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ABSTRAK 

 

Pendidikan vokasi adalah pendidikan yang mempersiapkan lulusannya untuk bekerja. 

Pengembangan pembelajaran dengan berbagai pendekatan harus dilakukan oleh para 

pengelola pendidikan vokasi  dan industri agar kualitas lulusannya sesuai tuntutan pasar 

kerja. Baik kualitas akademik maupun kualitas karakternya.Tantangan dunia kerja dengan 

kompetensi kerja dan karakter unggul 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 di kampus. 

maupun di industri sebagai mitra kerjasama. Pendekatan pembelajaran berbasis tempat 

kerja merupakan salah satu alternatif dalam internalisasi karakter yang harus dimiliki 

lulusan pendidikan vokasi.  

Kemitraan antara institusi pendidikan dengan dunia usaha/industri dalam pengelolaan 

pendidikan vokasi merupakan keniscayaan. Konsep-konsep pembelajaran pendidikan vokasi 

dengan pendekatan Experiential Learning (EL) dan Contextual Teaching and Learning 

(CTL) merupakan wacana dan praksis yang harus terus dikembangkan. Dengan demikian 

penerapan pendekatan pembelajaran dengan problem-based learning, cooperative learning, 

project-based learning, service learning, dan work-based learning terus senantiasa harus 

dikembangkan. Sinergi kerjasama antar fungsi dan antar organisasi dapat melahirkan ide-

ide baru dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi. Pengembangan pembelajaran berbasis 

tempat kerja pada pendidikan diploma III Otomotif dengan berbagai penyedia pelatihan di 

berbagai Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) atau WBL Berasrama-Terintegrasi dapat 

dijadikan sebagai terobosan dalam pendidikan vokasi. 

 

Kata kunci: internalisasi, pendidikan karakter, work-based learning, pendidikan vokasi, 

praktik industri.  

 

PENDAHULUAN 

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional menetapkan bahwa tujuan  pendidikan nasional adalah untuk membentuk manusia 

yang holistik dan berkarakter (”…agar manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab”). Tujuan pendidikan tingkat satuan 

pendidikan meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta 

keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Konsep pendidikan 

karakter terbaca dalam rumusan yang telah dibuat oleh Badan Standar Nasional Pendidikan 

(BSNP)  yaitu : Pendidikan yang mengintegrasikan semua potensi anak didik, pengetahuan, 

kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih 

lanjut. 
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Socrates menyatakan bahwa filosofi pendidikan untuk membentuk seseorang menjadi 

good and smart. Good dalam aspek karakter dan smart dalam aspek intelektualitas, atau 

manusia yang baik dan bijak, yakni orang yang dapat menggunakan kepandaiannya kepada 

hal-hal yang baik (Megawangi, 2007). Untuk membentuk individu yang good and smart 

diperlukan sistem pendidikan yang menyenangkan bagi peserta didiknya, sehingga anak 

mampu mengembangkan seluruh potensi yang ada dalam dirinya. Potensi yang ada dalam 

diri manusia meliputi potensi akademik, potensi fisik, potensi sosial, potensi kreatif, potensi 

emosi dan potensi spiritual (Megawangi, et. al., 2005). Manusia yang mampu 

mengembangkan seluruh potensinya merupakan manusia yang holistik, yaitu manusia 

pembelajar sejati yang selalu menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari sebuah sistem 

kehidupan yang luas, sehingga selalu ingin memberikan kontribusi positif kepada lingkungan 

hidupnya (Megawangi, et. al., 2005). Persoalannya sekarang adalah, bagaimana cara yang 

dapat ditempuh untuk menghasilkan manusia holistik dan berkarakter? Bagaimana 

internalisasi karakter tersebut dalam pendidikan vokasi? 

