Kaprodi Diploma 

III TO Politama 

Surakarta 

POLITAMA 

Surakarta 

Jl. Haryo Panular 
No. 18 A, 
Surakarta. 
 

    

35 
Bambang Dwi Wahyudi, 

MPd. 

Dosen Prodi S1 

JPTK Oto 

PTA-UNS 

FKIP JPTK UNS 

Kampus Pabelan, 
Jl. Slamet Riyadi 
Surakarta 
 

    

36 Aji  Pranoto, SPd. 

Kaprodi Diploma 

III/ Ka LPM 

 

Politeknik 

Muhammadiyah 

Yogyakarta 

Kampus PMY, 

Kompleks ASRI,Jl. 

Cokroaminoto 

Yogyakarta 

    

37 Budi Wicaksono Kepala Bengkel Dicky Motor (Suzuki) 

Jl. Ring Road 

Selatan, Gamping, 

Yogyakarta 
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No. Nama Jabatan Asal Instansi Alamat 

Keterangan 

Validasi 
Validasi 
model FGD1 FGD2 

38 
Karjono Kepala Bengkel 

Isuzu Armada 

Mobil 

Jl. Magelang KM 

5 Yogyakarta 

 

    

39 
Arif Setiawan, SPd. Kepala Bengkel Nissan Indomobil 

Jl. Magelang KM 

7 Yogyakarta 

 

    

40 Suwanto, SPd. 
Instruktur 

 

Honda Sales 

Opearation 

Yogyakarta 

Jl. Magelang KM 

7 Yogyakarta 

 

    

41 Joko Sriyanto, M.Eng 

Mhs S3/PTK Angk 

2006 

& Dosen Otomotif FT 

UNY 

Jurdiknik Otomotif 

FT UNY 

Kampus FT Jl 
Selokan Mataram 
Raya Kr.malang, 
Yogyakarta 55281 

    

42 Purnomo, MPd. MT. 
Mhs S3/PTK 2007 & 

Dosen FT UM 

Jurdiknik Mesin UM, 

Malang, Jawa Timur 

 

UM Jl. Surabaya no 

1 Malang  

 

  

43 
Theodorus Wiyanto, 

MPd. 

Mhs S3/PTK 2007 & 

Dosen FT UNESA 

Jurdiknik Mesin 

UNESA, 

Surabaya 

 

Kampus UNESA, 

Waru, Surabaya  
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SARAN FGD I DI JAKARTA (18 Januari 2010)   

 

1. Hari Santoso (Polman Astra) 

   a. Durasi yang hanya 1 bulan pada satu lokasi, apakah sudah dapat menanamkan softskill 

antara lain disiplin, berkomunikasi, bekerja sama, etos kerja, sikap profesional dll ? 

Karena internalisasi softskill justru lebih sulit dan memakan waktu yang lama. Kalau 

soal pengetahuan teknis (bidang otomotif) untuk para peserta WBL Rolling Terpadu 

sudah cukup. Disarankan durasi bisa lebih panjang misalnya dalam satu lokasi 1,5 

bulan. 

b. Orientasi pada setiap lokasi apakah dalam 1 bulan itu sama? Apakah pada setiap 

lokasi harus ada orientasi lagi? Apa tidak sebaiknya orientasi satu kali saja agar waktu 

efektif. 

2. Edi Prasetiyo (PT AIK) 

       a. Apakah model penyelenggaraan ini berbeda sekali polanya dengan kelas industri 

yang selama ini sudah dilaksanakan dan apakah berbeda dengan program magang yang 

umum dilaksanakan. Disarankan dalam model ini harus dilakukan kerja-

kerja/kebiasaan yang memang ada di industri misalnya kebiasaan presensi, kebiasaan 

bersih-bersih lantai bersama, 5 R (resik,…), ngepel lantai dll 

       b. Bentuk laporan seperti apa sistematikanya, karena 3 lokasi. Apakah msing-masing 

juga membuat laporan atau laporan terpadu. Juga apakah pada setiap lokasi ada proses 

ujian laporan? 

       c. Disarankan untuk laporan/ujian laporan dilakukan sebelum pulang/rolling, agar tidak 

perlu bolak-balik untuk mengurus proses penyelesaian. Sistematika laporan 

distandarkan sebagaimana yang ada selama ini dengan mencakup 3 lokasi yang 

mereka tempati. 

3.  Dedy Kristiadi (Nissan) 

      a. Karakter dari lokasi kadang amat berbeda satu dengan yang lain dalam kultur 

perusahaan, bagimana menginternalisasi karakteristik ini agar semua karakter yang 

baik dapat dicapai oleh peserta dalam waktu yang terbatas? Apakah pembentukan 

karakter itu diserahkan sepenuhnya kepada para instruktur/mentor/supervisor lokasi 

yang bersangkutan. Disarankan ada format yang dapat dipakai untuk menginternalisasi 

karakter di tiap lokasi dengan project work yang dilakukan oleh peserta. 

4. Jumari (PT Hyundai Mobil Indonesia) 

    a.  Karena lokasi 3 tempat, apakah pelatihan yang dilakukan harus sama untuk tiga 

kelompok atau boleh beda. Kalau boleh beda seperti apa maksimal bedanya. Karena di 

Training Center sudah fix schedulenya selama 1 (tahun- April 2009-Maret 2010) 

    b.  Kewenangan dari instruktur, mentor, supervisor, manajemen pengelola, termasuk 

pemonitor seperi apa? Karena keterbatasan personal dan kesibukan di masing pusdiklat  

maka personal itu menjadi satu atau maksimal dua orang misal instruktur dan 

mentor/supervisor/pemonitor yang dirangkap mekanik/kabeng. Jadi dibimbing 

langsung oleh satu personal. 

       c. Untuk Hyundai, penempatan mentee/trainee akan di tempatkan di bengkel jaringan 

yang cukup jauh dari TC Hyundai. Jadi pelatihan di Pondok Ungu (40 jam), OJT di 

Pondok Indah (Jaksel) 5 minggu sisanya. Materi berkait dengan OJT yang akan 

dilakukan, umumnya perawatan kendaraan (maintenance) yang banyak dilakukan di 

bengkel/dealer resmi. Kami tidak bisa memberikan yang advance (misal automotive 
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transmission) karena jarang dilakukan dalam bengkel/dealer resmi. Apalagi durasi 5 

minggu itu, cukup singkat. 

5. Giri Siswanto ( PT Indomobil Trada Nasional-Nissan) 

       a. Secara umum, pedoman ini sudah cukup jelas. Namun perlu lebih dioperasionalkan 

agar seperti buku manual (SOP) yang biasa dikerjakan pada bengkel. Jadi namanya 

Petunjuk Praktis Pelaksanaan WBL Rolling Terpadu yang isinya langkah-langkah 

praktis bagaimana WBL Rolling Terpadu ini dapat dilaksanakan oleh 

mentor/trainer/instruktur disela-sela tugasnya yang ketat waktu. Bila perlu dibuatkan 

semacam diagram alir proses di pelatihan sampai di OJT/bengkel sampai penulisan 

laporan termasuk format yang sederhana sehingga mudah diisi oleh trainee atau trainer 

tinggal cek dan  tanda tangan. Keaktifan lebih ditekankan pada trainee, karena waktu 

trainer terbatas dan beban kerja harus mencapai target bulanan/tahunan. 

6. Budiharto (PT Suzuki Indomobil Sales) 

    a.  Materi pelatihan untuk Suzuki, diberikan “insert” dengan materi pelatihan yang ada di 

schedule Suzuki, jadi tidak membuka kelas tersendiri. Kami mohon diberi petunjuk 

praktis pelaksanaan yang sesuai dengan kegiatan tersebut. Model yang yang ada pada 

kami pelatihan teori (2 minggu), lalu praktik di dealer/bengkel (OJT). 

    b.  Penilaian hasil belajar pelatihan, praktik, OJT seperti apa ? Pengukuran variabel yang 

mau diukur oleh peneliti apakah oleh peneliti atau instruktur hanya bertugas 

mendistribusikannya. Pengetahuan evaluasi kami terbatas, hanya pada aspek 

pencapaian kogintif/pengetahuan, sedang pengukuran sikap kurang dikuasai para 

instruktur. Sikap biasanya hanya diamati lalu disimpulkan apakah sudah sesuai dengan 

kultur yang ada di suzuki. 

7. Banu Mustakim (PT Nissan Motor Indonesia) 

    a.   Skedul pelatihan di Nissan sudah disusun dalam 1 tahun anggaran (1 April 2009 – 30 

Maret 2010), sedang program ini durasinya juga terbatas. Bagaimana mencocokkan 

agar tidak mengganggu schedule dan juga tercapai sesuai dengan tujuan program 

Apakah diberi kebebasan untuk mengatur ulang jadawal sehingga dapt dilaksanakan 

kedua belah pihak dengan baik. Misal kita mulai 18 Januari 2010 ada pelatihan, sedang 

jadwal program mulai 25 Januari 2010. Apakah mahasiswa bisa datang lebih awal 

untuk di Nissan. 

    b. Kami mengikutkan mahasiswa pada program pelatihan yang ada di Nissan. Tidak bisa 

membuka kelas tersendiri, karena keterbatasan instruktur (hanya 4 orang) sepanjang 

tahun pelatihan. 

8. Eko Budi Prasetyo (PT Hino Motor Sales Indonesia) 

     a. Kami hanya menyediakan instruktur, materi pelatihan. Untuk mess kami tidak 

menyediakan, namun ada kamar-kamar yang bisa disewa (yang biasa dipakai para 

mekanik ketika pelatihan). Stu kamar bisa diisi 3-4 orang. Harga murah, karena ada di 

Jatake (1 km dari lokasi pusdiklat). Akan kami bantu pemesanan dan fasilitasinya. 

     b. Komitmen kami untuk tempat pelatihan dan pemagangan WBL Rolling Terpadu untuk 

masa mendatang sangat appresiate. Hanya durasi kami maksimal 1 bualan untuk satu 

periode. Tidak bisa lebih, karena durasi pelatihan dalam susunan per tahun anggaran 

adalah 1 (satu) bulan. 

9. Sugeng Utoyo ( PT Pama Persada Nusantara) 

    a.  Untuk fasilitas training di Cileungsi kapasitas asrama memang besar (bisa sampai 200 

orang), namun fasilitas pemagangan tergolong kecil/tidak terlalu banyak menampung 
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pemagang. Karena hanya fasilitas perawatan terbatas (sampai perawatan mingguan 

saja). Jadi kalau untuk sekitar 12 orang agar banyak waktu yang terbuang. 

    b.   Kami menyarankan untuk penggunaan fasilitas kami di plant yang ada di Samarinda 

(Kaltim), Pontianak (Kalbar) atau Banjarmasin (Kalsel).  

 

Saran-saran pada FGD di Yogyakarta, Sabtu 29 Mei 2010 : 

1. Aji Pranoto (Politeknik Muhammadiyah Yogyakarta) 

   a. Yang dimaksud berasrama & terintegrasi seperti apa ? Permintaan sebagai 

dosen/pengelola PKL di PMY: kalau pusdiklat/TC yang diapakai sebagai lokasi tidak 

memiliki asrama/mess, pihak koordinator WBL Rolling Terpadu sebaiknya 

mencarikan kamar tempat tinggal. Karena apabila harus mencari/kontrak kamar akan 

menjadi beban mahasiswa.  

b. Terintegrasi dengan mata kuliah yang ada di kampus, agak sulit karena kurikulum di 

berbagai program studi berbeda. Minimalnya yang diakui sebagai SKS yang mata 

kuliah Praktik Industri/Kaerja Praktik/PKL itu sendiri. Sedangkan pelatihan yang 

diperoleh mahasiswa di tiga lokasi mohon diberi sertifikat/surat keterangan dari lokasi 

itu sebagai nilai tambah. 

c. Waktu 3 bulan apakah cukup, akan lebih mantap bila 10 bulan. 

2. Widi Widayat (Unnes) 

       a. Model penyelenggaraan WBL Rolling Terpadu ini tentu berbeda polanya dengan 

kerja praktik/praktik industri yang selama ini. Kelebihannya kegiatan di asrama 

terpantau terus dan ada mentor yang membimbing di asrama. Disarankan kegiatan di 

asrama/mess juga dijadwalkan yang rinci. 

       b. Sistematika laporan berbeda (tersendiri) atau menurut asal perguruan tinggi 

mahasiswa, karena 3 lokasi. Sebaiknya sistematika mencakup 3 lokasi itu dan pokok-

pokoknya saja. Akan menjadi terlalu tebal bila terlalu detil di tiap lokasi. 

       c. Disarankan laporan tidak terlalu tebal dan sebelum pulang sudah di setujui oleh 

pembimbing industri. 

3.  Eko Prasetyo Budianta (UNS) 

      a. Secara prinsip konsepnya lebih baik dari yang selama ini dilakukan (UNS disebut KP 

= Kerja Praktik). Kami memohon proses administrasinya juga diperhatikan, misalnya 

mahasiswa memperoleh surat keterangan atau sertifikat sudah mengikuti pelatihan dan 

atau magang. Surat/sertifikat ini dapat diakui sebagai kerja praktik. Kompetensi yang 

diperoleh di 3 lokasi dapat kami akui sebagai SKS. 

      b. Untuk pengakuan mata  kuliah prinsipnya diakui minimal Kerja Praktik (2 SKS 

Lapangan). Kalau bisa ada tambahan matakuliah misalnya Kewirausahaan, 

Manajemen Bengkel, atau Regulasi dan Manajemen Transportasi seperti direncanakan 

di PT Timor Putra Nasional asal memenuhi persyaratan administrasi (misal ada 

presensi, tatap muka, ujian tengah program dan akhir program, dan nilai) akan kami 

akui ekivalensinya dengan kurikulum kami. 

4. Karjono (PT Isuzu Mobil Armada) 

    a.  Karakteristik kerja dari lulusan DIPLOMA III Otomotif itu ada di level menengah. 

Mahasiswa DIPLOMA III lebih tinggi dari mekanik (operator) di bengkel. Sehingga 

pengetahuan bidang otomotifnya harus kuat sekaligus kemampuan manajerialnya 

harus dapat dikembangkan. Karena tidak mungkin akan berkarir sebagai mekanik. 

Karirnya akan mengarah ke Service Advisor (SA),  foreman, kepala bengkel dstnya. 
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Kompetensi-kompetensi manajerial (atau softskill) perlu dikembangkan dalam model 

ini. Minimalnya kemampuan bekerjasama, mengelola manusia (atasan dan bawahan). 

    b.  Durasi kalau mau berhasil secara lengkap minimal 8 bulan. 

5. Budi Waluyo  ( UMM) 

       a. Secara umum, pedoman ini belum lengkap. Perlu lebih dioperasionalkan agar seperti 

buku manual (SOP) yang biasa digunakan pada bengkel. Petunjuk Praktis Pelaksanaan 

WBL Rolling Terpadu yang isinya langkah-langkah praktis yang diacu oleh para 

pengelola dilapangan bagaimana WBL Rolling Terpadu ini dapat dilaksanakan oleh 

mentor/trainer/instruktur disela-sela tugasnya yang ketat waktu. Dibuatkan semacam 

diagram alir proses di pelatihan, magang, ketentuan kegiatan di divisi  di lokasi 

masing-masing, penulisan laporan dll. Keaktifan lebih ditekankan pada trainee dan 

bekerja berkelompok.  

      b. Mohon mahasiswa diberi pengarahan yang lengkap dan diserahkan ke lokasi dengan 

sebaik-baiknya. 

6. Basori ( pengganti Bambang Dwi Wahyudi dari PTA-UNS/Suzuki) 

    a.  Seperti di PTA-UNS yang bekerja sama dengan Suzuki, DIPLOMA III Otomotif 

diproyeksikan sebagai SA sehingga pengalaman-pengalaman manajerial lebih 

ditekankan, meski pengalaman lapangan keotomotifan tetap penting karena training 

object di kampus ketinggalan dengan industri/lapangan. 

    b.  Panduan intinya adalah petunjuk pelaksanaan konsep yang dimaui peneliti kemudian 

dituangkan dalam detil yang dapat dilaksanakan oleh para operator di lapangan yang 

disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan. Sebaiknya mudah diikuti dan 

runtut. 

7. Hartoyo (Mahasiswa S3 PTK 2007/ Dosen T Elektro FT UNY) 

           Karena peneliti sudah menetapkan WBL Rolling Terpadu, maka segala ketentuan 

yang ada di konsep itu secara ketat diusahakan untuk dipenuhi. Berasrama kalau 

pengertiannya tinggal di asrama atau mess ya diusahakan, terintegrasi dengan mata 

kuliah yang bisa diakui SKS di PT, ya sebaiknya dapat dikerjakan dilokasi. 

Diupayakan jangan banyak toleransi yang menyebabkan tidak jelas perlakuan yang 

harus di peroleh mahasiswa/peserta.  

  8. Theodorus Wiyanto (Mahasiswa S3 PTK 2007/Dosen T Otomotif UNESA) 

     a. Materi pelatihan yang diberikan di masing-masing lokasi akan memberikan pengaruh 

pada para peserta. Perubahan peserta sesudah mendapat materi yang berbeda dapat 

diukur oleh peneliti. Ini akan memperkaya dalam pembahasan. Apakah perubahan itu 

disebabkan oleh faktor perlakuan atau oleh faktor materi di masing-masing lokasi. 

     b. Tindak lanjut dari penelitian ini jika memungkinkan sampai pada MOU antara institusi 

pendidikan dengan industry, karena kesinambungannya perlu dijaga. 

      c.  Untuk panduan, saya lebih cenderung seperti pada model panduan dikti. Pada 

panduan ada pedoman. Karena panduan WBL Rolling Terpadu, maka di dalamnya ada 

pedoman kegiatan pelatihan, pedoman magang, pedoman pelaksanaan tatap muka, 

pedoman penilaian dll yang diacu oleh para instruktur, mentor, trainer di lapangan. 

9. Purnomo ( Mahasiswa S3 PTK 2007 dan dosen T Mesin UM Malang) 

    a.  Panduan yang sudah dibuat belum lengkap. Sistematikanya perlu dilengkapi secara 

runtut seperti kegiatan diagram alirnya. Lalu berdasar diagram alir disusun panduan 

yang rinci. Di bagian depan pengantarnya umum dulu. 
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Lampiran 5 
Hasil Uji Reliabilitas 
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A. Analisis Reliabilitas Butir   

1. REKAP HASIL UJI RELIABILITAS 

No. Variabel 
Koefisien 

Alpha/ 
KR-20 

Kesimpulan 

1. Kinerja Manajemen Pengelola (KMP-X1) 0,820 Reliabel 

2. Budaya Organisasi Mahasiswa (BOM-X2) 0,784 Reliabel 

3. Kualitas Pembelajaran WBL ( KPB-X3) 0,907 Reliabel 

4. Kualitas Hasil Belajar (Y) > 0,7 Reliabel 

5. 
Pengetahuan Mekanik Otomotif Pemula 

(PMO-Y1) dengan Program ITEMAN 
>0,7 Reliabel 

6. Sikap Profesional Mahasiswa (SPM-Y2) 0,949 Reliabel 

7. Kesiapan Mental Kerja (KMK-Y3) 0,832 Reliabel 

8. 
Kemandirian/Personalitas Mahasiswa (KPM-

Y4) 
0,847 Reliabel 

        

        Catatan : Luaran dari uji reliabilitas dengan SPSS ver 17.0 ada pada peneliti 
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         Lampiran 6 
       Hasil Analisis Uji Kecocokan  

         dengan LISREL 8.80 
        (Contoh) 
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1. Uji Kecocokan Model – Uji terbatas 

 

                  DATE:  12/ 10/2010 

                                      TIME:  9:22 
 

                                  L I S R E L  8.80 
 

                                            BY 
 

                         Karl G. Jöreskog & Dag Sörbom 
 

                    This program is published exclusively by 
                    Scientific Software International, Inc. 
                       7383 N. Lincoln Avenue, Suite 100 
                        Lincolnwood, IL 60712, U.S.A.  
            Phone: (800)247-6113, (847)675-0720, Fax: (847)675-2140 
        Copyright by Scientific Software International, Inc., 1981-2006  
          Use of this program is subject to the terms specified in the 
                        Universal Copyright Convention. 
                          Website: www.ssicentral.com 
 The following lines were read from file D:\DATA OBSERVASI  BTS\DTUJI-TBTS.LPJ: 
 

 TI 
 !DA NI=35 NO=36 MA=CM 
 SY='D:\DATA OBSERVASI 1 BTS\DTUJI-TBTS.dsf' NG=1 
 SE 
 28 29 30 31 32 33 34 35 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 / 
 MO NX=27 NY=8 NK=2 NE=2 BE=FU GA=FI PS=SY TE=SY TD=SY 
 LE 
 KPB KHB 
 LK 
 KMP BOM 
 FR LY(1,1) LY(2,1) LY(3,1) LY(4,1) LY(5,2) LY(6,2) LY(7,2) LY(8,2) LX(1,1) 
 FR LX(2,1) LX(3,1) LX(4,1) LX(5,1) LX(6,1) LX(7,1) LX(8,1) LX(9,1) LX(10,1) 
 FR LX(11,1) LX(12,1) LX(13,1) LX(14,1) LX(15,1) LX(16,2) LX(17,2) LX(18,2) LX(19,2) 
 FR LX(20,2) LX(21,2) LX(22,2) LX(23,2) LX(24,2) LX(25,2) LX(26,2) LX(27,2) BE(2,1) 
 FR GA(1,1) GA(1,2) GA(2,1) GA(2,2) TD(26,19) TD(27,11) 
 PD 
 OU PC RS EF FS SS SC PT MR XM IT=500  EP=0.2000010000 
 TI                                                                              
 

