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PENGANTAR 
 Alhamdulillahirabbil’alamin, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah 
SWT, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmatnya sehingga 
penyelenggaraan Seminar Nasional Pendidikan Teknik Mesin dapat dilaksanakan 
dengan baik. 

Penguasaan teknologi merupakan faktor penting bagi kelangsungan hidup 
suatu bangsa. Suatu bangsa mampu mendayagunakan kekayaan alam ciptaan 
Tuhan yang Maha Esa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidupnya. 
Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kerjasama antar elemen bangsa, salah 
satunya berupa kemitraan antar institusi pendidikan maupun dengan industri. 
Tindakannya berupa berbagai upaya dan optimalisasi atas beraneka sumber daya 
demi penguasaan dan pemanfaatan teknologi secara mandiri dan mampu 
menanamkan nilai-nilai yang mengarahkan terciptanya generasi bangsa yang 
bermartabat terkait penerapan teknologi. Hal inilah yang akan dibahas dalam 
seminar yang bertema optimalisasi pendidikan teknik dan kejuruan menuju 
kemandirian teknologi dan generasi bermartabat. 
 Adapun tujuan seminar adalah: (1) menghimpun berbagai ide inovatif untuk 
optimalisasi pendidikan teknik dan kejuruan menuju kemandirian teknologi bangsa; 
(2) menghimpun berbagai ide inovatif untuk aplikasi teknologi dan kebijakannya 
menuju generasi bangsa bermartabat; dan (3) membangkitkan semangat 
kebangsaan dalam membangun generasi bangsa bermartabat melalui pencerahan 
terhadap pemahaman pentingnya kemandirian teknologi bangsa. 
 Pada kesempatan ini Panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada 
Dekan Fakultas Teknik  UNY yang telah memberikan motivasi, dorongan dan 
fasilitasi sehingga seminar nasional ini dapat terlaksana. Panitia juga sangat 
berterima kasih kepada para nara sumber : Bapak Ir. Anang Tjahjana, MT Direktur 
Pembinaan SMK Kemdikbud, Bapak Prof. Slamet PH, M.Ed., MA, MLHR, Ph.D, 
Bapak Ir. Tumiran, M. Eng., Ph.D dari Dewan Energi Nasional serta Bapak Agung 
Prabowo, ST dari Dharma group Jakarta, yang telah meluangkan waktu di sela 
kesibukan untuk membagi ilmu dan memberikan pencerahan bagi para peserta 
seminar nasonal. Selanjutnya diucapkan terima kasih pula kepada para 
pemakalah yang telah berbagi ilmu untuk mempertajam pembahasan tema 
seminar nasional ini. Kepada para peserta seminar dan semua pihak yang terlibat 
dan memberi kontribusi pada seminar nasional ini, kami juga menghaurkan 
banyak terima kasih. 
 Panitia menyadari bahwa pelaksanaan seminar nasional ini jauh dari 
sempurna, terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu dengan 
rendah hati kami mohon maaf atas  semua kekurangan itu. Pengalaman ini 
sungguh menjadi catatan penting kami untuk perbaikan di masa yang akan 
datang. 
 Akhirnya kami ucapkan selamat berseminar, semoga membawa kebaikan 
dan  bermanfaat bagi semua pihak. 
            Yogyakarta, 2 Juni 2012 
                                                                               Ketua Panitia, 
 
 
 

      Drs. Putut Hargiyarto, M.Pd. 
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SAMBUTAN KETUA JURUSAN 
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN FT UNY 

 
Assalamualaikum Wr., Wb. 

Pendidikan Teknik dan Kejuruan sebagai bagian dari Sistem Pendidikan 
Nasional memiliki peran strategis dalam upaya meningkatkan kualitas sumberdaya 
manusia, daya saing, daya tahan dan kejayaan bangsa. Oleh karenanya 
eksistensi dan peran pendidikan teknik dan kejuruan perlu terus dimatapkan dan 
dioptimalkan dengan berbagai upaya. Hal ini selaras dengan tantangan ke depan 
yanng makin berat dalam era economy based knowledge.  