 

PEMBAHASAN 

Pendidikan Karakter 

       Pendidikan karakter adalah usaha yang dilakukan secara individu dan sosial dalam 

menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan kebebasan individu itu sendiri 

(Doni A. Koesoema, 2007: 194).  Pendidikan karakter harus bersifat membebaskan, 

alasannya dalam kebebasan individu “dapat menghayati kebebasannya sehingga ia dapat 

bertanggung jawab atas pertumbuhan dirinya sendiri sebagai pribadi dan perkembangan 

orang lain dalam hidup mereka” (Doni Koesoema 2007: 123). Pendidikan karakter  berkait 

erat dengan pembentukan manusia ideal. Manusia ideal adalah manusia yang baik secara 

moral,  pribadi yang kuat dan tangguh secara fisik, yang mampu mencipta dan mengapresiasi 

seni, bersahaja, adil, cinta pada tanah air, bijaksana, beriman teguh pada Tuhan, dan 

sebagainya. Pada tatanan mikro, karakter diartikan sebagai (1) kualitas dan kuantitas reaksi 

terhadap diri sendiri, orang lain, maupun situasi tertentu; atau (2) watak, akhlak, ciri 

psikologis. Ciri-ciri psikologis yang dimiliki individu pada lingkup pribadi, secara evolutif 

akan berkembang menjadi ciri kelompok dan lebih luas lagi menjadi ciri sosial. Ciri 

psikologis individu akan memberi warna dan corak identitas kelompok dan pada tatanan 

makro akan menjadi ciri psikologis atau karakter suatu bangsa. Pendidikan mencoba 

merealisasikan manusia ideal ini. Tentu berbagai tujuan pendidikan dapat menentukan 

bagaimana manusia ideal ini direalisasikan.  
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       Kemitraan antara institusi pendidikan dengan dunia usaha/industri dalam pengelolaan 

pendidikan vokasi merupakan keniscayaan. Hubungan kemitraan institusi pendidikan vokasi 

dengan dunia kerja dalam penyelenggaraan pembelajaran  merupakan salah satu cara institusi 

dalam melakukan rekonfigurasi sumber daya yang dimiliki sekaligus memanfaatkan beragam 

kompetensi yang dimiliki oleh pihak lain. Melalui kemitraan itu institusi pendidikan bukan 

hanya memanfaatkan kompetensi pihak luar, tetapi juga mendapatkan kapabilitas baru. 

Kondisi seperti ini tentu menjadi dambaan institusi penyelenggara pendidikan vokasi 

Diploma III bidang otomotif yang menyelenggarakan program pendidikan dengan pengajaran 

dan pembelajaran berbasis tempat kerja yang berusaha mendekatkan antara pendidikan di 

sekolah dengan dunia kerja. Wujudnya ialah pengajaran dan pembelajaran yang berorientasi 

pada tempat kerja atau work-based learning. Pengembangan program penyelenggaraan work-

based learning (WBL) masih terbuka lebar dengan adanya booming pada industri otomotif 

dewasa ini.  

Untuk mendapatkan lulusan pendidikan  vokasi yang mampu berkiprah di masyarakat 

secara optimal, maka selain diberikan pendidikan yang bersifat akademis, pendidikan 

karakter pun sangat diperlukan. Penelitian di IBM menunjukkan,  bahwa kualitas manusia 

ditentukan oleh 90 persen sikapnya (attitude) dalam menghadapi masalah. Sedangkan sisanya 

10 persen ditentukan oleh kemampuan ilmunya (knowledge). Membangun sikap yang positif, 

proaktif dan progresif  jelas membutuhkan pendidikan karakter. Selain karakter: bermoral, 

jujur, adil, sosial,  karakter pada pendidikan vokasi juga meliputi apa yang disebut dengan 

employability/soft skill/generic skill  ialah ketrampilan kunci atau inti yang meliputi 

kemampuan berhitung; ICT; peningkatan kinerja; bekerja dengan orang lain; adaptability, 

flexibility,nouse,creativity; pemahaman bagaimana kerja organisasi (Medhat, 2008:23). 

Sebenarnya pendidikan karakter bergerak dari knowing menuju doing atau acting. 

William Kilpatrick menyebutkan salah satu penyebab ketidakmampuan seseorang berlaku 

baik meskipun ia telah memiliki pengetahuan tentang kebaikan itu (moral knowing) adalah 

karena ia tidak terlatih untuk melakukan kebaikan (moral doing). Mengacu pada pemikiran 

tersebut maka kesuksesan pendidikan karakter sangat bergantung pada ada tidaknya knowing, 

loving, dan doing atau acting dalam penyelenggaraan pendidikan karakter. 