                           Number of Input Variables 35 
                           Number of Y - Variables    8 
                           Number of X - Variables   27 
                           Number of ETA - Variables  2 
                           Number of KSI - Variables  2 
                          Number of Observations   36 

 

Goodness of Fit Statistics 
 

Degrees of Freedom = 552 
Minimum Fit Function Chi-Square = 1399.43 (P = 0.0) 

Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 1571.22 (P = 0.0) 
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Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 1019.22 
90 Percent Confidence Interval for NCP = (904.59 ; 1141.45) 

 
Minimum Fit Function Value = 14.14 

Population Discrepancy Function Value (F0) = 10.30 
90 Percent Confidence Interval for F0 = (9.14 ; 11.53) 

Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.14 
90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.13 ; 0.14) 

P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.00 
 

Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 17.45 
90 Percent Confidence Interval for ECVI = (16.29 ; 18.68) 

ECVI for Saturated Model = 12.73 
ECVI for Independence Model = 32.80 

 
Chi-Square for Independence Model with 595 Degrees of Freedom = 3177.26 

Independence AIC = 3247.26 
Model AIC = 1727.22 

Saturated AIC = 1260.00 
Independence CAIC = 3373.45 

Model CAIC = 2008.42 
Saturated CAIC = 3531.26 

 
Normed Fit Index (NFI) = 0.56 

Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.65 
Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.52 

Comparative Fit Index (CFI) = 0.67 
Incremental Fit Index (IFI) = 0.68 

Relative Fit Index (RFI) = 0.53 
 

Critical N (CN) = 45.73 
 

 
Root Mean Square Residual (RMR) = 2.62 

Standardized RMR = 0.16 
Goodness of Fit Index (GFI) = 0.50 

Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.43 
Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.44 

 

 

    Completely Standardized Solution 
         LAMBDA-Y     
 

                     KPB     KHB    
                    --------   -------- 
     KPB1       0.44        - - 
     KPB2       0.78        - - 
     KPB3       0.75        - - 
     KPB4       0.78        - - 
     KHB1        - -       0.19 
     KHB2        - -       0.71 
     KHB3        - -       0.66 
     KHB4        - -       0.62 
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         LAMBDA-X     
   

                    BOM     KPM    
                    --------    -------- 
     KMP1        - -       0.36 
     KMP2        - -       0.00 
     KMP3        - -       1.00 
     KMP4        - -       0.22 
     KMP5        - -       0.36 
     KMP6        - -       0.44 
     KMP7        - -       0.54 
     KMP8        - -       0.54 
     KMP9        - -       0.20 
     KMP10      - -       0.46 
     KMP11      - -       0.34 
     KMP12      - -       0.44 
     KMP13      - -       1.00 
     KMP14      - -      -0.08 
     KMP15      - -       0.53 
     BOM1       0.14        - - 
     BOM2       0.12        - - 
     BOM3       0.34        - - 
     BOM4       0.34        - - 
     BOM5       0.43        - - 
     BOM6       0.54        - - 
     BOM7       0.31        - - 
     BOM8       0.37        - - 
     BOM9       0.54        - - 
     BOM10     0.60        - - 
     BOM11     0.60        - - 
     BOM12     0.52        - - 
 

 

      BETA         
                   KPB      KHB    
                   --------   -------- 
      KPB         - -          - - 
      KHB       0.81        - - 
 

      GAMMA        
                    BOM     KPM    
                    --------   -------- 
      KPB       0.38       0.11 
      KHB     -0.23       0.08 
 

      Correlation Matrix of ETA and KSI        
                    KPB        KHB     BOM     KPM    
                    --------     --------   --------   -------- 
      KPB       1.00 
      KHB       0.74       1.00 
      BOM       0.43       0.16       1.00 
      KPM       0.29       0.21       0.49       1.00 
   

     Total and Indirect Effects 
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      Total Effects of KSI on ETA  
 

                    BOM     KPM    
                    --------   -------- 
      KPB       0.38       0.11 
                   (0.16)     (0.13) 
                     2.28       0.85 
      KHB       0.08       0.17 
                   (0.17)     (0.17) 
                     0.47       0.99 
 

      Indirect Effects of KSI on ETA   
 

                    BOM    KPM    
                    --------  -------- 
      KPB         - -        - - 
      KHB       0.30       0.09 
                    (0.22)     (0.11) 
                     1.38       0.77 
 

      Total Effects of ETA on ETA  
 

                    KPB     KHB    
                   --------   -------- 
      KPB        - -           - - 
      KHB       0.81        - - 
                    (0.53) 
                     1.54 
    Largest Eigenvalue of B*B' (Stability Index) is   0.654 
 

         Total Effects of ETA on Y    
 

                    KPB      KHB    
                    --------   -------- 
     KPB1       0.17        - - 
     KPB2       0.34        - - 
                    (0.08) 
                      4.05 
     KPB3       0.28        - - 
                    (0.07) 
                      4.01 
     KPB4       0.28        - - 
                    (0.07) 
                      4.05 
     KHB1       0.07       0.09 
                    (0.05) 
                      1.54 
     KHB2       0.27       0.34 
                    (0.08)     (0.21) 
                      3.42       1.65 
     KHB3       0.13       0.17 
                    (0.04)     (0.10) 
                      3.33       1.64 
     KHB4       0.15       0.19 
                    (0.05)     (0.12) 
                      3.26       1.63 
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         Indirect Effects of ETA on Y     
 

                     KPB     KHB    
                    --------  -------- 
     KPB1        - -           - - 
     KPB2        - -           - - 
     KPB3        - -           - - 
     KPB4        - -           - - 
     KHB1       0.07        - - 
                     (0.05) 
                       1.54 
     KHB2       0.27        - - 
                    (0.08) 
                     3.42 
     KHB3       0.13        - - 
                    (0.04) 
                     3.33 
     KHB4       0.15        - - 
                    (0.05) 
                     3.26 

 
 

     Total Effects of KSI on Y    
 

                     BOM     KPM    
                     --------   -------- 
     KPB1       0.06       0.02 
                    (0.03)     (0.02) 
                      2.28       0.85 
     KPB2       0.13       0.04 
                    (0.05)     (0.04) 
                      2.58       0.87 
     KPB3       0.10       0.03 
                     (0.04)     (0.04) 
                      2.57       0.87 
     KPB4       0.11       0.03 
                    (0.04)     (0.04) 
                      2.58       0.87 
     KHB1       0.01       0.02 
                    (0.02)     (0.02) 
                     0.47       0.99 
     KHB2       0.03       0.06 
                    (0.05)     (0.05) 
                      0.49       1.21 
     KHB3       0.01       0.03 
                     (0.03)     (0.02) 
                       0.49       1.20 
     KHB4       0.01       0.03 
                     (0.03)     (0.03) 
                      0.49       1.20 
  

Standardized Total and Indirect Effects 
 

         Standardized Total Effects of KSI on ETA 
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                    BOM     KPM    
                    --------   -------- 
      KPB       0.38       0.11 
      KHB      0.08       0.17 
 

         Standardized Indirect Effects of KSI on ETA  
 

                    BOM     KPM    
                    --------   -------- 
      KPB         - -           - - 
      KHB       0.30       0.09 
 

         Standardized Total Effects of ETA on ETA 
 

                    KPB     KHB    
                   --------   -------- 
      KPB        - -          - - 
      KHB      0.81        - - 

 
         Standardized Total Effects of ETA on Y   
                     KPB      KHB    
                     --------   -------- 
     KPB1       0.17        - - 
     KPB2       0.34        - - 
     KPB3       0.28        - - 
     KPB4       0.28        - - 
     KHB1       0.07       0.09 
     KHB2       0.27       0.34 
     KHB3       0.13       0.17 
     KHB4       0.15       0.19 
 

         Completely Standardized Total Effects of ETA on Y    
 

                      KPB     KHB    
                     --------   -------- 
     KPB1       0.44        - - 
     KPB2       0.78        - - 
     KPB3       0.75        - - 
     KPB4       0.78        - - 
     KHB1       0.15       0.19 
     KHB2       0.57       0.71 
     KHB3       0.53       0.66 
     KHB4       0.50       0.62 
 

         Standardized Indirect Effects of ETA on Y    
 

                    KPB     KHB    
                   --------   -------- 
     KPB1        - -        - - 
     KPB2        - -        - - 
     KPB3        - -        - - 
     KPB4        - -        - - 
     KHB1       0.07     - - 
     KHB2       0.27     - - 
     KHB3       0.13     - - 
     KHB4       0.15     - - 
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         Completely Standardized Indirect Effects of ETA on Y     
 

                     KPB     KHB    
                    --------   -------- 
     KPB1        - -           - - 
     KPB2        - -           - - 
     KPB3        - -           - - 
     KPB4        - -           - - 
     KHB1       0.15        - - 
     KHB2       0.57        - - 
     KHB3       0.53        - - 
     KHB4       0.50        - - 

 

 
         Standardized Total Effects of KSI on Y   
 

                     BOM     KPM    
                     --------   -------- 
     KPB1       0.06       0.02 
     KPB2       0.13       0.04 
     KPB3       0.10       0.03 
     KPB4       0.11       0.03 
     KHB1       0.01       0.02 
     KHB2       0.03       0.06 
     KHB3       0.01       0.03 
     KHB4       0.01       0.03 
 

         Completely Standardized Total Effects of KSI on Y    
 

                     BOM     KPM    
                     --------   -------- 
     KPB1       0.16       0.05 
     KPB2       0.29       0.08 
     KPB3       0.28       0.08 
     KPB4       0.29       0.08 
     KHB1       0.01       0.03 
     KHB2       0.06       0.12 
     KHB3       0.05       0.11 
     KHB4       0.05       0.11 
 

                           Time used:    0.266 Seconds 

 

 

2. Uji Kecocokan Model – Uji Model diperluas (Observasi 1)                                                                            

                                DATE: 12/10/2010 
                                  TIME: 10:42 
 

                               P R E L I S  2.80 
 

                                       BY 
 

                         Karl G. Jöreskog & Dag Sörbom 
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                    This program is published exclusively by 
                    Scientific Software International, Inc. 
                       7383 N. Lincoln Avenue, Suite 100 
                        Lincolnwood, IL 60712, U.S.A. 
            Phone: (800)247-6113, (847)675-0720, Fax: (847)675-2140 
        Copyright by Scientific Software International, Inc., 1981-2006  
          Use of this program is subject to the terms specified in the 
                        Universal Copyright Convention. 
                          Website: www.ssicentral.com  
 The following lines were read from file G:\DATA OBSERVASI 1 BTS\DTUJI-EKS2.PR2: 
 

 !PRELIS SYNTAX: Can be edited 
 SY='G:\DATA OBSERVASI 1 BTS\DTUJI-EKS2.PSF' 
 OU MA=CM XT XM 
  
Total Sample Size =    100 

 

Number of Iterations = 38 

 
 

Goodness of Fit Statistics 
 

Degrees of Freedom = 552 
Minimum Fit Function Chi-Square = 970.13 (P = 0.15) 

Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 1448.54 (P = 0.0) 
Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 896.54 

90 Percent Confidence Interval for NCP = (787.67 ; 1013.04) 
 

Minimum Fit Function Value = 22.89 
Population Discrepancy Function Value (F0) = 9.06 

90 Percent Confidence Interval for F0 = (7.96 ; 10.23) 
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.07 
90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.07 ; 0.08) 

P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.00 
 

Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 16.21 
90 Percent Confidence Interval for ECVI = (15.11 ; 17.38) 

ECVI for Saturated Model = 12.73 
ECVI for Independence Model = 35.58 

 
Chi-Square for Independence Model with 595 Degrees of Freedom = 3452.02 

Independence AIC = 3522.02 
Model AIC = 1604.54 

Saturated AIC = 1260.00 
Independence CAIC = 3648.20 

Model CAIC = 1885.74 
Saturated CAIC = 3531.26 

 
Normed Fit Index (NFI) = 0.94 

Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.95 
Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.48 

Comparative Fit Index (CFI) = 0.90 
Incremental Fit Index (IFI) = 0.91 

Relative Fit Index (RFI) = 0.99 
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Critical N (CN) = 228.62 

 
Root Mean Square Residual (RMR) = 0.51 

Standardized RMR = 0.015 
Goodness of Fit Index (GFI) = 0.94 

Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.98 
Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.48 

 

Completely Standardized Solution 
 

LAMBDA-Y     
 

                     KPB     KHB    
                    --------   -------- 
     KPB1       0.43        - - 
     KPB2       0.78        - - 
     KPB3       0.76        - - 
     KPB4       0.77        - - 
     KHB1        - -       0.41 
     KHB2        - -       0.69 
     KHB3        - -       0.61 
     KHB4        - -       0.65 
 

     LAMBDA-X     
 

                     BOM     KMP    
                     --------  -------- 
     KMP1        - -       0.38 
     KMP2        - -       0.42 
     KMP3        - -       0.73 
     KMP4        - -       0.46 
     KMP5        - -       0.51 
     KMP6        - -       0.42 
     KMP7        - -       0.80 
     KMP8        - -       0.74 
     KMP9        - -       0.54 
     KMP10      - -       0.67 
     KMP11      - -       0.60 
     KMP12      - -       0.72 
     KMP13      - -       0.42 
     KMP14      - -       0.34 
     KMP15      - -       0.69 
     BOM1       0.34       - - 
     BOM2       0.40       - - 
     BOM3       0.41       - - 
     BOM4       0.44       - - 
     BOM5       0.42       - - 
     BOM6       0.48       - - 
     BOM7       0.32       - - 
     BOM8       0.45       - - 
     BOM9       0.56       - - 
     BOM10     0.65       - - 
     BOM11     0.58       - - 
     BOM12     0.44       - - 
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     BETA         
                    KPB     KHB    
                   --------   -------- 
      KPB         - -          - - 
      KHB       0.72        - - 
 

      GAMMA        
                    BOM    KMP    
                   --------   -------- 
      KPB       0.16      0.43 
      KHB      0.36      0.37 
 

      Correlation Matrix of ETA and KSI        
                     KPB      KHB      BOM     KMP    
                    --------    --------   --------   -------- 
      KPB       1.00 
      KHB       0.76       1.00 
      BOM      0.42       0.18       1.00 
      KMP       0.53       0.53       0.62       1.00 
 

                 KPB     KHB    
                --------   -------- 
                 0.71       0.32 
 

Total and Indirect Effects 
 

Total Effects of KSI on ETA  
                    BOM     KMP    
                    --------   -------- 
      KPB       0.16       0.43 
                   (0.16)     (0.18) 
                    0.97       2.38 
      KHB      0.25       0.68 
                   (0.29)     (0.65) 
                    0.85       1.05 
 

  Indirect Effects of KSI on ETA   
                   BOM        KMP    
                   --------   -------- 
      KPB        - -        - - 
      KHB       0.11       0.31 
                    (0.16)     (0.31) 
                     0.72       1.01 
 

Total Effects of ETA on ETA  
                   KPB      KHB    
                   --------   -------- 
      KPB        - -           - - 
      KHB       0.72        - - 
                    (0.69) 
                     1.04 
    Largest Eigenvalue of B*B' (Stability Index) is   0.518 
         Total Effects of ETA on Y    
                     KPB     KHB    
                    --------   -------- 
     KPB1       0.16        - - 



402 
 

     KPB2       0.34        - - 
                     (0.09) 
                      3.97 
     KPB3       0.28        - - 
                     (0.07) 
                      3.94 
     KPB4       0.28        - - 
                    (0.07) 
                     3.96 
     KHB1       0.07      0.10 
                    (0.07) 
                      1.04 
     KHB2       0.24       0.33 
                     (0.07)     (0.31) 
                      3.20       1.08 
     KHB3       0.11       0.15 
                     (0.04)     (0.14) 
                     3.07       1.07 
     KHB4       0.14       0.20 
                    (0.05)     (0.18) 
                      3.14       1.08 
 

 Indirect Effects of ETA on Y     
                    KPB      KHB    
                    --------   -------- 
     KPB1        - -        - - 
     KPB2        - -        - - 
     KPB3        - -        - - 
     KPB4        - -        - - 
     KHB1       0.07        - - 
                     (0.07) 
                      1.04 
     KHB2       0.24        - - 
                     (0.07) 
                       3.20 
     KHB3       0.11        - - 
                     (0.04) 
                      3.07 
     KHB4       0.14        - - 
                     (0.05) 
                      3.14 
Total Effects of KSI on Y    
                      BOM    KMP    
                     --------   -------- 
     KPB1       0.03       0.07 
                    (0.03)     (0.03) 
                     0.97       2.38 
     KPB2       0.05       0.15 
                    (0.05)     (0.05) 
                     0.99       2.78 
     KPB3       0.04       0.12 
                    (0.04)     (0.04) 
                     0.99       2.76 
     KPB4       0.04       0.12 
                    (0.04)     (0.04) 
                     0.99       2.77 
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     KHB1     0.02       0.07 
                   (0.03)     (0.06) 
                    0.85       1.05 
     KHB2     0.08       0.23 
              (0.06)     (0.06) 
               -1.35       3.66 
     KHB3      -0.04       0.11 
              (0.03)     (0.03) 
               -1.34       3.47 
     KHB4      -0.05       0.14 
              (0.04)     (0.04) 
               -1.35       3.56 
 Standardized Total and Indirect Effects 
 

 Standardized Total Effects of KSI on ETA 
                    BOM    KMP    
                    -------   -------- 
      KPB       0.16     0.43 
      KHB      0.36     0.37 
 

  Standardized Indirect Effects of KSI on ETA  
                    BOM     KMP    
                    --------   -------- 
      KPB         - -          - - 
      KHB       0.11       0.31 
         Standardized Total Effects of ETA on ETA 
                   KPB     KHB    
                  --------   -------- 
      KPB        - -           - - 
      KHB       0.72        - - 
 Standardized Total Effects of ETA on Y   
                    KPB      KHB    
                    --------   -------- 
     KPB1       0.16        - - 
     KPB2       0.34        - - 
     KPB3       0.28        - - 
     KPB4       0.28        - - 
     KHB1       0.07       0.10 
     KHB2       0.24       0.33 
     KHB3       0.11       0.15 
     KHB4       0.14       0.20 
Completely Standardized Total Effects of ETA on Y    
                    KPB      KHB    
                    --------   -------- 
     KPB1       0.43        - - 
     KPB2       0.78        - - 
     KPB3       0.76        - - 
     KPB4       0.77        - - 
     KHB1       0.09       0.12 
     KHB2       0.50       0.69 
     KHB3       0.44       0.61 
     KHB4       0.47       0.65 
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Standardized Indirect Effects of ETA on Y    
 

                     KPB     KHB    
                    --------   -------- 
     KPB1        - -        - - 
     KPB2        - -        - - 
     KPB3        - -        - - 
     KPB4        - -        - - 
     KHB1       0.07        - - 
     KHB2       0.24        - - 
     KHB3       0.11        - - 
     KHB4       0.14        - - 
 
Completely Standardized Indirect Effects of ETA on Y     
 

                    KPB      KHB    
                    --------   -------- 
     KPB1        - -        - - 
     KPB2        - -        - - 
     KPB3        - -        - - 
     KPB4        - -        - - 
     KHB1       0.09        - - 
     KHB2       0.50        - - 
     KHB3       0.44        - - 
     KHB4       0.47        - - 
Standardized Total Effects of KSI on Y   
 

                     BOM    KMP    
                     -------   -------- 
     KPB1       0.03       0.07 
     KPB2       0.05       0.15 
     KPB3       0.04       0.12 
     KPB4       0.04       0.12 
     KHB1      0.02       0.07 
     KHB2      0.08       0.23 
     KHB3      0.04       0.11 
     KHB4      0.05       0.14 
 

 

 Completely Standardized Total Effects of KSI on Y    
 

                     BOM        KMP    
                     --------   -------- 
     KPB1       0.07       0.18 
     KPB2       0.12       0.33 
     KPB3       0.12       0.32 
     KPB4       0.12       0.33 
     KHB1      0.03       0.08 
     KHB2      0.17       0.47 
     KHB3      0.15       0.41 
     KHB4      0.16       0.44 
 

                           Time used:    0.203 Seconds 

(Lampiran Uji kecocokan untuk amatan 2 dan 3. Lengkap ada pada peneliti-BTS) 
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        Lampiran 7 
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Frequencies (ANALISIS DESKRIPTIF) 
Statistics 

 