Seminar Nasional Pendidikan Teknik Mesin Tahun 2012 ini mengambil 
tema “Optimalisasi Pendidikan Teknik dan Kejuruan menuju Kemandirian 
Teknologi dan Generasi Bermartabat”. Tema ini dirasa urgen paling tidak dilandasi 
dua alasan. Pertama, kemandirian teknologi merupakan gerakan yang perlu terus 
dikobarkan seiring dengan ancaman kedaulatan energi nasional. Dalam kerangka 
tersebut lembaga pendidikan teknik dan kejuruan sebagai garda terdepan dalam 
pengembangan teknologi nasional dituntut mampu menyediakan berbagai 
alternatif solusi dalam mengatasi ancaman krisis dan kedaulatan energi tersebut. 
Kedua, esensi dasar pendidikan adalah proses memanusiakan manusia 
(humanisasi) sebagaimana tercermin dalam Undang-undang nomor 20 Tahun 
2003 tentang Sisitem Pendidikan Nasional. Menjadi tantangan bagi pendidikan 
teknik dan kejuruan untuk menghasilkan lulusan yang siap kerja dan memiliki 
kompetensi komprehensif baik dari aspek pengetahuan, ketrampilan, maupun 
kepribadian. Seminar ini merupakan ajang komunikasi dan tukar gagasan dari 
kalangan akademisi maupun praktisi sehingga dihasilkan rumusan konseptual 
maupun aplikatif  dalam upaya membangun kemandirian energi dan generasi 
bermartabat.  

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada yang terhormat Rektor 
Universitas Negeri Yogyakarta berikut jajarannya serta Dekan Fakultas Teknik 
berikut jajarannya yang telah memberikan ijin dan fasilitasi sehingga seminar ini 
dapat terselenggara. Penghargaan yang tinggi kami sampaikan kepada yang 
terhormat, Bapak Ir. Anang Tjahyono, MT (Direktur Pembinaan SMK); Prof. Slamet 
PH, M.A., M.Ed., M.A., MLHR, Ph.D.(Guru Besar UNY); Ir. Tumiran, M.Eng, Ph.D. 
(Dewan Energi Nasional), dan Bapak Agung Prabowo, ST (PT. Dharma Group), 
yang telah berkenan menjadi narasumber dalam seminar ini. Terimakasih juga 
kami ucapkan kepada segenap tamu undangan, peserta maupun panitia yang 
telah bekerja keras demi terselenggaranya seminar ini.  

Selamat berseminar, mudah-mudahan iktiar kita mendapatkan petunjuk, 
rahmat, dan hidayah serta pahala yang berlipat dari Allah, Swt. Amiin. 

Wassalamualaikum, Wr., Wb.  
Ketua Jurusan Pendidikan Teknik Mesin FT UNY 
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Abstrak 
Makalah ini secara khusus mengkaji permasalahan pokok bagaimana menghasilkan 

kurikulum pendidikan kejuruan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Pengembangan 
desain kurikulum menggunakan frame work sistemik,comprehensive, intercorrelation, 
observable dan measureable.Kurikulum Pendidikan Kejuruan di spesifikan padak urikulum SMK 
program produktif Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan dengan menerapkan model 
kurikulum sistemik dari Romiszowski melalui 14 langkah penyusunan kurikulum.Hasil kajian 
menggambarkan sosok desain kurikulum yang mengedepankan logika menstrukturkan peta 
kompetensi padastruktur pekerjaan.Struktur isi kurikulum dikelompokkan pada jenis pekerjaan 
melalui penawaran paket-paket pembelajaran, sehingga pada pengembangannya dapat 
melayani warga masyarakat yang berminat mempelajari materi Kompetensi Keahlian Teknik 
Kendaraan Ringan secara parsial (non-reguler). Keunggulan desain kurikulum yang dihasilkan 
terletak pada proses pengembangannya yang dilakukan secara logik dan komprehensif, 
kompetensi disusun berdasarkan jenis pekerjaan, sedangkan keterbatasannya disebabkan 
faktor adalah adanya kesulitan untuk melibatkan DU/DI karena jadwal kerja yang padat, tim 
pengembang kurikulum di sekolah yang kurang menguasai materi, bersifat pasif, dan 
membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang besar. 