(http://anawinta.wordpress.com) 

Moral Knowing sebagai aspek pertama memiliki enam unsur, yaitu kesadaran moral 

(moral awareness), pengetahuan tentang nilai-nilai moral (knowing moral values), penentuan 

sudut pandang (perspective taking), logika moral (moral reasoning), keberanian menentukan 

sikap (decision making), dan pengenalan diri (self knowledge). Keenam unsur adalah 
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komponen-komponen yang harus diajarkan kepada mahasiswa untuk mengisi ranah kognitif 

mereka. Moral Loving atau Moral Feeling merupakan penguatan aspek emosi mahasiswa 

untuk menjadi manusia berkarakter. Penguatan ini berkaitan dengan bentuk-bentuk sikap 

yang harus dirasakan oleh mahasiswa, yaitu kesadaran akan jati diri, percaya diri (self 

esteem), kepekaan terhadap derita orang lain (emphaty), cinta kebenaran (loving the good), 

pengendalian diri (self control), kerendahan hati (humility). 

 Setelah dua aspek tadi terwujud, maka Moral Acting sebagai outcome akan dengan 

mudah muncul dari para mahasiswa. Namun, merujuk kepada tesis Ratna Megawangi bahwa 

karakter adalah tabiat yang langsung disetir dari otak, maka ketiga tahapan tadi perlu 

disuguhkan kepada mahasiswa melalui cara-cara yang logis, rasional dan demokratis. 

Sehingga perilaku yang muncul benar-benar sebuah karakter bukan topeng.  

 

Dimanakah pendidikan karakter diaplikasikan? 

       Pendidikan karakter yang ditujukan untuk mahasiswa, perlu disampaikan dengan cara-

cara yang logis, rasional dan demokratis. Pada pendidikan vokasi, pendidikan karakter itu 

mutlak dilakukan pada situasi tempat kerja sehingga pembelajaran dengan pendekatan tempat 

kerja (work-based learning) menjadi pilihan untuk menginternalisasi karakter yang 

diinginkan. Selain memperhatikan adanya knowing, loving, dan doing atau acting dalam 

proses penyelenggaraannya. Upaya pengembangan karakter mahasiswa memerlukan proses 

yang berkesinambungan, bahkan selama mahasiswa menempuh pendidikan. Dengan 

demikian, program yang berkaitan dengan pendidikan karakter, perlu diterapkan secara 

berkelanjutan. Character Education Quality Standards (http://fti.mercubuana.ac.id/?p=100) 

merekomendasikan 11 prinsip untuk mewujudkan pendidikan karakter yang efektif: 

1.  Mempromosikan nilai-nilai dasar etika sebagai basis karakter 

2.  Mengidentifikasi karakter secara komprehensif supaya mencakup pemikiran, perasaan dan 

perilaku 

3.   Menggunakan pendekatan yang tajam, proaktif dan efektif untuk membangun karakter 

4.   Menciptakan komunitas sekolah yang memiliki kepedulian 

5.   Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menunjukkan perilaku yang baik 

6.    Memiliki cakupan terhadap kurikulum yang bermakna dan menantang yang menghargai 

semua siswa, membangun karakter mereka dan membantu mereka untuk sukses 

7.   Mengusahakan tumbuhnya motivasi diri dari para mahasiswa 

8.   Memfungsikan seluruh staf program studi/fakultas sebagai komunitas moral yang berbagi 

tanggung jawab untuk pendidikan karakter dan setia kepada nilai dasar yang sama 

http://fti.mercubuana.ac.id/?p=100
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9.   Adanya pembagian kepemimpinan moral dan dukungan luas dalam membangun inisiatif 

pendidikan karakter 

10.  Memfungsikan keluarga dan anggota masyarakat sebagai mitra dalam usaha membangun 

karakter 

11.  Mengevaluasi karakter program studi, fungsi dosen  sebagai pendidik karakter, dan   

       manifestasi karakter positif dalam kehidupan siswa 

Pembelajaran berbasis tempat kerja akan memberikan kesempatan pengembangan mahasiswa 

melalui budaya organisasi baik school/campus culture maupun company culture. 

 

Bagaimana internalisasinya? 

Institusi pendidikan vokasi tidak bisa hanya menyelenggarakan pembelajaran yang 

bersifat school-based learning saja, namun juga harus work-based learning karena 

mempersiapkan para lulusannya untuk bekerja. Mekanisme outsourcing/sharing/ 

benchmarking  merupakan salah satu cara melakukan rekonfigurasi sumber daya yang 

dimiliki sekaligus memanfaatkan beragam kompetensi yang dimiliki oleh pihak lain. Melalui 

mata kuliah praktik industri yang dikelola bersama antara kampus dan industri, karakter yang 

dikembangkan bisa diinternalisasi melalui berbagai model yang dikembangkan bersama. 