  
KMP 
Obs1 

KMP 
Obs2 

KMP 
Obs3 

BOM 
Obs1 

BOM 
Obs2 

BOM 
Obs3 

N Valid 100 100 100 100 100 100 

  Missing 0 0 0 0 0 0 

Mean 108.79 111.07 128.41 91.63 93.64 113.45 

Std. Error of Mean 1.272 1.353 1.233 1.213 1.261 1.215 

Median 109.00 111.00 128.00 90.00 91.00 112.00 

Mode 117 104 122(a) 89 88(a) 112 

Std. Deviation 12.720 13.526 12.330 12.129 12.606 12.150 

Variance 161.804 182.955 152.022 147.104 158.899 147.624 

Skewness -.430 -.375 -.372 .486 .511 .204 

Std. Error of Skewness .241 .241 .241 .241 .241 .241 

Kurtosis .431 .540 .599 2.197 .931 -.156 

Std. Error of Kurtosis .478 .478 .478 .478 .478 .478 

Range 70 75 71 74 74 56 

Minimum 67 67 89 58 58 87 

Maximum 137 142 160 132 132 143 

Sum 10879 11107 12841 9163 9364 11345 

a  Multiple modes exist. The smallest value is shown 
 
 
 

Statistics 
 

  
KPB 
Obs1 

KPB 
Obs2 

KPB 
Obs3 

KHB 
Obs1 

KHB 
Obs2 

KHB 
Obs3 

N Valid 100 100 100 100 100 100 

  Missing 0 0 0 0 0 0 

Mean 133.26 136.19 157.40 227.13 233.96 256.45 

Std. Error of Mean 1.236 1.328 1.687 1.434 1.605 1.480 

Median 133.00 137.00 157.50 226.00 235.00 257.00 

Mode 138 138 159 210 218(a) 249(a) 

Std. Deviation 12.360 13.278 16.868 14.340 16.055 14.801 

Variance 152.760 176.317 284.525 205.629 257.756 219.078 

Skewness -.280 .275 .173 .195 .011 -.035 

Std. Error of Skewness .241 .241 .241 .241 .241 .241 

Kurtosis 2.351 2.142 .424 -.914 -.271 -.319 

Std. Error of Kurtosis .478 .478 .478 .478 .478 .478 

Range 77 91 87 61 79 66 

Minimum 92 92 112 196 190 225 

Maximum 169 183 199 257 269 291 

Sum 13326 13619 15740 22713 23396 25645 

a  Multiple modes exist. The smallest value is shown 
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Statistics 
 

  
KMO 
Obs1 

KMO 
Obs2 

KMO 
Obs3 

SPM 
Obs1 

SPM 
Obs2 

SPM 
Obs3 

N Valid 100 100 100 100 100 100 

  Missing 0 0 0 0 0 0 

Mean 24.18 24.84 34.23 42.01 42.81 45.03 

Std. Error of Mean .464 .551 .472 .524 .617 .380 

Median 24.00 25.00 34.00 42.00 43.00 45.00 

Mode 23 26 32 39 39 48 

Std. Deviation 4.637 5.506 4.722 5.245 6.170 3.796 

Variance 21.503 30.318 22.300 27.505 38.075 14.413 

Skewness .077 .252 .202 -.892 -1.241 -.193 

Std. Error of Skewness .241 .241 .241 .241 .241 .241 

Kurtosis .044 -.149 .004 2.385 3.254 -.498 

Std. Error of Kurtosis .478 .478 .478 .478 .478 .478 

Range 21 26 24 32 35 18 

Minimum 14 14 23 20 17 34 

Maximum 35 40 47 52 52 52 

Sum 2418 2484 3423 4201 4281 4503 

a  Multiple modes exist. The smallest value is shown 
 
 
 
 Statistics 
 

  
KMK 
Obs1 

KMK 
Obs2 

KMK 
Obs3 

KPM 
Obs1 

KPM 
Obs2 

KPM 
Obs3 

N Valid 100 100 100 100 100 100 

  Missing 0 0 0 0 0 0 

Mean 72.16 74.83 85.59 88.31 91.59 96.35 

Std. Error of Mean .335 .584 .690 .837 .732 .581 

Median 72.00 74.00 84.50 87.00 91.00 97.00 

Mode 70 72(a) 84 87 87 99 

Std. Deviation 3.348 5.838 6.905 8.371 7.317 5.807 

Variance 11.206 34.082 47.679 70.075 53.537 33.725 

Skewness .692 .551 .105 .562 .216 -.157 

Std. Error of Skewness .241 .241 .241 .241 .241 .241 

Kurtosis 2.933 .314 -.303 .422 -.105 .525 

Std. Error of Kurtosis .478 .478 .478 .478 .478 .478 

Range 23 30 36 42 36 33 

Minimum 62 63 66 71 75 78 

Maximum 85 93 102 113 111 111 

Sum 7216 7483 8559 8831 9159 9635 

a  Multiple modes exist. The smallest value is shown 
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(Histogram uji normalitas untuk variabel lain dan amatan 1-3 ada pada peneliti) 
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1. Normalitas Data 

  

N Skewness Kurtosis  

Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error 

KMP Obs1 100 -.430 .241 .431 .478 

KMP Obs2 100 -.375 .241 .540 .478 

KMP Obs3 100 -.372 .241 .599 .478 

BOM Obs1 100 .486 .241 2.197 .478 

BOM Obs2 100 .511 .241 .931 .478 

BOM Obs3 100 .204 .241 -.156 .478 

KPB Obs1 100 -.280 .241 2.351 .478 

KPB Obs2 100 .275 .241 2.142 .478 

KPB Obs3 100 .173 .241 .424 .478 

KHB Obs1 100 .195 .241 -.914 .478 

KHB Obs2 100 .011 .241 -.271 .478 

KHB Obs3 100 -.035 .241 -.319 .478 

KMO Obs1 100 .077 .241 .044 .478 

KMO Obs2 100 .252 .241 -.149 .478 

KMO Obs3 100 .202 .241 .004 .478 

SPM Obs1 100 -.892 .241 2.385 .478 

SPM Obs2 100 -1.241 .241 3.254 .478 

SPM Obs3 100 -.193 .241 -.498 .478 

KMK Obs1 100 .692 .241 2.933 .478 

KMK Obs2 100 .551 .241 .314 .478 

KMK Obs3 100 .105 .241 -.303 .478 

KPM Obs1 100 .562 .241 .422 .478 

KPM Obs2 100 .216 .241 -.105 .478 

KPM Obs3 100 -.157 .241 .525 .478 

Valid N (listwise) 100         

 

 

 

Tests of Normality 
 

 KELOMPOK 
  

Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

KMP Obs1 1 .076 50 .200(*) .978 50 .476 

  2 .091 50 .200(*) .971 50 .245 

KMP Obs2 1 .067 50 .200(*) .973 50 .305 

  2 .077 50 .200(*) .979 50 .509 

KMP Obs3 1 .119 50 .075 .968 50 .192 

  2 .165 50 .002 .952 50 .041 

BOM Obs1 1 .143 50 .012 .938 50 .011 
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  2 .133 50 .027 .958 50 .074 

BOM Obs2 1 .103 50 .200(*) .951 50 .037 

  2 .122 50 .061 .971 50 .244 

BOM Obs3 1 .078 50 .200(*) .986 50 .823 

  2 .103 50 .200(*) .968 50 .197 

KPB Obs1 1 .102 50 .200(*) .925 50 .004 

  2 .108 50 .200(*) .957 50 .068 

KPB Obs2 1 .137 50 .021 .910 50 .001 

  2 .089 50 .200(*) .973 50 .297 

KPB Obs3 1 .164 50 .002 .947 50 .026 

  2 .085 50 .200(*) .961 50 .096 

KHB Obs1 1 .112 50 .160 .960 50 .086 

  2 .084 50 .200(*) .968 50 .199 

KHB Obs2 1 .109 50 .194 .974 50 .346 

  2 .068 50 .200(*) .976 50 .383 

KHB Obs3 1 .104 50 .200(*) .982 50 .658 

  2 .126 50 .044 .955 50 .053 

KMO Obs1 1 .143 50 .012 .965 50 .151 

  2 .092 50 .200(*) .984 50 .707 

KMO Obs2 1 .117 50 .084 .966 50 .156 

  2 .112 50 .159 .976 50 .407 

KMO Obs3 1 .102 50 .200(*) .982 50 .649 

  2 .196 50 .000 .946 50 .023 

SPM Obs1 1 .144 50 .012 .908 50 .001 

  2 .104 50 .200(*) .973 50 .308 

SPM Obs2 1 .168 50 .001 .842 50 .000 

  2 .110 50 .184 .973 50 .318 

SPM Obs3 1 .212 50 .000 .944 50 .019 

  2 .099 50 .200(*) .981 50 .590 

KMK Obs1 1 .197 50 .000 .896 50 .000 

  2 .208 50 .000 .924 50 .003 

KMK Obs2 1 .095 50 .200(*) .980 50 .568 

  2 .113 50 .133 .909 50 .001 

KMK Obs3 1 .117 50 .086 .979 50 .515 

  2 .109 50 .187 .942 50 .017 

KPM Obs1 1 .173 50 .001 .942 50 .016 

  2 .098 50 .200(*) .956 50 .063 

KPM Obs2 1 .093 50 .200(*) .976 50 .386 

  2 .101 50 .200(*) .978 50 .480 

KPM Obs3 1 .110 50 .178 .979 50 .503 

  2 .077 50 .200(*) .978 50 .471 

*  This is a lower bound of the true significance. 
a  Lilliefors Significance Correction 
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2. Linieritas ( Melihat signifikansi nilai Spearman Brown 0,05 dan melihat gambar scatter plot) 
  
  

KMP Obs1 BOM Obs1 KPB Obs1 KHB Obs1 KMO Obs1 SPM Obs1 KMK Obs1 KPM Obs1 

KMP Obs1 Pearson Correlation 1 .513(**) .451(**) .255(*) -.158 .298(**) .091 .239(*) 

  Sig. (2-tailed)   .000 .000 .011 .116 .003 .369 .017 

  N 100 100 100 100 100 100 100 100 

BOM Obs1 Pearson Correlation .513(**) 1 .338(**) .026 -.134 .031 .029 .128 

  Sig. (2-tailed) .000   .001 .796 .184 .758 .778 .203 

  N 100 100 100 100 100 100 100 100 

KPB Obs1 Pearson Correlation .451(**) .338(**) 1 .465(**) -.008 .296(**) .104 .394(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 .001   .000 .941 .003 .303 .000 

  N 100 100 100 100 100 100 100 100 

KHB Obs1 Pearson Correlation .255(*) .026 .465(**) 1 .397(**) .588(**) .281(**) .704(**) 

  Sig. (2-tailed) .011 .796 .000   .000 .000 .005 .000 

  N 100 100 100 100 100 100 100 100 

KMO Obs1 Pearson Correlation -.158 -.134 -.008 .397(**) 1 .072 .068 -.019 

  Sig. (2-tailed) .116 .184 .941 .000   .478 .499 .854 

  N 100 100 100 100 100 100 100 100 

SPM Obs1 Pearson Correlation .298(**) .031 .296(**) .588(**) .072 1 .217(*) .163 

  Sig. (2-tailed) .003 .758 .003 .000 .478   .030 .106 

  N 100 100 100 100 100 100 100 100 

KMK Obs1 Pearson Correlation .091 .029 .104 .281(**) .068 .217(*) 1 .049 

  Sig. (2-tailed) .369 .778 .303 .005 .499 .030   .626 

  N 100 100 100 100 100 100 100 100 

KPM Obs1 Pearson Correlation .239(*) .128 .394(**) .704(**) -.019 .163 .049 1 

  Sig. (2-tailed) .017 .203 .000 .000 .854 .106 .626   

  N 100 100 100 100 100 100 100 100 

1. **  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
2. *  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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KMP Obs2 BOM Obs2 KPB Obs2 KHB Obs2 KMO Obs2 SPM Obs2 KMK Obs2 KPM Obs2 

KMP Obs2 Pearson Correlation 1 .510(**) .441(**) .070 -.195 .219(*) .157 .111 

  Sig. (2-tailed)   .000 .000 .488 .052 .028 .119 .270 

  N 100 100 100 100 100 100 100 100 

BOM Obs2 Pearson Correlation .510(**) 1 .352(**) -.072 -.157 .024 -.043 .047 

  Sig. (2-tailed) .000   .000 .474 .118 .813 .668 .640 

  N 100 100 100 100 100 100 100 100 

KPB Obs2 Pearson Correlation .441(**) .352(**) 1 .290(**) -.061 .357(**) .287(**) .248(*) 

  Sig. (2-tailed) .000 .000   .003 .543 .000 .004 .013 

  N 100 100 100 100 100 100 100 100 

KHB Obs2 Pearson Correlation .070 -.072 .290(**) 1 .307(**) .654(**) .626(**) .519(**) 

  Sig. (2-tailed) .488 .474 .003   .002 .000 .000 .000 

  N 100 100 100 100 100 100 100 100 

KMO Obs2 Pearson Correlation -.195 -.157 -.061 .307(**) 1 .097 .170 -.116 

  Sig. (2-tailed) .052 .118 .543 .002   .336 .091 .250 

  N 100 100 100 100 100 100 100 100 

SPM Obs2 Pearson Correlation .219(*) .024 .357(**) .654(**) .097 1 .403(**) .132 

  Sig. (2-tailed) .028 .813 .000 .000 .336   .000 .190 

  N 100 100 100 100 100 100 100 100 

KMK Obs2 Pearson Correlation .157 -.043 .287(**) .626(**) .170 .403(**) 1 .279(**) 

  Sig. (2-tailed) .119 .668 .004 .000 .091 .000   .005 

  N 100 100 100 100 100 100 100 100 

KPM Obs2 Pearson Correlation .111 .047 .248(*) .519(**) -.116 .132 .279(**) 1 

  Sig. (2-tailed) .270 .640 .013 .000 .250 .190 .005   

  N 100 100 100 100 100 100 100 100 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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 Correlations 
 

  
  

KMP Obs3 BOM Obs3 KPB Obs3 KHB Obs3 KMO Obs3 SPM Obs3 KMK Obs3 KPM Obs3 

KMP Obs3 Pearson Correlation 1 .430(**) .343(**) .315(**) .067 .260(**) .358(**) .235(*) 

  Sig. (2-tailed)   .000 .000 .001 .511 .009 .000 .019 

  N 100 100 100 100 100 100 100 100 

BOM Obs3 Pearson Correlation .430(**) 1 .523(**) .386(**) .413(**) .312(**) .357(**) .343(**) 

  Sig. (2-tailed) .000   .000 .000 .000 .002 .000 .000 

  N 100 100 100 100 100 100 100 100 

KPB Obs3 Pearson Correlation .343(**) .523(**) 1 .461(**) .456(**) .391(**) .476(**) .267(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 .000   .000 .000 .000 .000 .007 

  N 100 100 100 100 100 100 100 100 

KHB Obs3 Pearson Correlation .315(**) .386(**) .461(**) 1 .548(**) .531(**) .634(**) .639(**) 

  Sig. (2-tailed) .001 .000 .000   .000 .000 .000 .000 

  N 100 100 100 100 100 100 100 100 

KMO Obs3 Pearson Correlation .067 .413(**) .456(**) .548(**) 1 .236(*) .387(**) .322(**) 

  Sig. (2-tailed) .511 .000 .000 .000   .018 .000 .001 

  N 100 100 100 100 100 100 100 100 

SPM Obs3 Pearson Correlation .260(**) .312(**) .391(**) .531(**) .236(*) 1 .307(**) .289(**) 

  Sig. (2-tailed) .009 .002 .000 .000 .018   .002 .004 

  N 100 100 100 100 100 100 100 100 

KMK Obs3 Pearson Correlation .358(**) .357(**) .476(**) .634(**) .387(**) .307(**) 1 .348(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .002   .000 

  N 100 100 100 100 100 100 100 100 

KPM Obs3 Pearson Correlation .235(*) .343(**) .267(**) .639(**) .322(**) .289(**) .348(**) 1 

  Sig. (2-tailed) .019 .000 .007 .000 .001 .004 .000   

  N 100 100 100 100 100 100 100 100 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 

3. Homoscedastisitas (homoscedaticity) melihat analisis korelasi jenjang nihil, r tinggi (UJI Reg PARK) Ini Regresi Ganda  ! 
 
 Variables Entered/Removed(b) 
 

Model Variables Entered 
Variables 
Removed 

Method 

1 

KPB Obs3, KMP Obs3, BOM Obs3(a) . Enter 

a  All requested variables entered. 
b  Dependent Variable: KHB Obs3 
 
 Model Summary(b) 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-Watson 

1 .505(a) .255 .232 12.970 1.410 

a  Predictors: (Constant), KPB Obs3, KMP Obs3, BOM Obs3 
b  Dependent Variable: KHB Obs3 
 
 ANOVA(b) 
 

Model 
 

Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 Regression 5540.442 3 1846.814 10.979 .000(a) 

  Residual 16148.308 96 168.212     

  Total 21688.750 99       

a  Predictors: (Constant), KPB Obs3, KMP Obs3, BOM Obs3 
b  Dependent Variable: KHB Obs3 
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 Coefficients(a) 
 

 
 

Model 
 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t 

 
Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta 
 

Tolerance 
VIF 

1 (Constant) 168.412 16.274   10.349 .000     

  KMP Obs3 .161 .119 .134 1.357 .178 .796 1.257 

  BOM Obs3 .186 .133 .153 1.406 .163 .655 1.528 

  KPB Obs3 .294 .092 .335 3.200 .002 .709 1.410 

a  Dependent Variable: KHB Obs3 
 
 Collinearity Diagnostics(a) 
 

Model      Dimension 
 
  

Eigenvalue 
  

  
Condition Index 

  

Variance Proportions 

(Constant) KMP Obs3 BOM Obs3 KPB Obs3 

1 1 3.983 1.000 .00 .00 .00 .00 

  2 .007 23.691 .10 .39 .11 .45 

  3 .005 27.133 .16 .01 .83 .37 

  4 .004 30.394 .74 .60 .07 .18 

a  Dependent Variable: KHB Obs3 
 
 Residuals Statistics(a) 
 

  Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 236.87 274.12 256.45 7.481 100 

Residual -26.206 31.242 .000 12.772 100 

Std. Predicted Value -2.618 2.362 .000 1.000 100 

Std. Residual -2.021 2.409 .000 .985 100 

a  Dependent Variable: KHB Obs3 
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 Variables Entered/Removed(b) 
 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 BOM Obs1, 
KMP 
Obs1(a) 

. Enter 

a  All requested variables entered. 
b  Dependent Variable: KPB Obs1 
 
 Model Summary(b) 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate Durbin-Watson 

1 .468(a) .219 .203 11.034 1.589 

a  Predictors: (Constant), BOM Obs1, KMP Obs1 
b  Dependent Variable: KPB Obs1 
 
 ANOVA(b) 
 

Model 
  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 3314.216 2 1657.108 13.612 .000(a) 

  Residual 11809.024 97 121.743     

  Total 15123.240 99       

a  Predictors: (Constant), BOM Obs1, KMP Obs1 
b  Dependent Variable: KPB Obs1 
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Model 
  
  

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t 
  Sig. 