Kata Kunci :Kurikulum SMK Program Produktif, KurikulumSistemik 

 

Pendahuluan 
Upaya untuk menghasilkan 

lulusan pendidikan kejuruan dalam hal 
ini SMK yang sesuai dengan tuntutan 
dunia kerja, perlu didukung dengan 
kurikulum yang dirancang dan 
dikembangkan dengan memperhatikan 
kebutuhan dunia kerja. Banyaknya 
kritikan terhadap mutu lulusan SMK 
menandakan strategisnya posisi 
kurikulum agar relevan dengan dunia 
kerja, disebabkan, kondisi tersebut 
dituliskan Soemardi (1991), Harjoko 
(1994), dan Karl Frey (1992) dalam 
Bukit (1997:6-9), menyatakan bahwa 
saat ini: (1). tamatan SMK kurang 
menguasai pekerjaan praktik lapangan, 
(2). sikap sebagai teknisi perlu 
dikembangkan meliputi disiplin, 
ketekunan, kesungguhan, dan 
kecermatan, (3) kurangnya guru yang 

memiliki pengalaman industri, (4) 
lemahnya sumber daya fisik seperti; 
mesin, alat dan bahan, serta 
kekurangan dana operasional buat 
penyelenggaraan praktik yang efektif, 
dan (5) masih lemahnya hubungan 
sinergis antara pendidikan kejuruan 
dengan dunia kerja. Permasalahan ini 
juga ditemukan oleh Djohar A. (2003) 
bahwa “peta kompetensi SMK tidak 
luwes terhadap perubahan, memiliki 
keterampilan tunggal yang cepat 
usang, dan tidak mampu 
mengembangkan dirinya”. Dalam 
rangka mengantisipasi masalah 
tersebut maka perlu dikembangkan 
program diklat yang cocok diterapkan di 
SMK untuk meningkatkan pencapaian 
ketuntasan kompetensi kejuruan yang 
relevan dengan tuntutan 
pembangunan, masyarakat, dan DU/DI. 
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Kurikulum SMK memuat tiga 
bagian kurikulum yaitu kurikulum 
program normatif, adaptif, dan 
produktif. Hubungan ketiga bagian 
tersebut, dapat digambarkan bahwa, 
Inti (core) struktur kurikulum SMK 
terletak pada program produktif, 
kemudian program adaptif dan normatif 
mengitari di sekeliling core untuk 
memberikan dukungan dan 
penyesuaian. 

Isi kurikulum perlu dirancang 
dengan tujuan memberikan 
pengalaman belajar kepada siswa 
untuk dapat mengembangkan seluruh 
potensinya secara tuntas melalui 
proses pembelajaran yang efektif, 
efisien, dan menarik. Hadiwaratama 
(1981:9) menyatakan bahwa: “Tingkat 
pendidikan formal siswa, akan 
memberikan dasar kemampuan 
menguasai suatu bidang pekerjaan, 
maka jenjang pendidikan 
mencerminkan batas kualifikasi 
seseorang untuk menduduki suatu 
jenjang pekerjaan”. Jabatan sebagai 
juruteknik/mekanik yang akan 
disandang oleh lulusan perlu 
dipersiapkan oleh SMK.  

Fakta lain menggambarkan 
bahwa kurikulum disusun(KTSP) 
menggunakan acuan dari kurikulum 
SMK tahun-tahun sebelumnya., dan 
ada juga yang menggunakan acuan 
dari kurikulum diklat lembaga training 
industri di bawah bimbingan dinas 
pendidikan melalui kerja pengawas 
SMK. Belum optimalnya jalinan 
kerjasama sinergis dengan DU/DI, 
terdapat kondisi dimana SI program 
adaptif dan normatif telah distandarkan 
oleh BSNP sedangkan SI kurikulum 
program produktif belum disusun dalam 
kebijakan BSNP, sehingga dampaknya 
tidak menutup kemungkinan terjadinya 
sistem duplikasi dokumen kurikulum 

tanpa analisis, oleh karena itu 
kerjasama sinergis antara SMK dengan 
industri penting dilakukan untuk 
sinkronisasi kompetensi dan ruang 
lingkup materi yang perlu dimiliki oleh 
lulusan yang akan memasuki dunia 
kerja.  