Work-based learning adalah pendekatan EL/CTL dimana tempat kerja (dunia 

usaha/industri) menyediakan seperangkat pengalaman belajar berbasis tempat kerja yang 

terstruktur. Sejumlah rangkaian pembelajaran latihan kerja (courseworks) dimanfaatkan dan 

disiapkan bagi para pembelajar untuk persiapan kesinambungan mereka bekerja. Pada 

industri otomotif, kemampuan menyusun kemitraan internal dan eksternal menjadi 

kompetensi utama untuk melakukan inovasi yang efektif (Henderson & Dark, 1990 yang 

dikutip Sudjaswin, 2006). Perkembangan pada industri otomotif tersebut, dapat ditangkap 

oleh institusi penyelenggara pendidikan vokasi otomotif dengan pendekatan EL/CTL untuk 

melakukan kerjasama yang saling menguntungkan dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi 

melalui outsourcing/sharing/bench marking.  

Pola-pola kerjasama dua institusi dalam penerapan work-based learning (WBL) itu 

antara lain munculnya program-program Apprenticeship, Cooperative Education, Internship, 

Work-based Activities, Career-Focused Classes, Career- Development Activities. Dalam term 

praksis pendidikan kita dikenal link & match, Pendidikan Sistem Ganda (PSG), Praktik 

Industri, Praktik Kerja Industri (Prakerin), Program Kelas Industri dan lain-lain. Teori-teori 

experiential learning, context teaching and learning, dan work-based learning menjadi 

sangat relevan dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi. Diperlukan pengembangan 



 6 

program atau model penyelenggaraan pendidikan vokasi dengan berbagai teori tersebut untuk 

meningkatkan kualitas hasil pembelajaran yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas hasil 

belajar dan kualitas lulusan. Dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi berbasis WBL, 

diperlukan strategi-taktik-metode sebagaimana Cunningham, Dawes, & Bennet (2004) 

menyarankan dalam bukunya The Handbook of Work Based Learning. 

Hasil-hasil penelitian mutakhir menyimpulkan bahwa pemanfaatan Pendekatan 

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

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

(motivation), dan kelanjutan pendidikan (continuing education) (Bailey & Merrit, 1997). 

Riset dan studi evaluasi pada WBL menunjukkan adanya korelasi antara luaran (outputs) dan 

dampak (outcomes) lulusan dengan struktur pembelajaran yang sekolah dan industri berikan 

dalam pengalaman di tempat kerja. Ketika tujuan program, kurikulum dan pengalaman 

berbasis tempat kerja dirancang dan diaplikasikan disertai dukungan staf yang memadai dan 

dievaluasi dengan benar, maka program itu akan berdampak positif (Mallika Modrakee, 

2005; Braham & Pickering, 2007). 

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  menyangkut kendaraan penumpang maupun kendaraan komersial 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 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.  
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       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 ditempatkan di mess yang terletak di tengah plant/pabrik untuk 

melaksanakan program Praktik Industri (industrial 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 praktik baik berbagai model penyelenggaraan pembelajaran berbasis tempat kerja 

diatas terdapat nilai positif  dan dapat dikembangkan dengan model yang lain. 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).  

 

KESIMPULAN 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengembangan program penyelenggaraan 

WBL berbagai model dapat dimanfaatkan sebagai internalisasi karakter. Pendekatan 

pembelajaran yang memanfaatkan tempat kerja untuk menstrukturkan pengalaman-

pengalaman yang didapat di tempat kerja berkontribusi pada sosial, akademik, dan 

pengembangan karir pembelajar dan menjadi suplemen dalam kegiatan pembelajaran. 

Pengalaman belajar di tempat kerja diaplikasikan, diperhalus, diperluas dalam pembelajaran 

baik di kampus maupun di tempat kerja. Dengan WBL,  pembelajar mengembangkan sikap  

(attitude), pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), pencerahan (insight), perilaku 

(behavior), kebiasaan (habits), dan pergaulan (associations) dari pengalaman–pengalaman 

kedua tempat dan memungkinkan terjadi pembelajaran yang terkait dengan aktivitas bekerja 

nyata (real-life work activities).  
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