Correlations 
Collinearity 
Statistics 

 
B Std. Error Beta 

 Zero-
order 

Parti
al Part 

Toleran
ce VIF 

1 (Constant) 79.895 10.387   7.692 .000           

  KMP Obs1 .367 .102 .377 3.609 .000 .451 .344 .324 .736 1.358 

  BOM Obs1 .147 .107 .144 1.381 .171 .338 .139 .124 .736 1.358 

a  Dependent Variable: KPB Obs1 
 
 Coefficient Correlations(a) 
 

Model 
  BOM Obs1 KMP Obs1 

1 Correlations BOM Obs1 1.000 -.513 

    KMP Obs1 -.513 1.000 

  Covariances BOM Obs1 .011 -.006 

    KMP Obs1 -.006 .010 

a  Dependent Variable: KPB Obs1 
 
 Collinearity Diagnostics(a) 
 

Model      Dimension 
               
  

Eigenvalue 
  

  

Condition 
Index 

  

Variance Proportions 

(Constant) KMP Obs1 BOM Obs1 

1 1 2.985 1.000 .00 .00 .00 

  2 .009 18.572 .48 .03 .87 

  3 .006 21.444 .52 .97 .12 

a  Dependent Variable: KPB Obs1 
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 Variables Entered/Removed(b) 
 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 KPB Obs3, 
KMP Obs3, 
BOM 
Obs3(a) 

. Enter 

a  All requested variables entered. 
b  Dependent Variable: KHB Obs3 
 
 Model Summary(b) 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate Durbin-Watson 

1 .505(a) .255 .232 12.970 1.410 

a  Predictors: (Constant), KPB Obs3, KMP Obs3, BOM Obs3 
b  Dependent Variable: KHB Obs3 
 
 ANOVA(b) 
 

Model 
  

Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 5540.442 3 1846.814 10.979 .000(a) 

  Residual 16148.308 96 168.212     

  Total 21688.750 99       

a  Predictors: (Constant), KPB Obs3, KMP Obs3, BOM Obs3 
b  Dependent Variable: KHB Obs3 
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 Coefficients(a) 
 

Model 
  
  

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Correlations 
Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta 
 Zero-
order Partial  Part Tolerance VIF 

1 (Constant) 168.412 16.274   10.349 .000           

  KMP Obs3 .161 .119 .134 1.357 .178 .315 .137 .120 .796 1.257 

  BOM Obs3 .186 .133 .153 1.406 .163 .386 .142 .124 .655 1.528 

  KPB Obs3 .294 .092 .335 3.200 .002 .461 .310 .282 .709 1.410 

a  Dependent Variable: KHB Obs3 
 
 Coefficient Correlations(a) 
 

Model 
  
  KPB Obs3 KMP Obs3 BOM Obs3 

1 Correlations KPB Obs3 1.000 -.153 -.443 

    KMP Obs3 -.153 1.000 -.313 

    BOM Obs3 -.443 -.313 1.000 

  Covariances KPB Obs3 .008 -.002 -.005 

    KMP Obs3 -.002 .014 -.005 

    BOM Obs3 -.005 -.005 .018 

a  Dependent Variable: KHB Obs3 
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 Collinearity Diagnostics(a) 
 

 
Model      Dimension 

 
 

 
Eigenvalue 

 
 

Condition Index 
 

Variance Proportions 

(Constant) KMP Obs3 BOM Obs3 KPB Obs3 

1 1 3.983 1.000 .00 .00 .00 .00 

  2 .007 23.691 .10 .39 .11 .45 

  3 .005 27.133 .16 .01 .83 .37 

  4 .004 30.394 .74 .60 .07 .18 

a  Dependent Variable: KHB Obs3 
 
 
 
 Residuals Statistics(a) 
 

  Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 236.87 274.12 256.45 7.481 100 

Residual -26.206 31.242 .000 12.772 100 

Std. Predicted Value -2.618 2.362 .000 1.000 100 

Std. Residual -2.021 2.409 .000 .985 100 

a  Dependent Variable: KHB Obs3 
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4. Multikolinieritas 
 Test of Homogeneity of Variance 
 

  
  

Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

KMP Obs1 Based on Mean .077 1 98 .782 

  Based on Median .046 1 98 .831 

  Based on Median and with 
adjusted df .046 1 95.249 .831 

  Based on trimmed mean .066 1 98 .797 

KMP Obs2 Based on Mean .324 1 98 .571 

  Based on Median .286 1 98 .594 

  Based on Median and with 
adjusted df .286 1 96.674 .594 

  Based on trimmed mean .305 1 98 .582 

KMP Obs3 Based on Mean .024 1 98 .877 

  Based on Median .073 1 98 .787 

  Based on Median and with 
adjusted df .073 1 92.982 .787 

  Based on trimmed mean .029 1 98 .864 

BOM Obs1 Based on Mean 2.843 1 98 .095 

  Based on Median 1.974 1 98 .163 

  Based on Median and with 
adjusted df 1.974 1 82.781 .164 

  Based on trimmed mean 2.583 1 98 .111 

BOM Obs2 Based on Mean 4.940 1 98 .029 

  Based on Median 4.083 1 98 .046 

  Based on Median and with 
adjusted df 4.083 1 96.739 .046 

  Based on trimmed mean 4.575 1 98 .035 

BOM Obs3 Based on Mean 2.675 1 98 .105 

  Based on Median 2.502 1 98 .117 

  Based on Median and with 
adjusted df 2.502 1 92.224 .117 

  Based on trimmed mean 2.656 1 98 .106 

KPB Obs1 Based on Mean .253 1 98 .616 

  Based on Median .268 1 98 .606 

  Based on Median and with 
adjusted df .268 1 97.604 .606 

  Based on trimmed mean .257 1 98 .614 

KPB Obs2 Based on Mean 1.974 1 98 .163 

  Based on Median 2.250 1 98 .137 

  Based on Median and with 
adjusted df 2.250 1 96.776 .137 

  Based on trimmed mean 2.195 1 98 .142 
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KPB Obs3 Based on Mean .175 1 98 .677 

  Based on Median .091 1 98 .763 

  Based on Median and with 
adjusted df .091 1 96.620 .763 

  Based on trimmed mean .151 1 98 .698 

KHB Obs1 Based on Mean 3.152 1 98 .079 

  Based on Median 2.766 1 98 .099 

  Based on Median and with 
adjusted df 2.766 1 97.612 .100 

  Based on trimmed mean 3.165 1 98 .078 

KHB Obs2 Based on Mean 6.307 1 98 .014 

  Based on Median 5.003 1 98 .028 

  Based on Median and with 
adjusted df 5.003 1 86.171 .028 

  Based on trimmed mean 6.140 1 98 .015 

KHB Obs3 Based on Mean .693 1 98 .407 

  Based on Median .445 1 98 .506 

  Based on Median and with 
adjusted df .445 1 97.517 .506 

  Based on trimmed mean .694 1 98 .407 

KMO Obs1 Based on Mean .757 1 98 .386 

  Based on Median .868 1 98 .354 

  Based on Median and with 
adjusted df .868 1 97.828 .354 

  Based on trimmed mean .783 1 98 .378 

KMO Obs2 Based on Mean .002 1 98 .963 

  Based on Median .003 1 98 .955 

  Based on Median and with 
adjusted df .003 1 97.997 .955 

  Based on trimmed mean .011 1 98 .917 

KMO Obs3 Based on Mean 2.027 1 98 .158 

  Based on Median 1.893 1 98 .172 

  Based on Median and with 
adjusted df 1.893 1 97.280 .172 

  Based on trimmed mean 1.968 1 98 .164 

SPM Obs1 Based on Mean .364 1 98 .548 

  Based on Median .378 1 98 .540 

  Based on Median and with 
adjusted df .378 1 96.545 .540 

  Based on trimmed mean .462 1 98 .499 

SPM Obs2 Based on Mean .743 1 98 .391 

  Based on Median .648 1 98 .423 

  Based on Median and with 
adjusted df .648 1 86.424 .423 
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  Based on trimmed mean .583 1 98 .447 

SPM Obs3 Based on Mean .010 1 98 .921 

  Based on Median .081 1 98 .777 

  Based on Median and with 
adjusted df .081 1 95.768 .777 

  Based on trimmed mean .015 1 98 .903 

KMK Obs1 Based on Mean 1.112 1 98 .294 

  Based on Median 1.046 1 98 .309 

  Based on Median and with 
adjusted df 1.046 1 84.930 .309 

  Based on trimmed mean 1.140 1 98 .288 

KMK Obs2 Based on Mean 4.558 1 98 .035 

  Based on Median 4.358 1 98 .039 

  Based on Median and with 
adjusted df 4.358 1 97.375 .039 

  Based on trimmed mean 4.611 1 98 .034 

KMK Obs3 Based on Mean 1.623 1 98 .206 

  Based on Median 1.168 1 98 .282 

  Based on Median and with 
adjusted df 1.168 1 97.603 .282 

  Based on trimmed mean 1.637 1 98 .204 

KPM Obs1 Based on Mean 2.262 1 98 .136 

  Based on Median 2.803 1 98 .097 

  Based on Median and with 
adjusted df 2.803 1 97.230 .097 

  Based on trimmed mean 2.395 1 98 .125 

KPM Obs2 Based on Mean 2.606 1 98 .110 

  Based on Median 2.554 1 98 .113 

  Based on Median and with 
adjusted df 2.554 1 97.620 .113 

  Based on trimmed mean 2.604 1 98 .110 

KPM Obs3 Based on Mean .983 1 98 .324 

  Based on Median .958 1 98 .330 

  Based on Median and with 
adjusted df .958 1 97.170 .330 

  Based on trimmed mean .960 1 98 .330 

 

 
 
 
 



427 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

1401301201101009080

Observed Value

2

1

0

-1

-2

E
x
p

e
c
te

d
 N

o
rm

a
l

for X4= 1

Normal Q-Q Plot of KMP Obs1

1401201008060

Observed Value

2

1

0

-1

-2

E
x
p

e
c
te

d
 N

o
rm

a
l

for X4= 1

Normal Q-Q Plot of BOM Obs1

1501401301201101009080

Observed Value

4

2

0

-2

-4

E
x
p

e
c
te

d
 N

o
rm

a
l

for X4= 1

Normal Q-Q Plot of KMP Obs2

160150140130120110

Observed Value

4

2

0

-2

-4

E
x

p
e

c
te

d
 N

o
rm

a
l

for X4= 1

Normal Q-Q Plot of KMP Obs3

1401201008060

Observed Value

2

1

0

-1

-2

E
x

p
e

c
te

d
 N

o
rm

a
l

for X4= 1

Normal Q-Q Plot of BOM Obs2

15014013012011010090

Observed Value

2

1

0

-1

-2

E
x
p

e
c
te

d
 N

o
rm

a
l

for X4= 1

Normal Q-Q Plot of BOM Obs3



428 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

160140120100

Observed Value

4

2

0

-2

-4

E
x
p

e
c
te

d
 N

o
rm

a
l

for X4= 1

Normal Q-Q Plot of KPB Obs1

180160140120

Observed Value

4

2

0

-2

-4

E
x
p

e
c
te

d
 N

o
rm

a
l

for X4= 1

Normal Q-Q Plot of KPB Obs2

200190180170160150140

Observed Value

4

2

0

-2

-4

E
x
p

e
c
te

d
 N

o
rm

a
l

for X4= 1

Normal Q-Q Plot of KPB Obs3

260250240230220210200190

Observed Value

2

1

0

-1

-2

E
x
p

e
c
te

d
 N

o
rm

a
l

for X4= 1

Normal Q-Q Plot of KHB Obs1

280260240220200180

Observed Value

4

2

0

-2

-4

E
x
p

e
c
te

d
 N

o
rm

a
l

for X4= 1

Normal Q-Q Plot of KHB Obs2

300290280270260250240

Observed Value

4

2

0

-2

-4

E
x
p

e
c
te

d
 N

o
rm

a
l

for X4= 1

Normal Q-Q Plot of KHB Obs3



429 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

3530252015

Observed Value

2

1

0

-1

-2

E
x
p

e
c
te

d
 N

o
rm

a
l

for X4= 1

Normal Q-Q Plot of KMO Obs1

40353025201510

Observed Value

4

2

0

-2

-4

E
x
p

e
c
te

d
 N

o
rm

a
l

for X4= 1

Normal Q-Q Plot of KMO Obs2

45403530

Observed Value

2

1

0

-1

-2

E
x
p

e
c
te

d
 N

o
rm

a
l

for X4= 1

Normal Q-Q Plot of KMO Obs3

6050403020

Observed Value

4

2

0

-2

-4

E
x
p

e
c
te

d
 N

o
rm

a
l

for X4= 1

Normal Q-Q Plot of SPM Obs1

6050403020

Observed Value

2

1

0

-1

-2

E
x
p

e
c
te

d
 N

o
rm

a
l

for X4= 1

Normal Q-Q Plot of SPM Obs2

504540

Observed Value

2

1

0

-1

-2

E
x
p

e
c
te

d
 N

o
rm

a
l

for X4= 1

Normal Q-Q Plot of SPM Obs3



430 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

858075706560

Observed Value

4

2

0

-2

-4

E
x
p

e
c
te

d
 N

o
rm

a
l

for X4= 1

Normal Q-Q Plot of KMK Obs1

90858075706560

Observed Value

2

1

0

-1

-2

E
x
p

e
c
te

d
 N

o
rm

a
l

for X4= 1

Normal Q-Q Plot of KMK Obs2

10510095908580

Observed Value

2

1

0

-1

-2

E
x
p

e
c
te

d
 N

o
rm

a
l

for X4= 1

Normal Q-Q Plot of KMK Obs3

1101009080

Observed Value

4

2

0

-2

-4

E
x
p

e
c
te

d
 N

o
rm

a
l

for X4= 1

Normal Q-Q Plot of KPM Obs1

1101009080

Observed Value

4

2

0

-2

-4

E
x
p

e
c
te

d
 N

o
rm

a
l

for X4= 1

Normal Q-Q Plot of KPM Obs2

1101051009590

Observed Value

2

1

0

-1

-2

E
x
p

e
c
te

d
 N

o
rm

a
l

for X4= 1

Normal Q-Q Plot of KPM Obs3



431 
 

Tabel 36 

Rangkuman Data variabel eksperimen pada observasi 1 (O1) 

 

No 
Vari-

abel 

Instru-

men 

Jml 

Bu-

tir 

Skor 

Min- 

Max 

Parameter teoritis Tendensi sentral Hasil Penelitian 

Ren-

tang 

Skor 

Mi SDi Range Mean 
Medi-

an 
Modus Sb 

Rerata 

Kriteria 

(dari) 

% 

Kesim- 

pulan 

1 
KMP 

(X1) 

Angket 

tertutup 
43 0-4 (5) 0-172 104,5 12,5 67-137 108,79 109,00 117 12,720 

10.567 

(13.200) 

80,05 

Tinggi 

2 
BOM

(X2) 

Angket 

tertutup 
40 0-4 (5) 0-160 95 12,3 58-132 91,63 90,00 89 12,129 

9.391 

(16.000) 

58,69% 

Tinggi 

3 
KPB 

(X3) 

Angket 

tertutup 
46 1-4 (4) 46-184 137,5 15 92-169 133,26 133,00 138 12,360 

13.619 

(18.400) 

74,02% 

Tinggi 

4 
KHB 

(Y) 

Angket 

tertutup 

dan Tes 

124 

0-1(tes) 

0-4 (4) 124-334 210 13,8 196-257 227,13 226,00 210 14,340 

19.987 

(28.000) 

71,38% 

Tinggi 

5 
PMO 

(Y1) 
Tes 54 

0-4 

(4 opt.) 
0-54 27 4,3 14-35 24,18 24,00 23 4,637 

4.180 

(5400) 

77,41% 

Cukup 

6 
SPM 

(Y2) 

Angket 

tertutup 
13 1-4 (4) 13-52 39,5 5,1 20-52 42,01 42,00 39 5,245 

4.281 

(5.200) 

82,33% 

Tinggi 

7 
KMK

(Y3) 

Angket 

tertutup 
27 1-4 (4) 27-108 69,5 7,8 62-85 72,16 72,00 70 3,348 

7.298 

(12.000) 

60,81% 

Cukup 

8 
KMD

(Y4) 

Angket 

tertutup 
30 1-4 (4) 30-120 97 7 71-113 88,31 87,00 87 8,371 

8.825 

(12.000) 

73,54% 

Tinggi 
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Tabel 37 

Rangkuman Data variabel eksperimen pada observasi 2 (O2) 

 

No 
Vari-

abel 

Instru-

men 

Jml 

Bu-

tir 

Skor 

Min- 

Max 

Parameter teoritis Tendensi sentral Hasil Penelitian 

Ren-

tang 

Skor 

Mi SDi Range Mean 
Medi-

an 
Modus Sb 

Rerata 

Kriteria 

(dari) 

% 

Kesim- 

pulan 

1 
KMP 

(X1) 

Angket 

tertutup 
43 0-4 (5) 0-172 104,5 12,5 67-142 111.07 111 104 13,526 

10.921 

(13.200) 

8273 

Tinggi 

2 
BOM

(X2) 

Angket 

tertutup 
40 0-4 (5) 0-160 95 12,3 58-132 93,64 91,00 88 12,606 

10.435 

(16.000) 

65,59% 

Tinggi 

3 
KPB 

(X3) 

Angket 

tertutup 
46 1-4 (4) 46-184 137,5 15 92-183 136,19 157,50 138 13,278 

13.956 

(18.400) 

75,85% 

Tinggi 

4 
KHB 

(Y) 

Angket 

tertutup 

dan Tes 

124 

0-1(tes) 

0-4 (4) 124-334 210 13,8 190-269 233,96 235,00 218 16,055 

20.982 

(28.000) 

74,93% 

Tinggi 

5 
PMO 

(Y1) 
Tes 54 

0-4 

(4 opt.) 
0-54 27 4,3 14-40 24,84 25,00 26 5,505 

4.158 

(5400) 

77,00% 

Cukup 

6 
SPM 

(Y2) 

Angket 

tertutup 
13 1-4 (4) 13-52 39,5 5,1 17-52 42,81 43,00 39 6,170 

4.378 

(5.200) 

84,19% 

Tinggi 

7 
KMK

(Y3) 

Angket 

tertutup 
27 1-4 (4) 27-108 69,5 7,8 63-93 74,83 74,00 72 5,838 

7.229 

(12.000) 

60,24% 

Cukup 

8 
KMD

(Y4) 

Angket 

tertutup 
30 1-4 (4) 30-120 97 7 75-111 91,59 91,00 87 7,371 

8.627 

(12.000) 

71,89% 

Tinggi 
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Tabel 38 

Rangkuman Data variabel eksperimen pada observasi 3 (O3) 

 

No 
Vari-

abel 

Instru-

men 

Jml 

Bu-

tir 

Skor 

Min- 

Max 

Parameter teoritis Tendensi sentral Hasil Penelitian 

Ren-

tang 

Skor 

Mi SDi Range Mean 
Medi-

an 
Modus Sb 

Rerata 

Kriteria 

(dari) 

% 

Kesim- 

pulan 

1 
KMP 

(X1) 

Angket 

tertutup 
43 0-4 (5) 0-172 104,5 12,5 89-160 128,41 128,00 122 12,330 

11.107 

(13.200) 

84,14 

Tinggi 

2 
BOM

(X2) 

Angket 

tertutup 
40 0-4 (5) 0-160 95 12,3 87-143 113,45 112,00 112 12,150 

9.364 

(16.000) 

58,50% 

Tinggi 

3 
KPB 

(X3) 

Angket 

tertutup 
46 1-4 (4) 46-184 137,5 15 112-199 157,50 159 159 16,868 

14.864 

(18.400) 

80,78% 

Tinggi 

4 
KHB 

(Y) 

Angket 

tertutup 

dan Tes 

124 

0-1(tes) 

0-4 (4) 124-334 210 13,8 196-257 227,13 226,00 210 14,340 

20,641 

(28.000) 

73,72% 

Tinggi 

5 
PMO 

(Y1) 
Tes 54 

0-4 

(4 opt.) 
0-54 27 4,3 23-47 34,23 34,00 32 4,722 

4.454 

(5400) 

75,44% 

Cukup 

6 
SPM 

(Y2) 

Angket 

tertutup 
13 1-4 (4) 13-52 39,5 5,1 34-52 45,03 45,00 48 3,796 

4.417 

(5.200) 

84,94% 

Tinggi 

7 
KMK

(Y3) 

Angket 

tertutup 
27 1-4 (4) 27-108 69,5 7,8 66-102 84,50 74,00 84 6,905 

7.397 

(12.000) 

68,49% 

Cukup 

8 
KMD

(Y4) 

Angket 

tertutup 
30 1-4 (4) 30-120 97 7 78-111 96,35 97,00 99 5,807 

8.963 

(12.000) 

74,69% 

Tinggi 
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Tabel 39 

Rangkuman Prosentase skor variabel eksperimen (1) excel oke 
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Tabel 40 

Rangkuman Prosentase skor variabel eksperimen (2) Excel oke 
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Tabel 41 

  Rangkuman distribusi frekuensi variabel eksperimen dalam 3 observasi 

 

No Variabel Obs. 
Persentase Distribusi Frekuensi 

Sangat 

tinggi 
Tinggi Cukup Rendah 

Sangat 

Rendah 

1 

KMP 

(X1) 

 

1 5 24 61 9 1 

2 20 29 42 8 1 

3 46 41 11 1 0 

2 

BOM 

(X2) 

 

1 3 11 58 25 3 

2 4 18 50 26 2 

3 33 49 17 1 0 

3 
KPB 

(X3) 

1 2 9 61 24 4 

2 4 13 60 20 3 

3 32 41 25 2 0 

4 

KHB 

(Y) 

 

1 0 2 24 34 40 

2 0 12 31 31 26 

3 19 43 24 14 0 

5 

PMO 

(Y1) 

 

1 0 7 26 51 16 

2 1 12 36 29 22 

3 23 48 25 4 0 

6 
SPM 

(Y2) 

1 40 49 8 12 0 

2 48 41 7 2 2 

3 61 38 1 0 0 

7 

KMK 

(Y3) 

 

1 6 0 6 85 9 

2 0 4 23 53 20 

3 12 35 42 10 1 

8 
KMD 

(Y4) 

1 12 17 40 21 10 

2 18 30 36 15 1 

3 46 33 19 2 0 
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Tabel 42 

Rangkuman prosentase skor variabel eksperimen 
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Tabel 43 

Respon Manajemen Pengelola terhadap konsep pembelajaran berbasis tempat kerja 

dalam model WBL Rolling Terpadu 

 

No Pernyataan 

Persentase 
Skor 

SS S KS TS 

1. Pengalaman industri (industrial 

attachment) merupakan suatu hal 

yang harus menjadi bagian dari 

pengalaman belajar mahasiswa yang 

disediakan oleh pihak kampus. 

55,3 39,7 5,0 0 3,89 

2. Wujud pengalaman industri 

kedudukannya sama dengan 

pengalaman belajar/mata kuliah lain 

yang diberikan sebagai kebulatan 

studi bidang yang harus dipelajari 

(otomotif). 

60.2 36,8 2,0 0 3,91 

3. Prinsip pengalaman industri (ujudnya 

dalam MK Praktik Industri/PKL) bagi 

mahasiswa Diploma III otomotif 

merupakan suatu keharusan. 

65,0 35,0 0 0 3,96 

4. Prinsip itu tercermin dengan 

pengelolaan PI yang diselenggarakan 

dengan pendekatan pembelajaran 

berbasis pengalaman (ekperiential 

learning) 

66,0 34,0 0 0 3,87 

5. Penyelenggaraan pembelajaran 

berbasis pengalaman (ekperiential 

learning) dapat dilaksanakan dengan 

berbagai pendekatan: problem-based 

learning, cooperative learning, 

project-based learning, service 

learning, dan work-based learning. 

70,4 29,6 0 0 3,92 

6. Praktik industri bagi mahasiswa 

Diploma III otomotif mestinya 

dikelola dengan pendekatan 

pembelajaran berbasis tempat kerja 

(work-based learning) 

72,5 27,5 0 0 3,96 
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No Pernyataan 

Persentase 
Skor 

SS S KS TS 

7. Penyelenggaraan PI dengan 

pengajaran berbasis tempat kerja 

harus dilakukan dengan mitra kerja 

industri yang memiliki komitmen 

tinggi terhadap pendidikan. 

72,0 28,0 0 0 3,76 

8. Pengelola jurusan mempunyai 

kewajiban mencari mitra kerja 

industri dalam menyelenggarakan 

program pengalaman industri 

70,0 24,8 5,2 0 3,68 

9. Pengelolaan penyelenggaraan 

program pengalaman industri itu 

harus dilakukan secara bersama 
73,2 24,5 2,7 0 3,75 
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Tabel 44 

Respon Manajemen Pengelola terhadap program pembelajaran berbasis tempat kerja 

yang seharusnya dalam model WBL Rolling Terpadu. 

 

No Pernyataan 
Persentase 

Skor 

SS S KS TS 

1. Program WBL merupakan 

program yang sudah menyatu 

dalam kurikulum 

73,6 24,1 2,3 0 3,80 

2. 
Untuk Diploma III Otomotif 

program itu dilakukan oleh 

pengelola prodi dan manajemen 

perusahaan 

74,0 24,3 2,7 0 3,86 

3. Semua mahasiswa diwajibkan 

mengikuti program WBL yang 

dirancang dan dikelola 2 pihak 

tersebut 

75,0 25,0 0 0 3,90 

4. 
Karena wajib, maka wajar bila 

konsekuensi dari program itu 

harus ditanggung mahasiswa 

60,0 28,0 10,0 2,0 3,78 

5. 
Tanpa program seperti itu, 

penyelenggaraan PI seperti 

selama ini berjalan (mencari 

sendiri) menjadi kurang 

bermanfaat. 

68,0 20,0 10,0 2,0 3,69 
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Tabel 45 

Respon Manajemen Pengelola terhadap ketrampilan kunci yang dapat diperoleh 

selama mengikuti WBL dalam model WBL Rolling Terpadu. 

 

No Ketrampilan tak kasat mata (soft skill) 

Persentase 

Ya Tidak 

I Mengelola diri   

1. 
Mengelola waktu secara efektif 100 0 

2. 
Menetapkan tujuan, prioritas, dan standar 70 30 

3. Mengambil tanggungjawab untuk pembelajaran yang akan 

dicapai/dimiliki 
80 20 

4. 
Mendengar secara aktif/memperoleh manfaat 90 10 

5. 
Menggunakan ketrampilan akademik 75 25 

6. 
Mengembangkan dan menyesuaikan strategi belajar 100 0 

7. 
Menunjukkan keluwesan intelektual 60 40 

8. 
Memanfaatkan pembelajaran dalam situasi baru atau berbeda 50 50 

9. Menetapkan tujuan jangka panjang menyangkut rencanaan/kerja 

ke depan. 
20 80 

10. 
Merefleksikan manfaat dari pembelajaran yang diperoleh 25 75 

11. 
Mengklarifikasi kritik yang konstruktif 10 90 

12. 
Mengatasi stress 15 85 

II. 
Mengelola Orang lain   

13. 
Menyelesaikan tugas-tugas yang sudah disepakati 95 5 

14. 
Respek terhadap pandangan dan nilai orang lain 80 20 

15. 
Bekerja secara produktif dalam kerjasama dengan orang lain 100 0 

16. 
Menyesuaikan kebutuhan kelompok 100 0 

17. 
Bertahan/menetapkan pandangan dan aksi 25 75 
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No Ketrampilan tak kasat mata (soft skill) 

Persentase 

Ya Tidak 

18. 
Mengambil inisiatif dan memimpin orang lain 100 0 

19. 
Mendelegasikan dan mengambil posisi 10 90 

20. 
Melakukan negosiasi 50 50 

21. 
Mengajukan kritik konstruktif 50 50 

22. 
Mengambil peran dalam kepemimpinan 80 20 

23. 
Belajar dalam konteks berkolaborasi 100 0 

24. 
Membantu/mendukung orang lain dalam pembelajaran 100 0 

III. 
Mengelola informasi   

25. 
Menggunakan sumber-sumber informasi 100 0 

26. 
Menggunakan teknologi informasi 100 0 

27. 
Menggunakan/memanfaatkan media 100 0 

28. 
Menangani berbagai informasi (beragam) 100 0 

29. 
Menggunakan berbagai bahasa dan bentuk informasi 50 50 

30. 
Menafsirkan berbagai bentuk informasi 50 50 

31. 
Mempresentasikan informasi secara kompeten 100 0 

32. 
Merespon manfaat/kontek/kalangan yang berbeda/beragam 50 50 

33. 
Menggunakan informasi secara kritis 85 15 

34. 
Memanfaatkan informasi dengan cara inovatif dan kreatif 75 25 

IV. 
Mengelola orang lain   

35. 
Mengidentifikasi fitur-fitur kunci 50 50 

36. 
Mengkonsep gagasan/ide 100 0 
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No Ketrampilan tak kasat mata (soft skill) 

Persentase 

Ya Tidak 

37. 
Menetapkan dan mengelola prioritas 100 0 

38. 
Mengidentifikasi pilihan strategis 50 50 

39. 
Merencanakan dan menerapkan aksi 100 0 

40. 
Mengorganisir sub-tugas 100 0 

41. 
Memakai dan mengembangkan strategi yang tepat/memadai 100 0 

42. 
Mengakses dampak 0 100 
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Lampiran 9 
Analisis Regresi 

(Contoh) 
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1. Regresi Ganda  1 
 
 Variables Entered/Removed(b) 
 

Model Variables Entered 
Variables 
Removed 

Method 

1 

KPB Obs3, KMP Obs3, BOM Obs3(a) . Enter 

a  All requested variables entered. 
b  Dependent Variable: KHB Obs3 
 
 
 
 Model Summary(b) 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-Watson 

1 .505(a) .255 .232 12.970 1.410 

a  Predictors: (Constant), KPB Obs3, KMP Obs3, BOM Obs3 
b  Dependent Variable: KHB Obs3 
 
 
 
 ANOVA(b) 
 

Model 
 

Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 Regression 5540.442 3 1846.814 10.979 .000(a) 

  Residual 16148.308 96 168.212     

  Total 21688.750 99       

a  Predictors: (Constant), KPB Obs3, KMP Obs3, BOM Obs3 
b  Dependent Variable: KHB Obs3 
 

 
 
 
 Coefficients(a) 
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Model 
 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t 

 
Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta 
 

Tolerance 
VIF 

1 (Constant) 168.412 16.274   10.349 .000     

  KMP Obs3 .161 .119 .134 1.357 .178 .796 1.257 

  BOM Obs3 .186 .133 .153 1.406 .163 .655 1.528 

  KPB Obs3 .294 .092 .335 3.200 .002 .709 1.410 

a  Dependent Variable: KHB Obs3 
 
 Collinearity Diagnostics(a) 
 

Model      Dimension 
 
  

Eigenvalue 
  

  
Condition Index 

  

Variance Proportions 

(Constant) KMP Obs3 BOM Obs3 KPB Obs3 

1 1 3.983 1.000 .00 .00 .00 .00 

  2 .007 23.691 .10 .39 .11 .45 

  3 .005 27.133 .16 .01 .83 .37 

  4 .004 30.394 .74 .60 .07 .18 

a  Dependent Variable: KHB Obs3 
 
 
 Residuals Statistics(a) 
 

  Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 236.87 274.12 256.45 7.481 100 

Residual -26.206 31.242 .000 12.772 100 

Std. Predicted Value -2.618 2.362 .000 1.000 100 

Std. Residual -2.021 2.409 .000 .985 100 

a  Dependent Variable: KHB Obs3 
 
 

 

 

 

 

 



447 
 

Regresi  Ganda  7 

 Variables Entered/Removed(b) 
 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 KPB Obs3, 
KMP Obs3, 
BOM 
Obs3(a) 

. Enter 

a  All requested variables entered. 
b  Dependent Variable: KHB Obs3 
 
 
Model Summary(b) 
 

Model 
  

R 
  

R Square 
  

Adjusted R 
Square 

  

Std. Error of 
the Estimate 

  

Change Statistics 
Durbin-
Watson 

  
R Square 
Change F Change df1 df2 Sig. F Change 

1 .505(a) .255 .232 12.970 .255 10.979 3 96 .000 1.410 

a  Predictors: (Constant), KPB Obs3, KMP Obs3, BOM Obs3 
b  Dependent Variable: KHB Obs3 
 
 
 ANOVA(b) 
 

Model 
  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 5540.442 3 1846.814 10.979 .000(a) 

  Residual 16148.308 96 168.212     

  Total 21688.750 99       

a  Predictors: (Constant), KPB Obs3, KMP Obs3, BOM Obs3 
b  Dependent Variable: KHB Obs3 
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 Coefficients(a) 
 

Model 
  
  
  

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t 
  

Sig. 
  

95% Confidence 
Interval for B Correlations 

B Std. Error Beta 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Zero-
order Partial Part 

1 (Constant) 168.412 16.274   10.349 .000 136.109 200.716       

  KMP Obs3 .161 .119 .134 1.357 .178 -.074 .396 .315 .137 .120 

  BOM Obs3 .186 .133 .153 1.406 .163 -.077 .450 .386 .142 .124 

  KPB Obs3 .294 .092 .335 3.200 .002 .112 .476 .461 .310 .282 

a  Dependent Variable: KHB Obs3 
 
  
Coefficient Correlations(a) 
 

Model 
  
  KPB Obs3 KMP Obs3 BOM Obs3 

1 Correlations KPB Obs3 1.000 -.153 -.443 

    KMP Obs3 -.153 1.000 -.313 

    BOM Obs3 -.443 -.313 1.000 

  Covariances KPB Obs3 .008 -.002 -.005 

    KMP Obs3 -.002 .014 -.005 

    BOM Obs3 -.005 -.005 .018 

a  Dependent Variable: KHB Obs3 
 
 
 
 
 
(Hasil print out analisis semua variabel dan semua amatan lengkap ada pada peneliti-BTS) 
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      Lampiran 10 
        Administrasi Penelitian 
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   Lampiran 11 
     Foto-foto Kegiatan Penelitian 
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Kegiatan kuliah teori di PT AIK/TPN, Dawuan         Situasi kamar tidur di asrama/mess PT AIK/TPN 
 
 

 
Fasilitas Casting Shop di PT AIK/TPN                  Peserta WBL Rolling Terpadu mengerjakan ujian 
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Peserta WBL Rolling Terpadu foto bersama dengan peneliti & instruktur di  depan asrama/mess 

PT AIK/TPN 
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Fasilitas ruang tidur asrama/mess di PT AIK/TPN di pabrik Dawuan, Cikampek, Karawang, Jabar. 

 
Peserta WBL Rolling Terpadu foto bersama saat pembukaan di PT HMSI, Cibitung, Tangerang, 

Banten. 
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Tampak gerbang Training Center HINO                 Fasilitas ruang teori di PT HMSI (Hino)                      
 

 
Peserta WBL Rolling Terpadu  periode 2 foto bersama  sesaat setelah pembukaan di PT HMSI 
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Sebagian peserta mengerjakan pretes sebelum pelatihan dilaksanakan selama 1 bulan. 

 
Kesibukan peserta WBL Rolling Terpadu praktik di fasilitas PT HMSI setelah 1 minggu teori 
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Peserta melaksanakan praktik overhaul secara kelompok kecil. 

 
Peserta WBL melaksanakan praktik di PT Hyundai Mobil Indonesia di Bekasi. 



463 
 

 

 
Peserta menurunkan engine untuk overhaul di bengkel Hyundai Pondok Indah. 

 
Situasi di bengkel servis Hyundai di Pondok Indah. Peserta bekerja bersama group mekanik. 
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                           Peserta sedang mengerjakan overhaul engine Hyundai. 
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Kata Pengantar 
 
        Buku Panduan Penyelenggaraan Work-Based Learning (WBL) Rolling Terpadu ini disusun 
sebagai acuan dalam pelaksanaan program pengalaman industri yang merupakan mata kuliah 
lapangan yang dimaksudkan sebagai masa transisi dari kampus ke dunia kerja bagi mahasiswa 
Diploma III otomotif. Mata kuliah ini bertujuan memberi wawasan ilmu pengetahuan dan 
teknologi melalui kegiatan kerja lapangan atau pengalaman industri pada para mahasiswa 
Diploma III Otomotif di tempat  kerja. Kerjasama pihak perguruan tinggi dan industri 
merupakan keniscayaan. Agar dapat terselenggara dengan baik, maka diperlukan buku 
panduan. 
       Model Penyelenggaraan Work-Based Learning  Roll ing Terpadu merupakan 
pengembangan model penyelenggaraan praktik industri  yang sudah ada. 
Perbaikan-perbaikan yang ada antara lain:  (1) durasi pelaksanaan pengalaman 
diperpanjang. Selama ini durasi adalah 3 SKS lapangan atau 1,5 bulan atau 
ekivalen 256 jam menjadi 3 bulan (90 hari  kalender) di  3 tempat;  (2)  
di laksanakan secara kelompok dengan menempatka n di asrama/ mess dengan 
tujuan ada kegiatan kebersamaan dan efisiensi  tempat, waktu, dan melatih 
kedisipl inan dan kerjasama tim; (3) di lakukan rol l ing ,  kelompok mahasiswa 
memperoleh pengalaman di t iga tempat yang berbeda agar memperoleh 
pengalaman yang lebih lengkap dalam spektrum bidang otomotif,  disamping 
dapat memahami berbagai corporate culture  yang lebih baik dalam proses 
refleksi, generalisasi -abstraksi,  dan transfer dalam belajar eksperiensial 
dengan peng-ulangan/penambahan pengalaman di t iga tempat  industri  yang 
berbeda; (4) pelaksanaannya terpadu, yakni dimungkinkannya ada proses 
pemberian materi  teori  pada masing -masing lokasi yang diakui sebagai kredit  
(SKS).  Pemberi materi adalah instruktur yang punya kualif ikasi tertentu sesuai 
sprektrum industri . Materi  ini disesuaikan dengan karakterist ik industri , 
misalnya untuk PT Hino Motor Sales Indonesia (perakitan dan servis Truk dan 
Bus) memiliki fokus pada Teknologi Diesel untuk Perawatan Kendaraan Truk 
dan Bus, PT Timor Putra Nasional (produksi  dan pe rakitan mobil penumpang 
mobnas) memiliki  fokus pada Teknologi Press dan Casting Shop. Sedang PT 
Hyundai Mobil Indonesia (perakitan dan produksi  mobil  multi  purpose vehicle ) 
memiliki  fokus pada Automotive Advance Technology .  
       Model  Hipotetik WBL Roll ing Terpadu didapatkan berdasarkan masukan 

teknis dengan disesuaikan dengan kondisi  beberapa APM yang meliputi:  

program diklat tahunan, target,  fasi l itas,  instruktur dan lain -lain disempur-

nakan menjadi model Final WBL Roll ing Terpadu melalui tahapan uj i  c oba di 

lapangan.  WBL Rolling Terpadu dapat dikembangkan sebagai alternatif penyelenggaraan 

program praktik pengalaman industri pada Diploma III Otomotif. 

          Juli, 2011

                       Penyusun 
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Buku Panduan 
Penyelenggaraan WBL Rolling Terpadu Diploma III Otomotif 

 
 

I. Pendahuluan 
 Penyelenggaraan pembelajaran pendidikan vokasi Diploma III Otomotif banyak 

dilaksanakan dalam konteks kerjasama antara perguruan tinggi dengan mitra kerjasama 
industri otomotif sesuai karakteristik pendidikan vokasi yang meniscayakan adanya kerjasama 
kampus-industri. Kurikulum semua program pendidikan dan latihan vokasi dimulai dengan 
memberikan dasar-dasar kejuruan pada pembelajar di sekolah/kampus. Selanjutnya mereka 
akan menempuh program gabungan antara “school-based learning” dan “work-based 
learning”. Program-program diklat yang mengandung proporsi kerja industri yang lebih besar 
akan memberikan pengalaman kerja yang lebih intensif dan penguasaan tingkat kompetensi 
yang lebih tinggi. Industri otomotif di Indonesia yang berkembang pesat dan tidak mengenal 
krisis amat potensial sebagai mitra kerjasama dalam konteks pembelajaran berbasis tempat 
kerja. Selain jumlah APM (Agen Pemegang Merek) roda empat maupun dua cukup banyak, 
industri ini juga padat modal, padat karya, dan padat teknologi. Hal yang amat ideal untuk 
konteks pembelajaran berbasis kerja. 

Hubungan kemitraan institusi pendidikan vokasi dengan dunia kerja dalam 
penyelenggaraan pembelajaran  merupakan salah satu cara institusi pendidikan vokasi dalam 
melakukan rekonfigurasi sumber daya yang dimiliki sekaligus memanfaatkan beragam 
kompetensi yang dimiliki oleh pihak lain. Pendidikan vokasi secara filosofi adalah setiap 
pendidikan yang menyediakan pengalaman-pengalaman belajar, rangsangan visual, perhatian 
afektif, informasi kognitif, atau keterampilan-keterampilan psikomotorik yang mempertinggi 
proses-proses pengembangan vokasi seseorang sehingga mampu menjelajah, menetapkan dan 
mempertahankan skill seseorang dalam dunia kerja. Pengembangan vokasi didiskripsikan 
proses pengembangan (kognitif, psikologik, dan afektif) yang mencakup perpindahan 
seseorang dari tahap mengetahui dan memiliki gagasan kerja menuju kompeten dalam 
pencapaian hidupnya. Pembelajaran berusaha mendekatkan antara pendidikan di 
sekolah/kampus dengan dunia kerja. Wujudnya ialah pengajaran dan pembelajaran yang 
berorientasi tempat kerja atau work-based learning. 
 
II. Pemahaman 
a. Kajian Teoritik 

Work-based learning (WBL) merupakan pendekatan konteks dimana tempat kerja (dunia 
usaha/industri) menyediakan seperangkat pengalaman belajar berbasis tempat kerja yang 
tesusun secara baik. Serangkaian pembelajaran latihan kerja dimanfaatkan dan disiapkan bagi 
para pembelajar untuk persiapan kesinambungan mereka bekerja. The U.S. Office of 
Technology Assessment (OTA) mendeskripsikan work-based learning sebagai “learning that 
results from work experience that is planned to contribute to the intellectual and career 
development of students” (Fallow & Weller, 2000). Pada tahun 1997  School-to-Work 
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Administrative Team menyatakan bahwa work-based learning merupakan keterkaitan (connection) 
dari pengalaman-pengalaman belajar yang direncanakan dan disupervisi dengan harapan dan realitas 
dunia kerja. Pengalaman WBL memberikan pada para pembelajar kesempatan untuk 
mengembangkan dan mengaplikasikan pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan sikap-
sikap dan perilaku kemampuan bekerja (employability) yang membawa ke pilihan-pilihan karir yang 
lebih baik dan pelibatan dalam bekerja yang produktif (WBL Guide, 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 merupakan kontinum  dari classroom lecture, informational interview, industry tour, job 
visits, entry level work experience, on-the-job (OTJ) training, approved apprenticeship program, 
competitive  employment (WBL Guide, 2002). Sedang bentuk atau model WBL antara lain: 
apprenticeship opportunities, career mentorship, cooperative work experience, credit for prior 
learning (CPL), internship, job shadowing, practicum, school-based enterpreunership, service 
learning, teacher externship, tech-prep, vocational student organizations, volunteer service, 
worksite field trip (iseek, 2008).  
       Pondasi pendidikan  vokasi pada dasarnya adalah behaviourisme. Pendekatan-pendekatan 
yang dilakukan para konstruktivis tidak dipakai untuk memperluas behaviourisme yang 
digambarkan instruksi yang harus diikuti dengan mempraktikkan keterampilan yang spesifik. 
Kawasan pendidikan vokasi secara bertingkat mengakui pentingnya memberikan pada 
pembelajar dengan kerangka kerja menggabungkan situasi yang ada dan pengetahuan baru 
dalam situasi-situasi belajar. Konstrukstivisme berusaha untuk para pembelajar mengkonstruk 
pengetahuan yang mereka miliki dan ide-ide berdasar pengetahuan dan pengalaman 
sebelumnya dan diterapkan ide-ide itu untuk pengalaman baru dan mengintegrasikannya 
dalam pengetahuan baru mereka dalam pendekatan pembelajaran. Konstruktivisme 
memerlukan partisipasi aktif dalam penyelesaian masalah dengan aktivitas pembelajaran yang 
otentik yang relevan bagi pembelajar. Implementasi teori CTL banyak pendekatan 
pembelajaran yang digunakan, antara lain (Berns & Erickson, 2001): problem-based learning, 
cooperative learning, project-based learning, service learning, work-based learning. 

Teori-teori experiential learning dan context teaching and learning menjadi sangat relevan 
dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi dengan pendekatan pembelajaran berbasis tempat 
kerja. Pembelajaran kontekstual (Contextual Teaching and Learning) dan pembelajaran 
pengalaman (Eksperiential Learning) adalah konsep belajar mengaitkan antara materi yang 
diajarkannya dengan situasi dunia nyata dan mendorong peserta belajar membuat hubungan 
antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-
hari, dengan melibatkan tujuh komponen utama pembelajaran efektif, yakni: konstruktivisme 
(Constructivism), bertanya (Questioning), menemukan (Inquiry), komunitas belajar (Learning 
Community), pemodelan (Modeling), dan penilaian sebenarnya (Authentic Assessment). 
Dengan konsep itu, hasil pembelajaran diharapkan lebih bermakna. Proses pembelajaran 
berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan bekerja dan mengalami, bukan mentransfer 
pengetahuan. Strategi pembelajaran lebih dipentingkan dari pada hasil (Depdiknas,2001). 
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b. Kajian Empirik 
        Adopsi pendekatan work-based learning (WBL) pada pendidikan vokasi di tingkat 
pendidikan menengah dan tinggi di Indonesia tidaklah asing dan telah berlangsung lama. 
Keterlibatan dunia kerja khususnya dunia usaha/industri terus dikembangkan dalam 
penerapan kebijakan pengembangan sistem pendidikan vokasi. Pelaksanaan Pendidikan 
Sistem Ganda (PSG) pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam berbagai model sebagai 
implementasi dari kebijakan Link & Match merupakan bukti adanya keterlibatan aktif pihak 
dunia usaha/industri dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi. Juga adanya mata kuliah 
praktik industri, praktik kerja, praktik kerja industri, kerja praktik pada program diploma III. 
Pendekatan ini bahkan secara praktis telah sampai pada strategi-taktik -metoda. 

Penyelenggaraan pendidikan tinggi program Diploma III dengan pendekatan 
pembelajaran berbasis tempat kerja sebenarnya tinggal mengadopsi model pendidikan sistem 
ganda dari SMK. Karena dari aspek tinjauan teoritik dan empirik tidak ada perbedaan antara 
SMK dengan Diploma III. Hanya berbeda jenjang pendidikan saja. Secara empirik, pelaksanaan 
penyelenggaraan pendidikan tinggi Diploma III dalam pendekatan pembelajaran berbasis 
tempat kerja cukup banyak variasi dan model. Akademi Teknik Mesin Industri (ATMI) Surakarta 
di bidang teknik mesin/manufaktur menerapkan metode atau model yang disebut Production 
Based Education and Training yang dilakukan di dunia industri yang nyata dengan tekanan 
pada produk-produk yang berorientasi pasar. Mahasiswa belajar dan ikut bekerja langsung di 
unit produksi (Triatmoko, 2001: 1). Model lain diterapkan pada diklat otomotif di bisnis 
otomotif PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia dengan apa yang disebut 3-year 
Automotive Mechatronic vocational training. Para trainee yang disponsori oleh dealer, fleet 
owner, atau internal department dididik selama  tiga tahun dan diasramakan di MBDI Central 
Training Departement. Mereka mengikuti diklat secara terintegrasi mencakup metal basic, 
basic automotive maupun  advance technology yang dipadukan dengan program On-the-Job 
Training di pabrik mobil (Mercedez-Benz), workshop Central Training MBDI, dan dealer-dealer 
mobil (Mercedez-Benz, 2009). 

Model sejenis yang mirip diterapkan model Mercedez-Benz diatas, dilaksanakan oleh 
Politeknik Manufaktur  Astra Jakarta untuk prodi D III Teknik Mesin maupun Teknik Otomotif. 
Mahasiswa selama 3 tahun pendidikan, selain mendapatkan diklat teori dan praktik di kampus, 
juga ditempatkan pada bengkel-bengkel mitra kerja untuk melaksanakan on-the-job training 
secara berkala baik ditingkat I, II, III dengan durasi tertentu dengan total akumulasi durasi OJT 
mencapai sampai 9 – 12 bulan. Dengan OJT ini mahasiswa akan memperoleh kompetensi 
sebagai ahli madya bidang jasa perawatan otomotif yang utuh pada realitas lapangan bisnis 
jasa perawatan dan perbaikan otomotif. Model yang kurang lebih sama diterapkan pada 
trainee di Pusdiklat United Tractors Tbk yang bergerak dalam bisnis jasa perawatan dan 
perbaikan alat berat. Baik di Polman Astra maupun Pusdiklat UT penempatan pada mitra kerja 
adalah para dealer dan customer dalam kelompok (group) perusahaan yang tergabung dalam 
PT Astra Internasional Tbk. 
       Program studi D III Otomotif FT UNY Yogyakarta sejak 2003 menerapkan program Kelas 
Industri, dimana satu kelas khusus dari hasil seleksi mahasiswa nonreguler ditempatkan pada 
industri mitra kerja (di pabrik PT Timor Putra Nasional/PT Autocar Industri Komponen) selama 
1 (satu) semester penuh untuk melaksanakan program Praktik Industri (industrial 



Pascasarjana UNY   |   Buku Panduan Penyelenggaraan WBL Rolling Terpadu DIII Oto 7 

 

attachment/praktik pengalaman industri) dan juga kuliah dengan instruktur dari profesional 
industri. Program pengalaman industri ini perencanaan kurikulum, proses pembelajaran, 
pembimbingan, mentoring, penyediaan instruktur lapangan, metodologi diklat, evaluasi 
pembelajaran disusun secara bersama antar dua pihak. Pembimbing/instruktur lapangan juga 
sudah ditatar tentang proses pembelajaran, metode dan evaluasi diklat, pengalaman industri 
dan metode evaluasinya. Disamping PI (3 sks), pada saat di industri juga dilaksanakan kuliah 
beberapa mata kuliah (5 mata kuliah 16 sks) yang diajar oleh para instruktur profesional 
bidang otomotif dan diakui secara kelembagaan sks kreditnya oleh pihak program 
studi/universitas. Mata kuliah itu antara lain: manajemen bengkel, kewirausahaan, regulasi 
dan manajemen transportasi, teknik pengecatan, diagnosis kendaraan. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 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 pem-belajaran. 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), keteram-pilan (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). 

 
III. Pengembangan Model WBL Rolling Terpadu 

Pengembangan model penyelenggaraan WBL ini disebut sebagai Model WBL Rolling 
Terpadu atau WBL RoTer. Panduan ini akan menguraikan acuan dalam menyelenggarakan 
pembelajaran berbasis tempat kerja berasrama dan terpadu pada Diploma III Otomotif. 

Pengertian model ialah pola (contoh, acuan, ragam) dari sesuatu yang akan 
dilaksanakan. D apat  d ibatas i  sebaga i  konsep matang/ tahap pengembangan dari 
sistem yang disederhanakan. Sistem yang dimaksud di sini adalah sistem penyelenggaraan 
work-based learning lengkap meliputi  penyusunan kurikulum wbl, perekrutan peser-
ta wbl, memberi pembekalan di kampus, penempatan di lokasi tempat kerja, 
proses pembimbingan atau mentoring dan monitorin g, persyaratan pembimbing 
industri/mentor, pendekatan dalam proses pembimbingan/monitoring, evaluasi 
belajar dan program. Model WBL Rolling Terpadu mengoperasikan program 
pengalaman lapangan secara bersama -sama antara institusi pendidikan vokasi 
dengan industri .  

  Penyelenggaraan Work-Based Learning adalah penerapan model, perencanaan, 
pelaksanaan, pengawasan (monitoring) & supervisi, dan evaluasi program pembelajaran 
berbasis dunia kerja yang dilakukan manajemen pengelola pendidikan vokasi Diploma III 
Otomotif pada mata kuliah pengalaman industri/lapangan. Tujuannya memberikan 
pengalaman lapangan/industri (industrial attachment) pada para mahasiswa di dunia 
industri/dunia kerja. Pendidikan Vokasi Diploma III Otomotif adalah pendidikan vokasi yang 
menghasilkan tenaga semi profesional tingkat Diploma III dengan spektrum keahlian meliputi 
teknik kendaraan ringan, sepeda motor, perbaikan bodi otomotif, alat berat, dan ototronik. 
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Inti dari kegiatan WBL Rolling Terpadu tetap sama yaitu adanya pengalaman 
industri yang didalamnya ada proses -proses: Komunikasi, Informasi, dan 
Pembelajaran/Pelatihan; fasilitasi; pembimbingan/pendampingan; mentoring; 
monitoring/supervisi;  dan evaluasi.   
  

a. Komunikasi, Informasi, dan Pembelajaran/Pelatihan  
Ialah terinformasikannya pengetahuan/skill terkait dengan materi pengalaman lapangan/ 
industri serta terjalinnya komunikasi antara pengelola dengan mahasiswa. Termasuk pelatihan 
yang mencakup materi pengalaman industri. 
 

b.   Fasilitasi merupakan penyediaan dan pemberian fasilitas sumber belajar untuk peserta 
dalam penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang dilatihkan oleh pihak industri. 
 

c. Pembimbingan/pendampingan   
Pembimbingan/pendampingan adalah proses pemberian bimbingan atau arahan 
(guiding), anjuran (counseling), dan nasehat  (consulting) antara personal yang 
lebih dewasa/kompeten kepada personal yang belum dewasa/kompeten  
terutama dalam proses pembelajaran  di temapat kerja.  

      Pendampingan sebagai proses pembelajaran bersama dan media bekerja 
bersama. Pendampingan lebih berorientasi mengatasi permasalahan (Didik 
Suharjito, 2006). Pendampingan merupakan proses interaksi dalam bentuk 
ikatan pertemanan atau perkawanan pendamping (subyek 1) dengan komunitas 
terbimbing (subyek 2)  untuk saling berdialog dan berhubungan erat dalam 
rangka memecahkan persoalan kehidupan mereka bersama -sama serta 
menumbuhkan keberanian untuk mengungkap, melakukan aksi dan merubah 
realitas (LSM Bina Desa, 2006).  

 
      Definisi pembimbingan/pendampingan dapat disimpulkan sebagai 
pengembangan kemampuan, ketrampilan, dan pengalaman orang lain dengan 
memberi mereka kesempatan untuk memperoleh pelatihan dan pengembangan 
di tempat kerja, melalui pemanfaatan tugas-tugas yang direncanakan secar 
sistematis dalam pekerjaan yang sesungguhnya sebagai sarana belajar.  
      Karakteristik kegiatan pendampingan: (1) terjalinnya hubungan 
pertemanan/egaliter, tidak ada hubungan hirarki. Jalinan ikatan emosional  
digalang, karena situasi formal dapat membelenggu daya ekspresi, (2) 
pendampingan lebih menekankan pada cara pemecahan masalah (belajar), (3) 
kontinyu, artinya dilakukan berkesinambungan sesuai masalah yang dihadapi.  
Pendamping memiliki j iwa pelayanan., ( 4) materi/topik yang dibimbingkan 
spesifik yang merupakan problem bagi pembelajar/  mentee/trainee ,  (5) 
individual dalam kebersamaan, artinya kasus individu/kelompok merupakan 
materi yang didampingkan, (6) konsistensi, artinya kedua pihak memiliki sifat 
konsisten/tetap/mantap, (7) komitmen, pendamping memiliki komitmen 
sebagai pelayan bagi para klien, (8) Timbal balik, artinya ada kepuasan bagi 
kedua belah pihak. Sal ing memahai dalam interaksi yang baik, (9) Variatif dalam 
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teknik pembelajaran untuk mengakomo dir keberagaman masalah, karakter, dan 
sosio-kultur-ekonomi trainee, (10) partisipatif, artinya keterlibatan trainee 
tinggi dari tahapan informasi sampai evaluasi, (11) kreatif, pendampingan 
dilakukan dalam memecahkan masalah sehingga mempunyai berbagai al ternatif 
tindakan (Istiningsih, 2009: 6 -9). 
 

d. Mentoring  
Mentoring adalah  proses dimana orang-orang yang telah lebih dahulu trampil dan 

pengalaman dibidang tertentu menjadi role-model yang secara langsung mengajari, 
menyemangati, mendorong dan membimbing peserta untuk mencapai target ketrampilan dan 
kemampuan yang memadai sesui standar. “Mentoring is to support and encourage people to 
manage their own learning in order that they may maximise their potential, develop their skills, 
improve their performance and become the person they want to be" (Eric Parsloe, The Oxford 
School of Coaching & Mentoring ). 
Mentoring merupakan cara yang ampuh digunakan untuk pengembangan dan pemberdayaan 
individu. Cara yang efektif untuk membantu seseorang untuk mencapai karir dan 
mewujudkan/meningkatkan potensi. Mentoring (kepenasehatan) merupakan partnership 
diantara dua subyek (mentor dan mentee) dalam pekerjaan/lapangan yang sama atau saling 
berbagi pengalaman yang sama. Hal itu akan membantu berdasarkan hubungan kepercayaan 
(trust) dan respek (respect) yang saling menguntungkan. 
   

e. Monitoring/supervisi 
Kegiatan monitoring dimaksudkan untuk mengetahui kecocokan dan ketepatan kegiatan 

yang dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun. Monitoring digunakan pula untuk 
memperbaiki kegiatan yang menyimpang dari rencana, mengoreksi penyalahgunaan aturan 
dan sumber-sumber, serta untuk mengupayakan agar tujuan dicapai seefektif dan seefisien 
mungkin. 
Monitoring  adalah pemantauan yang dapat dijelaskan sebagai kesadaran (awareness) tentang 
apa yang ingin diketahui, membuat pengukuran melalui waktu yang menunjukkan pergerakan 
ke arah tujuan atau menjauh dari itu.  

Fungsi monitoring mempunyai nilai yang sama bobotnya dengan fungsi perencanaan. 
Conor (1974) menjelaskan bahwa keberhasilan dalam mencapai tujuan, separuhnya 
ditentukan oleh rencana yang telah ditetapkan dan setengahnya lagi fungsi oleh pengawasan 
atau monitoring. Pada umumnya, manajemen menekankan terhadap pentingnya kedua fungsi 
ini, yaitu perencanaan dan pengawasan (monitoring). 

Supervisi adalah pembinaan yang berupa bimbingan atau tuntunan ke arah perbaikan 
situasi pada umumnya dan peningkatan mutu pada khususnya. Supervisi bercirikan: (1) 
Research : meneliti situasi sebenarnya, (2) Evalution : penilaian, (3) Improvement : 
mengadakan perbaikan, (4) Assistance : memberikan bantuan dan bimbingan, (5) Cooperation 
: kerjasama antara supervisor dan supervisee ke arah perbaikan situasi. 
 

f. Evaluasi 
Evaluasi mencakup evaluasi proses & hasil belajar dan evaluasi program. Evaluasi proses 

dan hasil belajar adalah proses pengukuran dan penetapan keberhasilan proses dan hasil dari 
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kegiatan pembelajaran dengan kriteria tertentu. Evaluasi merupakan salah satu fungsi dari 
manajemen. Dilakukan terhadap seluruh atau sebagian unsur-unsur program serta terhadap 
pelaksanaan program. Evaluasi dapat dilakukan secara terus menerus,  berkala dan atau 
sewaktu-waktu pada saat sebelum, sedang dan atau setelah program dilaksanakan. Evaluasi 
merupakan kegiatan penting untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat 
dicapai, apakah program sesuai dengan rencana, dan atau dampak apa yang terjadi setelah 
program dilaksanakan. Evaluasi program berguna bagi pengambil keputusan untuk 
menetapkan apakah program akan dihentikan, diperbaiki, dimodifikasi, diperluas atau 
ditingkatkan. 

 
 

IV. Model konseptual, teoritik , hipotetik dan Model WBL Rolling Terpadu 
        
           Model penyelenggaraan work-based learning Rolling dan Terpadu (WBL Rolling Terpadu) 
yang dikembangkan  memiliki spesifikasi yang berbeda dengan model konvensional yang 
selama ini ada. Spesifikasi model yang dikembangkan adalah: (1) adanya keterlibatan dunia 
usaha/ industri dengan komitmen yang tinggi; (2) terpadu dan terintegrasi. Terpadu artinya  
penyelenggaraan WBL dengan menempatkan peserta WBL di asrama/dormitory yang dimiliki 
industri yang memungkinkan dipadukannya program pengalaman industri dengan 
penyelengga-raan kuliah oleh  pengajar dari dunia industri/usaha; (3)  para pengelola program 
work-based learning  baik dari PT maupun industri memiliki kualifikasi tertentu dalam 
melaksanakan program baik sebagai pendamping, pembimbing, instruktur maupun mentor; 
(4) model/proses penyelenggaraan mampu menerima berbagai karakter mahasiswa; (5) 
capaian hasil proses penyelenggaraan adalah kualitas hasil belajar; (6) evaluasi capaian hasil 
belajar dilakukan secara kontinyu dengan proses penyelenggaraan WBL; (7) durasi 
penyelenggaraan 3 (tiga) bulan efektif atau lebih; (8) mentoring dilakukan secara intensif; (9) 
dapat digabungkan dengan program kuliah dengan pengajar/dosen dari industri dan diakui 
sebagai SKS.  
           Sedangkan spesifikasi input, antara lain : (1) mahasiswa telah memperoleh pengetahuan 
dasar otomotif  di kampus yang cukup (minimal 70 SKS), (2) mahasiswa memiliki kesiapan 
mengikuti program pengalaman industri (lulus pembekalan), (3) mahasiswa mempunyai 
gambaran lebih jelas akan apa yang akan dilakukan dalam program pengalaman industri 
(membuat proposal). 
          Pengembangan model diperlukan untuk menjawab permasalahan adanya kesenjangan 
penyelenggaraan program pengalaman praktik industri/work-based learning pada pendidikan 
vokasi Diploma III otomotif konvensional yaitu keterbatasan strategi, model, serta teknis 
penyelenggaraannya.  Pengembangan model yang lebih baik akan mampu meningkatkan 
komitmen keterlibatan dunia industri/usaha dan meningkatkan kualitas dan efektivitas 
pembelajaran  program pengalaman praktik industri yang pada akhirnya meningkatkan 
kualitas lulusan. 
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a.  Struktur/Elemen Model 
        Struktur/elemen penyelenggaraan WBL Rolling Terpadu yang dikembangkan terdiri dari 3 
komponen yaitu: (1) mahasiswa, (2) pengalaman lapangan/industri berbasis tempat kerja, dan 
(3) pengelola program.  
Kegiatan yang dilakukan mahasiswa adalah: (a) mendapatkan informasi pengalaman industri 
baik bersifat umum maupun khusus, (b) melaksanakan penugasan/pelatihan dari 
mentor/instruktur/trainer, (c) memperoleh program bimbingan/mentorship dari mentor/ 
instruktur.  
Kegiatan pengalaman industri ialah (a) melakukan rekrutmen peserta pengalaman industri, (b) 
memberikan pembekalan dan seleksi, (c) mencari lokasi/tempat pengalaman industri, (d) 
melakukan koordinasi pelaksanaan dengan pengelola industri, (e) melakukan pelatihan pada 
peserta, (f) melaksanakan bimbingan dan mentoring peserta pengalaman industri, (g) 
melaksanakan monitoring dan supervisi, (h) melaksanakan evaluasi belajar dan program 
pengalaman industri.  
Kegiatan yang dilakukan oleh pengelola/instruktur program adalah: (a) melakukan 
perencanaan dan pengembangan kurikulum WBL, (b) melakukan informasi, komunikasi, 
pembelajaran/pelatihan yang bersifat umum maupun khusus tentang pengalaman industri. 
Selanjutnya pengelola/mentor/ instruktur/trainer melakukan (c) kegiatan monitoring, (d) 
fasilitasi, dan (e) evaluasi. Monitoring merupakan suatu aktivitas pantauan terhadap para 
peserta program. Fasilitasi merupakan suatu aktivitas untuk penyelesaian masalah yang 
berkait dengan pembelajaran dan pengajaran/latihan maupun bimbingan di lapangan. 
Kegiatan evaluasi merupakan suatu aktivitas yang dilakukan pengelola/instruktur untuk 
mengamati perilaku mahasiswa/peserta dalam pembelajaran/pelatihan. Dalam penyele-
nggaraan WBL Rolling Terpadu, fasilitasi diberikan kepada semua mahasiswa dalam 
interaksinya dalam program pengalaman lapangan. 
Struktur model WBL Rolling Terpadu digambarkan sebagai berikut : 
 

                                                          
 

Gambar 1.  Struktur model penyelenggaraan WBL Rolling Terpadu 
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b. Komponen Model 
Komponen model terdiri atas komunikasi dan informasi, fasilitasi, mentoring, monito-ring, 
evaluasi proses, dan evaluasi hasil, sedangkan  isi dari tiap tiap komponen sebagai berikut : 
 
1. Komunikasi dan informasi, terinformasikannya pengetahuan/skill dalam hal ini terkait 

dengan materi pengalaman lapangan/industri serta terjalinnya komunikasi antara pengelola 
dengan mahasiswa. 
 

2. Fasilitasi merupakan penyediaan dan pemberian fasilitas sumber belajar untuk 
penyelesaian masalah kesulitan dalam penguasaan pengetahuan atau keterampilan. 

 
3. Mentoring merupakan tahapan inti dalam penyelenggaraan WBL ialah suatu pemasangan 

yang disengaja dari person yang lebih trampil dan berpengalaman dengan seseorang yang 
lebih kurang trampil dan berpengalaman (mahasiswa) dengan tujuan yang disepakati agar 
seseorang menjadi tumbuh dan berkembang kompetensi spesifiknya. 

 
4. Monitoring merupakan aktivitas dari pengelola yaitu pengamatan perilaku maha-siswa, 

adapun kegiatan yang dilakukan dalam monitoring adalah : 
a.   Melakukan identifikasi masalah yang ditemui mahasiswa. Yang  ber- 
      masalah  dalam pembelajaran, mereka diberi bimbingan oleh mentor. 
b. Melakukan pengamatan perilaku dan perubahan kemampuan    mahasiswa peserta. 

Apakah mereka mampu mengatasi masalah pembelajaran. Apakah ada   perubahan 
dalam pengetahuan/ keterampilan dan lain-lain yang sejenis yang terkait dengan 
pengetahuan dan keterampilan mahasiswa. 

 
5. Evaluasi proses merupakan evaluasi yang dilaksanakan bersamaan dengan proses 

pembelajaran dengan tujuan agar peserta dapat memperagakan kompetensi yang 
dilatihkan. Ketika mahasiswa sedang melakukan pembelajaran/pelatihan, pada saat itu 
pengelola/instruktur melakukan evaluasi. Setiap mahasiswa memiliki porto folio hasil 
belajar. Porto folio secara sederhana diartikan sebagai kumpulan bukti-bukti pengalaman 
belajar/berlatih mahasiswa yang dikumpulkan sepanjang waktu penyelenggaraan WBL, 
misalnya 30 hari. Dalam konteks penilaian porto folio dapat berarti kumpulan karya atau 
data mahasiswa yang tersusun secara sistematis dan terorganisasi yang diambil selama 
proses pembelajaran/pelatihan, digunakan oleh instruktur dan mahasiswa untuk 
memantau perkembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mahasiswa dalam masa 
latihan tertentu. 

 
6. Evaluasi hasil merupakan evaluasi otentik dimana mahasiswa mendemonstrasikan ke-

mampuannya dalam tugas, menyelesaikan masalah atau mengekspresikan pengetahuannya 
dengan mensimu-lasikan situasi yang ditemui dalam dunia nyata.  

 
     Komponen dan isi komponen model dapat dilihat pada gambar 2 berikut: 
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Gambar 2. Komponen dan isi tiap komponen model 

 
        Penyelenggaraan Work-Based Learning adalah penerapan model, perencanaan, 
pelaksanaan, pengawasan (monitoring) & supervisi, dan evaluasi program pembelajaran 
berbasis dunia kerja yang dilakukan manajemen pengelola pendidikan vokasi Diploma III 
otomotif pada mata kuliah lapangan yang bertujuan memberikan pengalaman 
lapangan/industri (industrial attachment) dengan mitra kerja dunia industri dan dunia kerja.  
 
        Model berupa model konseptual, model teoretik, model hipotetik, dan model final. Model 
konseptual adalah model yang bersifat analitis, yang menyebutkan komponen-komponen 
produk, menganalisis komponen secara rinci, dan menunjukkan hubungan antar komponen 
yang akan dikembangkan. Model teoretik adalah model yang menggambarkan kerangka pikir 
yang didasarkan pada teori-teori yang relevan dan didukung oleh data empirik. Model 
hipotetik adalah model yang sudah mendapat masukan pakar dan praktisi melalui focus group 
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discussion (FGD). Model final adalah model yang sudah diuji coba empirik melalui penelitian 
eksperimen.    
 
Kerangka pengembangan model dan proses pembimbingan/mentoring WBL Rolling Terpadu 
dapat dikemukakan pada Gambar 3: 

 
Gambar 3. Kerangka Pengembangan WBL Rolling Terpadu 
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Gambar 4. Model Teoritik WBL Rolling Terpadu 
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Gambar 5. Model Hipotetik WBL Rolling Terpadu 
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Gambar 6.   Model WBL Rolling Terpadu DIII Otomotif 
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Tabel 1. Contoh Rencana Penyelenggaraan Model WBL Rolling Terpadu  DIII Otomotif 
 

No                                 
                     Lokasi   
Aspek                        
    

Pusdiklat  
PT Hino Motor 
Sales Indonesia  (1) 

 
Training Center 
PT  Hyundai Mobil 
Indonesia(2) 

 

Training Center PT 
Timor Putra 
Nasional  (3) 

1. Alamat  
PT Hino Motor Sales 
Indonesia (12) 
Jl. Raya Gatot Subroto 
Km 8,5, Tangerang, 
Banten Indonesia 15111 
 

 
PT  Hyundai Mobil (4) 
Indonesia 
Jl Wahab Affan KM 28,  
Pondok Ungu, Bekasi 17132 
 
 

 
PT Autocar Industri 
Komponen (12) 
Kawasan Industri 
Dawuhan, Cikampek, 
Karawang, Jawa Barat 

2. a. Kapasitas Diklat 24 orang 20 orang 40 orang 

 b. Jumlah peserta   18 orang 20 orang 12 orang 

 c. Jumlah 
Kelompok 

4 kelompok kecil  
@ 6 orang 

4 kelompok kecil  
@ 5 orang 

4 kelompok kecil @ 
3 orang 

3. Pimpinan Roffi Tresmawan Haryanto 
Hadiprayitno 

H Edy Prasetiyo 

4. Basis pengetahuan 
yang dapat 
diperoleh 

1. Diesel Basic 
Training 

2. Perawatan 
Kendaraan Besar 
(Bus/Truk) 

1. Engine  
    Basic Training 
2. Electrical Basic 

Training 
3. Auto.Advanced 

Technology 

1. Press Shop 
2. Casting Shop 
3. Machining Shop 
4. Quality Laboratory 

5 Mata Kuliah yang 
bisa 
diselenggarakan 
pada industri 

1. Alat Berat 
2. Manajemen 

Bengkel 
 

3. PI 

1. Manajemen Bengkel 
2. Pengendalian polusi 

Kend  
3. PI 

1. Kewirausahaan 
2. Regulasi dan 

Manajemen 
Transportasi 

3. PI 

6. Durasi Total 60 hari (3 shift) 60 hari (3 shift) 60 hari (3 shift) 

7. Jumlah 
pemb/mentor 
/instruktor 

2 orang 3 orang 4 orang 

8. Jadwal Pelaksanaan 
WBL Be-Te (rolling) 

25 Jan - 25April 
2010 

25 Jan - 25April 
2010 

25 Jan - 25April 
2010 

 1. Putaran 1  
(30 hari) 

Kelompok A  
(12 orang) 

Kelompok B 
(12 orang) 

Kelompok C  
(12 orang) 

 2. Putaran 2  
(30 hari) 

Kelompok C  
(12 orang) 

Kelompok A  
(12 orang) 

Kelompok B  
(12 orang) 

 3. Putaran 3  
(30 hari) 

Kelompok B  
(12 orang) 

Kelompok C  
(12 orang) 

Kelompok A  
(12 orang) 
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Gambar 7.  Strategi pelaksanaan  WBL Rolling Terpadu pada DIII Otomotif
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           Tabel 2. Skenario pembelajaran  WBL Rolling Terpadu  
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Gambar 8 Model Final WBL Rolling Terpadu DIII Otomotif 
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V. PERSONAL WBL Rolling Terpadu dan PERAN & FUNGSINYA 
 
a. Personal WBL Rolling Terpadu 
      Kunci sukses penyelenggaraan program WBL Rolling Terpadu terletak pada personal 
pelaksana di lapangan disamping menetapkan kebutuhan program. Alasan utama penetapan 
program WBL adalah melayani kebutuhan pembelajar/peserta. Justifikasi program harus 
didukung informasi tentang peserta dan kebutuhan mereka. Pengumpulan dan penilaian data 
tentang mereka tergantung 4 (empat) sumber: kajian tindak-lanjut, kebutuhan peserta, 
kebutuhan sebelum lulus, dan survei kebutuhan pencari/lapangan kerja. 
       Kajian tentang  tindak-lanjut mendata tentang lulusan dan penganggur 1-5 tahun di bidang 
otomotif untuk menemukan data yang valid dan terpercaya. WBL Rolling Terpadu yang 
dilaksanakan dijustifikasi dari data yang ditunjukkan pada kebutuhan dan isu-isu seperti: masa 
tunggu setelah lulus, pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan bidang tersebut, 
pendapatan/karir, kebutuhan akan pelatihan yang dapat dilakukan dengan WBL. 
       Kebutuhan pembelajar dimulai dari eksplorasi dan pengembangan karir mereka. Dosen dan 
konselor merupakan sumber informasi tentang kebutuhan mereka. Juga informasi dari mereka 
akan pengalaman yang dibutuhkan misalnya menyangkut: rencana dan interes kerja, rencana 
meneruskan pendidikan lanjut, interes terhadap diklat yang disediakan, minat terhadap 
pekerjaan paruh-waktu, kesesuaian tawaran yang relevan dengan kebutuhan, biaya studi lanjut 
dan lain-lain. 
       Kebutuhan sebelum lulus, misalnya prospek kerja, kualifikasi yang diperlukan untuk 
kesuksesan mendatang, pelatihan-pelatihan spesifik untuk menutup kekurangan dan lain-lain. 
Kebutuhan lapangan kerja ditentukan dengan interes dan dukungan para pengusaha/industri 
yang memberikan tempat dan sponsor pelatihan. Mereka memandang WBL sebagai obligasi 
sosial dan tanggungjawab sosial tak sekedar hanya mendapat pekerja yang murah. Informasi 
yang dibutuhkan misalnya: jumlah kesempatan pelatihan yang tersedia, jumlah dan macam 
okupasi yang terkait, pelatihan yang tersedia untuk jangka pendek atau panjang, jumlah daya 
tampung yang dapat dimanfaatkan untuk pengalaman industri dan lain-lain. 
      Dari penetapan kebutuhan program itu, akan diolah oleh para personal pengelola WBL 
untuk menyelenggarakan program WBL. Berikut akan dibahas para personal dan fungsi 
mereka: 
 
1. Koordinator : koordinator penyelenggara (guru/dosen, untuk WBL Rolling Terpadu peneliti) 
merencanakan, mengorganisir dan mengoperasikan program WBL. Person ini menyediakan 
instruksi-instruksi baik umum maupun khusus dengan bantuan sponsor, pengusaha, maupun 
guru/dosen lain. Koordinator juga mengembangkan rencana diklat yang mendata ketrampilan 
dan sikap yang akan dikembangkan pada para peserta WBL. Koordinator mengkombinasikan 
dan mengkoordinasikan kegiatan dengan semua pihak untuk menjamin program pengalaman 
lapangan efektif  dan efisien dalam membantu peserta berkembang pengetahuan, ketrampilan, 
sikap, perilaku kerja sehingga sukses dalam bekerja. Fungsi koordinator meliputi: perencanaan 
program, pengembangan, dan evaluasi; menyusun instruksi yang terkait; instruksi koordinasi 
OJT;  guidance and advice; manajemen dan administrasi program; humas pada komunitas;  
pengembangan peran dan aktivitas profesional . 
 
2. Pengusaha, sebagai “lokasi diklat” (“training station”) harus bekerjasama dengan 
koordinator untuk mengidentifikasi dan mendukung pelatihan yang dapat diberikan untuk 
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memfasilitasi pengalaman berbasis kerja di fasilitas yang dimilikinya. Pengusaha juga 
bertanggung jawab tentang jaminan hukum pelaksanaan diklat, termasuk upah dan jam kerja, 
jaminan buruh, kesehatan dan lain-lain. Pengusaha ini akan diwakili oleh person yang bertugas 
dalam bidang tanggungjawab SDM/diklat, misalnya: Vice President After Sales, Employee 
Selection Section Head, Manager HRD, Kepala training center/pusdiklat, Manager after sales 
division, dan sebagainya. Fungsi pengusaha adalah pengambil keputusan. 
 
3. Instruktur, sebagai pelaksana program WBL secara teknis yang menyangkut pembimbing 
dan pendamping pembentukan pengetahuan, ketrampilan, sikap, perilaku kerja peserta WBL. 
Umumnya instruktur ini cukup jelas yakni para instruktur profesional di bidang otomotif 
(teknis) dan manajemen & kepemimpinan, etos kerja, corporate culture dan lain-lain. 
 
4. Mentor, sebagai orang yang secara langsung membimbing pada bidang yang spesifik di 
tempat kerja. Mentor merupakan “penasehat atau guru atau instruktur yang bijak dan 
terpercaya” (a wise and trusted counselor or teacher) dan atau “sponsor/supporter senior yang 
berpengaruh” (an influential senior sponsor or supporter) dalam proses mentoring. Peserta 
WBL biasa disebut secara bergantian/dipertukarkan sebagai trainee ataupun mentee. 
Catatan : 
Karena keterbatasan personal dan ruang lingkup kerja yang tidak terlalu luas, maka pada 
umumnya dalam pelaksanaan program praktik industri, instruktur dan mentor dapat dijabat 
rangkap oleh personal sama. Dapat juga terpisah, misalnya bila proses magang di lokasi lain 
(misal magang di bengkel layanan purna jual, tidak dalam koordinasi pusdiklat), mentor bisa 
dijabat oleh service advisor maupun mekanik senior di bengkel. 
Instruktur/mentor juga berfungsi menyeluruh sebagai komunikator/informator, fasilitator, 
mentor, pemonitor, supervisor, evaluator. 
 
b. Petunjuk Pelaksanaan WBL Rolling Terpadu 
     Bagian ini menguraikan Pelaksanaan WBL Rolling Terpadu yang berkait antara kegiatan 
dengan personal yang bertanggungjawab yang dibuat secara berjenjang. Kegiatan apa, siapa 
bertanggungjawab terhadap apa, bagaimana dia melaksanakan manajemen, bagaimana 
cara/aturan mengambil keputusan, serta masing-masing kompetensi yang harus dimiliki para 
pengelola tersebut. 
 
1. Kegiatan WBL Rolling Terpadu 

      Kegiatan WBL Rolling Terpadu pada dasarnya diangkat dari pengembangan berbagai kegiatan 
yang ada pada mata kuliah praktik industri/praktik kerja/praktik kerja lapangan pada berbagai 
diploma III teknik mesin konsentrasi otomotif maupun diploma III teknik otomotif. Kegiatan-
kegiatan tersebut di survei dilapangan pada studi awal dan di elaborasi dari semua buku 
pedoman/panduan kegiatan tersebut dari masing-masing lembaga (Pedoman PI/PK/PKL UNY, 
UNNES, UNS, UMM, Politama, ATONAL). Kegiatan pengalaman lapangan/industri tujuan dan 
prosedurnya relatif sama. Disana-sini terjadi variasi pada prosedur merupakan hal yang wajar. 
Intinya ada 3 kegiatan utama: (1) kegiatan persiapan WBL, (2) pelaksanaan WBL, dan (3) pasca 
pelaksanaan WBL. Umumnya disusun dalam diagram alir kegiatan secara urut (lihat diagram 
alir). 
2. Diagram alir kegiatan WBL Rolling Terpadu 

     Berikut secara umum diagram alir kegiatan WBL Rolling Terpadu: 
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DIAGRAM ALIR PENYELENGGARAAN WBL ROLLING TERPADU 
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c. Matriks Tahapan Kegiatan, penanggungjawab,  dan timeline kegiatan WBL 

NO KEGIATAN 

Personil yang bertanggungjawab 

Koord 
WBL 

Jurusan 

Koord 
WBLFak

ultas 

Koord. 
Pelaksana 

WBL 

Dosen 
Pem-

bimbing 
WBL 

Koord (Tim) 
Manajemen 
Pengelola 

WBL di 
industri 

Instruktur/ 
Pembim-

bing 
Industri 

Mentor 
Supervi-

sor 
Pemantau 

I. Kegiatan Pra WBL          

1. Perekrutan calon peserta 
WBL yang memenuhi per-
syaratan 

         

2. Persiapan WBL (persyarat-
an administrasi) 

         

3. Pembekalan (termasuk uji-
an pembekalan dan reme-
dial) 

         

II. Pelaksanaan WBL          

1. Penyerahan peserta WBL 
ke industri 

         

2. Orientasi di industri          

3 Penyusunan rencana kerja           

4. Pengenalan profil industri          

5. Melaksanakan tugas-tugas 
proses produksi dan atau 
jasa pada industri yang 
ditempati (proses infor-
masi-komunikasi-fasilitasi-
mentoring-monitoring-
supervisi-evaluasi) 

         

6 Menganalisis aspek kewi-
rausahaan yang terkait 
dengan industri yang 
ditempati 

         

7. Mengumpulkan data-data 
kegiatan pelaksanaan WBL 
dan data-data untuk 
Proyek Akhir 

         

8. Penyusunan konsep 
Laporan 
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NO KEGIATAN 

Personil yang bertanggungjawab 

Koord 
WBL 

Jurusan 

Koord 
WBLFak

ultas 

Koord. 
Pelaksana 

WBL 

Dosen 
Pem-

bimbing 
WBL 

Koord (Tim) 
Manajemen 
Pengelola 

WBL di 
industri 

Instruktur/ 
Pembim-

bing 
Industri 

Mentor 
Supervi-

sor 
Pemantau 

9. Pelaksanaan 
Ujian/Evaluasi 

         

10 Penyempurnaan laporan          

III. Pasca Pelaksanaan          

1. Penarikan peserta WBL           

2. Pengiriman nilai          

3. Evaluasi Program          

 Hari ke                                          

 Minggu ke(hari) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1
2 

 
d. Kompetensi Personal Penanggungjawab 

No Kegiatan 

Kompetensi 

Koord WBL 
Jurusan 

Koord WBL 
Fakultas 

Koord. 
Pelaksana WBL 

Dosen 
Pembimbing 

WBL 

Koord (Tim) 
Manajemen 
Pengelola 

WBL di 
industri 

Instruktur/ 
Pembim-
bing 
Industri 

Mentor 
Supervi-

sor 
Pemantau 

I. Kegiatan Pra 
WBL      

 
 

  

1. Perekrutan calon 
peserta WBL 
yang memenuhi 
persyaratan 

Mengelola 
kegiatan WBL 
dari pra 
sampai pasca 
dalam 1 jur 

Mengelola 
kegiatan WBL 
dari pra sampai 
pasca dalam 1 
lingkup 
fakultas 

Mengelola 
pelaksanaan 
WBL dalam 
lingkup satu 
musim WBL 
dari 
penyerahan 
sampai ditarik 
kembali 

Bersama koord 
WBL jurusan 
memetakan dan 
menentukan 
kelayakan suatu 
perush/industri/ 
bengkel sebagai 
mitra WBL 

Mengelola 
pelaksanaan 
WBL dalam 
lingkup satu 
musim WBL 
dari 
penyerahan 
sampai ditarik 
kembali 

    

2. Persiapan WBL 
(persyaratan 
administrasi) 

Menyusun 
basis data 
(data base) 
tempat WBL, 
dan 
memperbahar
uinya secara 
berkala. 

Mengadakan 
kerjasama dan 
menjalin 
komunikasi 
dengan 
industri.  
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No Kegiatan 

Kompetensi 

Koord WBL 
Jurusan 

Koord WBL 
Fakultas 

Koord. 
Pelaksana WBL 

Dosen 
Pembimbing 

WBL 

Koord (Tim) 
Manajemen 
Pengelola 

WBL di 
industri 

Instruktur/ 
Pembim-
bing 
Industri 

Mentor 
Supervi-

sor 
Pemantau 

3. Pembekalan 
(termasuk ujian 
pembekalan dan 
remedial) 

Menginformas
ikan kepada 
mahasiswa 
tentang 
tempat-
tempat WBL. 
Mengusulkan 
peserta 
pembekalan 
WBL ke 
Koordinator 
WBL Fakultas 

Menyusun basis 
data (data 
base) tempat 
WBL 

       

II. Pelaksanaan WBL          

1. Penyerahan 
peserta WBL ke 
industri 

         

2. Orientasi di 
industri 

         

3 Penyusunan 
rencana kerja  

         

4. Melaksanakan 
tugas-tugas 
proses produksi 
dan atau jasa 
pada industri 
yang ditem-pati 
(proses informa-
si-komunikasi-
fasilitasi-
mentoring-
monitoring-
supervisi-
evaluasi) 

   Memonitor 
pelaksanaan 
WBL. 

 Memberi 
bimbingan 
kepada 
mahasis-
wa. 
Mengawa-
si 
pelaksana
an praktik 
mahasis-
wa 

Memberi 
bimbing
an dan 
nasehat 
selama 
proses 
pembela
jaran di 
tempat 
kerja 

Memberi 
bim-
bingan 
dan 
nasehat 
selama 
proses 
pembela-
jaran di 
tempat 
kerja dan 
memberi 
saran 
perbaik-
an 

Meman-
tau 
kegiatan 
proses 
pembela-
jaran 
sesuai 
perenca-
naan 
belajar 
yang 
disusun 

5. Menganalisis 
aspek 
kewirausahaan 
yang terkait 
dengan industri 
yang ditempati 

     Memeriksa 
catatan 
kegiatan 
praktik 
mahasis-
wa 
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No Kegiatan 

Kompetensi 

Koord WBL 
Jurusan 

Koord WBL 
Fakultas 

Koord. 
Pelaksana WBL 

Dosen 
Pembimbing 

WBL 

Koord (Tim) 
Manajemen 
Pengelola 

WBL di 
industri 

Instruktur/ 
Pembim-
bing 
Industri 

Mentor 
Supervi-

sor 
Pemantau 

6. Mengumpulkan 
data-data 
kegiatan 
pelaksanaan WBL 
dan data-data 
untuk Proyek 
Akhir 

     Memberi 
keterang-
an atau 
rekomen-
dasi 
pelaksana
an praktik 
mahasis-
wa 

   

7. Penyusunan 
konsep Laporan 

   Membimbing 
pembuatan 
laporan WBL 

     

8. Pelaksanaan 
Ujian/Evaluasi 

Menetapkan 
dosen 
pembimbing 
dan penguji 
Praktik 
Industri 

  Memeriksa dan 
menguji laporan 
WBL 

 Memberi-
kan 
penilaian 
akhir thd 
prestasi 
praktik 
mahasis-
wa 

   

III. Pasca Pelaksanaan          

1. Penarikan 
peserta WBL  

         

2. Pengiriman nilai 

   

Menerima hasil 
penilaian 
industri 
terhadap 
praktikan 
Menyerahkan 
nilai akhir PI 
kepada 
Koordinator 
WBL Jurusan 
dan kepada 
pengajaran 
jurusan  

Menyerah-
kan surat 
keterang-
an, 
rekomen-
dasi, 
penilaian 
Praktik 
Industri 
mahasis-
wa kepada 
dosen 
pembim-
bing,  

  

3. Evaluasi Program          

 Hari ke          

 Minggu ke(hari) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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e. Matriks Penanggung jawab dan kewenangan (aturan pengambilan keputusan) 
 

NO Kegiatan 

Kewenangan dalam pengambilan keputusan 

      Koord WBL 
Jurusan 

       Koord WBL 
Fakultas 

Koord. 
Pelaksana 

WBL 

Dosen 
Pembimbing 

WBL 

Koord (Tim) 
Manajemen 

Pengelola WBL 
di industri 

Instruktur/ 
Pembimbi

ng Industri 
Mentor Supervisor Pemantau 

I. Kegiatan Pra 
WBL      

 
 

  

1. Perekrutan 
calon peserta 
WBL yang 
memenuhi 
persyaratan 

√         

2. Persiapan 
WBL 
(persyaratan 
administrasi) 

 √        

3. Pembekalan 
(termasuk 
ujian 
pembekalan 
dan remedial) 

 √ √       

II. Pelaksanaan WBL 
         

1. Penyerahan 
peserta WBL 
ke industri 

√ √ √ √      

2. Orientasi di 
industri     √ √ √ √ √ 

3 Penyusunan 
rencana kerja       √ √   

4. Pengenalan 
profil industri     √     
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NO Kegiatan 

Kewenangan dalam pengambilan keputusan 

      Koord WBL 
Jurusan 

       Koord WBL 
Fakultas 

Koord. 
Pelaksana 

WBL 

Dosen 
Pembimbing 

WBL 

Koord (Tim) 
Manajemen 

Pengelola WBL 
di industri 

Instruktur/ 
Pembimbi

ng Industri 
Mentor Supervisor Pemantau 

5. Melaksanaka
n tugas-tugas 
proses 
produksi dan 
atau jasa 
pada industri 
yang ditem-
pati (proses 
informasi -
komunikasi-
fasilitasi-
mentoring-
monitoring-
supervisi-
evaluasi) 
 

     √ √ √ √ 

6 Menganalisis 
aspek 
kewirausahaa
n yang terkait 
dengan 
industri yang 
ditempati 

    √ √ √   

7. Mengumpulka
n data-data 
kegiatan 
pelaksanaan 
WBL dan 
data-data 
untuk Proyek 
Akhir 

    √ √ √   
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NO Kegiatan 

Kewenangan dalam pengambilan keputusan 

      Koord WBL 
Jurusan 

       Koord WBL 
Fakultas 

Koord. 
Pelaksana 

WBL 

Dosen 
Pembimbing 

WBL 

Koord (Tim) 
Manajemen 

Pengelola WBL 
di industri 

Instruktur/ 
Pembimbi

ng Industri 
Mentor Supervisor Pemantau 

8. Penyusunan 
konsep 
Laporan 

     √    

9. Pelaksanaan 
Ujian/Evaluasi 

     √ √   

10 Penyempurna
an laporan 

   √  √    

III. Pasca Pelaksanaan          

1. Penarikan 
peserta WBL  

√   √      

2. Pengiriman 
nilai 

     √    

3. Evaluasi 
Program 

√ √  √  √ √ √ √ 

           

 Hari ke          

 Minggu 
ke(hari) 1 2 3 4 5 

6 
7 

8 9 

Catatan : 
1. Masing-masing personal bertanggungjawab dalam pengelolaan WBL yang menjadi tanggungjawabnya. 
2. Pengambilan keputusan yang tidak ada dalam kewenangan yang dimilikinya dapat berkonsultasi dengan pemberi  tugas (atasan 

atau kolega). 
3. Pada dasarnya keputusan  dalam pelaksanaan WBL Rolling Terpadu adalah bersifat kolegial. Dapat saja dalam hal mendesak 

dapat diputuskan secara struktural. Sesudah itu dikomunikasikan dengan personal yang terkait. 
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VI. Penutup 
          Keberhasilan pengalaman industri WBL Rolling Terpadu ditentukan beberapa faktor yang saling 
berkait yakni: mahasiswa, dosen pembimbing, pembimbing di industri (instruktur, mentor, supervisor), 
manajemen pengelola, fasilitas (pelatihan, asrama, iklim diklat dll.). Penyusunan buku panduan WBL 
Rolling Terpadu adalah salah satu upaya agar ada acuan baku dalam penyelenggaraan work-based 
learning di masing-masing lokasi. Model WBL Rolling Terpadu dikhususkan untuk penyelenggaraan 
WBL/praktik industri Diploma III Otomotif, sedang untuk bidang lain (misal mesin, sipil, elektro) 
disesuaikan dengan karakteristik dan substansi bidang atau jika karakteristik APM berbeda.  
 
Referensi : 
Bern, R. B., & Erickson, P. M. (2001). Contextual teaching and learning : Preparing student for the new 

economy, Columbus, Ohio : Career and Technical Education National Dissemination Center. 
Diakses 8 Agustus 2008 dari http://www.bgsu.edu/ctl. 

 
Chadd, J. & Anderson, M.A. (2005). Illinois work-based learning programs : Mentoring knowledge and 

training. Career and Technical Education Research, 30, 25-45. 
 
Depdiknas. (2001). Reposisi pendidikan vokasi menjelang 2020. Jakarta : Direktorat Pendidikan 

Menengah Kejuruan. 
 
Fallow, S., & Weller, G. (2000). Transition from student to employee : a work-based program for 

“graduate apprentices” in small to medium enterprises. Journal  of Vocational and Education 
Training,  52(4), 665-685. 

 
Istiningsih. (2009). Pedoman Pendampingan Berbasis Among Sebagai pendekatan penyuluhan bagi 

petani padi organik. Program S3 PTK UNY. 
 
Lynch, R.L. & Harnish, D. (1998). Preparing pre-service teachers education students to used work-based 

strategies to improve instruction. In Contextual teaching and learning : Preparing teachers to 
enchance student success in the workplace and beyond (pp. 127-158). Columbus : OH : ERIC 
Dearinghouse on Adult, Career, and Vocational Education. 

 
Medhat, S. (2008). The path to productivity : The progress of work-based learning strategies in higher 

education engineering programmes. Final Report. London : The New Engineering Foundation. 
 
Mercedez-Benz. (2009). After-Sales Job Profiles Training & Certification Program. Jakarta : Mercedez-

Benz Distribution Indonesia. 
 
Raelin, J. A. (2008). Work-based learning. Bridging knowledge an action ini the workplace. New and 

revised Edition. San Francisco : John Wiley and Sons. 
 
Triatmoko, B. B. (2001). Pendidikan kejuruan berorientasi pasar di ATMI Solo. Dalam PPKP (Ed.). 

Pengembangan pendidikan diploma untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri era 
global dalam rangka optimalisasi potensi daerah. Yogyakarta : Politeknik PPKP. 

 
University Vocational Awards Council (UVAC). (2005). Integrating Work-based learning into higher 

education. Bolton: UVAC. 
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Lampiran 1. 
 
Tabel 3. Kebaikan dan kelemahan model berbasis tempat kerja di berbagai tempat 

No Model/tempat Kelebihan Kekurangan 

1. Pembelajaran dan 
pelatihan Berbasis 
Produksi/ATMI Solo 

1. Sangat cocok untuk bidang 
manufaktur, karena meng-
hasilkan produk-produk barang 
dengan nilai tambah tinggi dan 
berorientasi pasar. 

2. Dikembangkan dengan unit 
produksi berNPWP yang 
dilengkapi peralatan produksi 
yang one step ahead dari 
perkembangan teknologi dan 
dunia industri Indonesia. 

3. Kualitas lulusan siap pakai untuk 
dunia industri. 

1. Belum teruji diterapkan untuk 
bidang otomotif yang memiliki 
karak-teristik jasa perawatan dan 
perbaikan. 

 
 
2. Terlalu mahal investasi yang harus 

ditanamkan dan sulit di contoh 
untuk bidang non manufaktur. 

3. Daya tampung terbatas (kecil), 
karena penerap-an one man one 
machine. 

2. Pelatihan 
Vokasi/Vocational 
Training  
PT Mercedez-Benz 
Distribution Indonesia 

1. Menghasilkan lulusan yang 
berkualifikasi tinggi (bersertifikat) 

2. Sangat intensif dan terintegrasi 
karena disediakan asrama yang 
menyatu dengan training center. 

3. Trainee memperoleh uang saku. 

1. Daya tampung terbatas karena 
setiap angkatan hanya 15 orang 

2. Eksklusif, karena tidak dapat 
menerima peserta dari luar yang 
disponsori agen/dealer 

3. Mahal, sehingga biaya hidup dan 
diklat ditanggung dealer. 

3.  On-the-Job Training 
/Polman Astra atau 
United Tractors Tbk. 

1. Sangat intensif, sistematis, dan 
terintegrasi dengan kebutuhan 
la-pangan. 

2. Inklusif, terbuka kesempatan 
pada peserta yang berminat. 

3. Setiap saat OJT dapat dilakukan 

1. Sulit diterapkan pada institusi 
yang tidak/kurang memiliki 
jaringan dengan industri mitra 
(dalam satu group perusahaan) 

2. Tak banyak institusi pendidikan 
yang dapat meniru model ini. 

4. Kelas Industri/ 
UNY-PT Timor Putra 
Nasional 

1. Intensif, karena peserta 
diasramakan 1 semester penuh di 
pusdiklat yang menyatu pabrik. 

2. Terintegrasi, karena dalam 1 
semester dapat dilaksanakan 
kuliah yang diakui kreditnya oleh 
perguruan tinggi. 

3. Murah, karena pembiayaan 
ditanggung oleh institusi 
pendidikan dan industri. Daya 
tampung per kelas 40 peserta. 

4. Durasi yang cukup panjang akan 
menguntungkan kedua belah 
pihak. Industri dapat melibat-kan 
peserta dalam proses produksi. 

1. Institusi pendidikan vokasi sulit 
memperoleh jaringan mitra kerja 
industri untuk bekerjasama dalam 
penyelenggaraan pendidikan 
vokasi. 

2. Tidak banyak industri yang 
memiliki komitmen ideal dalam 
pengelolaan pendidikan vokasi 
melalui corporate social 
responsibilities mereka. 
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Lampiran 2 
Tabel 4. Rangkuman studi pendahuluan program pengalaman industri 
 

No Aspek Nama dan karakteristik program pengalaman industri 

1 Nama Mata 
Kuliah  

Praktik Industri Kerja Praktik Praktik Kerja 
Lapangan 

On-the-job Training 

2 Pendekatan Apprenticeship 
(Magang) 

Apprenticeship 
(Magang) 

Apprenticeship 
(Magang) 

OJT (On-the- job 
Training) 

3 Institusi 
penyelenggar
a & besar-nya 
SKS 

UNY Yogyakarta 
(3) 
ATONAL (3) 
 

UNS Solo (4) 
Politama Solo (4) 
UMM Magelang 
(2) 

UNNES Semarang 
(2-6) 
 

Polman Astra Jakarta 
(4-Bertahap) 

4 SKS dan 
Status 2-4 SKS, Praktik 2-4 SKS, Praktik 2-6 SKS, Praktik 4 SKS, Praktik 

5 Durasi di 
Lapangan 1,5 – 2 bulan 1,5 – 2 bulan 1,5 – 2 bulan 3 – 9 bulan 

6 Tujuan Menambah wa-
wasan iptek 
mempelajari 
aspek-aspek 
kewirausahaan 
melalui kegiatan 
kerja lapangan di 
industri sesuai  
bidang. 

Melatih mahasis-
wa dalam meng-
hadapi pekerjaan 
dan memecahkan 
persoalan dan 
menerapkan 
bahan-bahan 
kuliah di tempat 
praktik 

Mendapat 
pengalamanan kerja 
yang relevan, 
sehingga memiliki 
pengetahuan sikap, 
dan ketrampilan 
dalam bidangnya. 

Memiliki pengalaman 
praktik di tempat kerja 
sesuai dengan bidang 
perawatan dan 
manajemen otomotif. 

7 Sistem 
Pelaksana-an  

Blok Blok Blok dan Blok 
berlapis 

Bertahap 

8 Persyarat-an 
menjadi 
peserta 

1. Terdaftar aktif 
sebagai mahasiswa 

2. Telah menempuh 
minimal 70 SKS 

3. Menyusun 
proposal 

4. Lulus pembekalan 

1. Terdaftar aktif 
sebagai mahasiswa 

2. Telah menempuh 
minimal 80 SKS 

3. Menyusun 
proposal 

4. Lulus pembekalan 

1. Terdaftar aktif 
sebagai mahasiswa 

2. Telah menempuh 
minimal 60 SKS 

3. Menyusun proposal 
4. Lulus pembekalan 

1. Terdaftar aktif sebagai 
mahasiswa 

2. Ditempatkan pada 
industri oleh prodi 

3. Mengikuti sesuai 
tahapan secara 
berkelompok. 

9 Prosedur 1. Mencari sendiri 
lokasi PI 

2. Ditempatkan 
(kerjasama) 

3. Berkelompok 
(kelas industri) 

1. Mencari sendiri 
lokasi PI 

2. Ditempatkan 
(kerjasama) 

3. Berkelompok 
(kelas industri) 

1. Mencari sendiri 
lokasi PI 

2. Ditempatkan 
(kerjasama) 

3. Berkelompok (kelas 
industri) 

1. Ditempatkan oleh 
prodi 

2. Kelompok 
3. Durasi tergantung 

industri 

10 Pembim-
bingan 

Disediakan pem-
bimbing di in-
dustri (materi 
teknis) dan kam-
pus (sistematika 
laporan) 

Studi kasus dan 
tersedia fasilitas 
praktik di kampus. 

Dosen Pembimbing 
dan pembimbing 
industri bersama 
membimbing. 

Pembimbingan materi 
teknis oleh 
pembimbing 
lapangan, dosen 
memonitor 
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No Aspek Nama dan karakteristik program pengalaman industri 

11 Pelaporan Prinsipnya adalah 
menulis laporan 
apa yang dikerja 
kan di industri. 
Sistematikanya 4 
bab : latar 
belakang, profil 
industri, kegiatan 
dan kesimpulan 

Sistematikanya 6 
bab : latar 
belakang, studi 
pustaka, 
metodologi 
penelitian, profil 
industri, 
pengumpulan/ 
pengolahan data, 
analisis dan 
interprettasi, dan 
kesimpulan 
 

Prinsipnya adalah 
menulis laporan apa 
yang dikerjakan di 
industri. 
Sistematikanya 4 
bab : latar belakang, 
profil industri, 
kegiatan dan 
kesimpulan 

Melaporkan bidang 
yang dipelajari sesuai 
topic kajian pada OJT 

12 Penawaran 
program 

Semester 5 (gasal) Semester 5 dan 6 
(gasal dan genap) 

Semester 6 (genap) Tiap semester 

13 Pembimbing-
an dan 
Supervisi 

Pembimbing 
kampus hanya 
sistematika la-
poran, esensi 
materi pembim-
bing industri. Tidak 
dilakukan 
supervisi. 

Pembimbing 
melakukan 
pembimbingan, 
supervisi, 
penulisan laporan 
dan menguji. 

Pembimbing 
melakukan 
pembimbingan, 
supervisi, penulisan 
laporan dan 
menguji. 

Karena OJT bertahap 
pembimbingan dan 
supervise sebagai 
bagian penempatan 
tiap tahap 

14 Evaluasi Nilai dari 
pembimbing 
industri dan dosen 
pembimbing (rata-
rata) 

Nilai dari industri, 
tim penilai kerja 
praktik, dan nilai 
seminar 

Nilai dari industri, 
nilai laporan/dosen 
pembimbing, nilai 
ujian. Bobot nilai 
industri 3. 

Nilai dikumpulkan 
sebagai nilai 
berkesinambungan/ko
mulatif. 

15 Keuggulan Luwes, banyak 
pilihan bagi 
mahasiswa untuk 
menentukan 
tempat 
memperoleh 
pengalaman 
industri 

Luwes, banyak 
pilihan bagi 
mahasiswa untuk 
menentukan 
tempat 
memperoleh 
pengalaman 
industri 

Luwes, banyak 
pilihan bagi 
mahasiswa untuk 
menentukan 
tempat 
memperoleh 
pengalaman 
industri 

Jaminan standar 
ketrampilan dan 
kriteria mitra industri 
lebih terjamin. 

16 Kelemahan Penetapan standar 
ketrampilan 
bidang otomotif 
yang seragam dan 
memenuhi criteria 
sulit tercapai 

Penetapan standar 
ketrampilan 
bidang otomotif 
yang seragam dan 
memenuhi criteria 
sulit tercapai 

Penetapan standar 
ketrampilan bidang 
otomotif yang 
seragam dan 
memenuhi criteria 
sulit tercapai 

Sulit menjalin industri 
yang memiliki 
kepedulian terhadap 
pendidikan 

 

Sumber : Dirangkum dari studi lapangan dan studi pustaka buku panduan/pedoman pelaksanaan praktik 
industri/praktik lapangan/praktik kerja lapangan 6 penyelenggara Diploma III otomotif.  
 
 
 
Lampiran 3 
Contoh timeline rencana penyelenggaraan WBL Rolling Terpadu 
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Lampiran 5 
Model WBL Rolling Terpadu modifikasi untuk 6 lokasi industri 
 

 
 
                         Gambar 9.  Model WBL Rolling Terpadu modifikasi untuk 6 lokasi industri 
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Lampiran 6. 
Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 
 
       Model penyelenggaraan WBL yang dikembangkan (model RoTer : Rolling -
Terpadu) ini, diasumsikan memiliki potensi mengatasi permasalahan dalam 
penyelenggaraan program pengalaman industri konvensional di bidang otomotif. 
Metode penyelenggaraan pengalaman industri konvensional yang digunakan selama 
ini belum mampu meningkatkan kualitas hasil belajar mahasiswa secara signifikan, 
karena pelaksanaan terkesan belum digarap intensif sebagai program unggulan 
pendidikan profesional. Mahasiswa mencari sendiri industri tempat PI/PPL/PKL/ PK, 
pemahaman SDM industri tentang WBL yang masih belum memadai, intensitas 
bimbingan mentor belum maksimal, fasilitasi industri yang terbatas, monitoring dan 
supervisi kurang karena terbatasnya dana, dan sebagainya.  
         Model WBL Rolling Terpadu memiliki keterbatasan, yaitu: (1) data empirik untuk 
membangun desain model masih terbatas. Penyelenggaraan WBL  pada Diploma III 
otomotif selama ini terbatas pada magang dan on-the-job training. Pada magang, -
paling banyak dilakukan berbagai DIII otomotif- pada umumnya adalah membiarkan 
mahasiswa mencari sendiri industri yang menjadi tempat magang. Pada OJT, hanya 
sedikit pengelola DIII otomotif yang memiliki MOU (umumnya satu grup antara 
yayasan pengelola pendidikan dengan industrinya) dengan industri dengan daya 
tampung yang terbatas. (2) Uji coba model di lapangan juga masih sangat terbatas 
jumlah sampel/responden dan juga jumlah industri yang berkomitmen menyediakan 
fasilitas asrama/pusdiklat/training center. Selain terbatasnya SDM pendamping, 
pembimbing, instruktur, dan mentor. Walaupun uji coba dilakukan terbatas pada 3 
tempat asrama/pusdiklat/training center, namun diasumsikan model yang 
dikembangkan ini yaitu model WBL Rolling Terpadu akan dapat diterapkan pada 
khalayak atau tempat yang lain. 
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Jika engkau tentara, jadilah jendral 
Jika engkau dosen, jadilah doktor 
(Budi Haryono) 
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