Berdasarkan fenomena di atas, 
penulis merumuskan permasalahan 
berkenaan dengan ”desain kurikulum 
yang bagaimana yang cocok 
diterapkan di SMK program produktif 
yang sesuai dengan tuntutan dunia 
kerja?”, sehingga penyelenggaraan 
pendidikan program produktif  memiliki 
tingkat relevansi yang lebih tinggi 
dengan kebutuhan dunia kerja. Secara 
lebih rinci, pertanyaan yang dikaji 
adalah sebagai berikut: 
1. Desain kurikulum program 
produktif kompetensi keahlian teknik 
kendaraan ringan seperti apakah yang 
relevan dengan tuntutan dunia kerja?.  
2. Apa faktor yang menjadi 
pendukung dan penghambat dari 
desain kurikulum yang dikembangkan?. 

Pengembangan kurikulum 
merupakan langkah dalam 
mengimbangi berkembangnya ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni,psikologi, 
sosial politik, ekonomi, dan lain 
sebagainya. Sehingga pada akhirnya 
dapat memberikan gambaran 
mengenai arah dan tujuan dari produk 
kurikulum yang ada dan akan 
diimplementasikan oleh implementator 
kurikulum. Hal 
inisejalandenganpernyataanOliva 
(1992:12), bahwa “Curriculum is a 
product of its time, cure and respond to 
changed by social forces, philosophy 
position, psychology principles, 
educational leadership at a moment in 
history”. Daeng Sudirwo (2002;5), 
bahwa “kurikulum SMK haruslah dapat 
mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja, 
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sehingga lulusannya memiliki 
kemampuan sesuai dengan kebutuhan 
dunia kerja”. 

Berkaitandenganpernyataanterse
but, mengandung makna bahwa 
kurikulum itu akan dan harusberubah 
(adanya pengembangan) sejalan 
dengan perubahan yang terjadi dalam 
setiap bidang kehidupan. Dasar 
pengembangan kurikulumadalah untuk 
mengikuti perubahan sistem sosial, 
filosofi masyarakat, pandangan 
terhadap psikologi, dan kebijakan-
kebijakan yang terkait dengan 
pendidikan, sertad alam rangka 
menjalankan fungsinya kepada 
masyarakat. 

Secarakonseptualkurikulum SMK 
berada pada posisi model kurikulum 
teknologis, Model Kurikulum teknologis 
atau sering juga disebut sebagai 
kurikulum kompetensi, kurikulum 
mengarahkan pada pemuatan isi 
sesuai dengan tuntutan kehidupan 
(pekerjaan), isi kurikulum disesuaikan 
dengan tututan pekerjaan hidup (life 
skills), mata pelajaran disusun 
berdasarkan karakteristik kompetensi 
yang perlu dikuasai, model 
pembelajaran tuntas lebih banyak 
digunakan pada model kurikulum ini, 
evaluasi pembelajaran diarahkan pada 
keterampilan hidup, dan siswa 
dipandang sebagai calon orang 
dewasa.  

Model-model pengembangan 
kurikulum yang disajikan dalam tulisan 
ini, dipilih beberapa model-model yang 
sesuai dengan topik kajian. Pemilihan 
model-model pengembangan kurikulum 
dikaitkan dengan pokok permasalahan 
desain kurikulum program produktif di 
SMK khususnya pada Kompetensi 
Keahlian Teknik Kendaraan Ringan 
yang bagaimana yang sesuai dengan 
kebutuhan dunia kerja. Model yang 

disajikan diantaranya adalah model 
Desain Sistem Pelatihan Berbasis 
Kompetensi Blank, dan Model 
Sistematik Romiszowski. 

Model pengembangan desain 
sistem pelatihan berbasis kompetensi 
dari Blank (1982:11), mengandung tiga 
unsur pokok, yaitu; pemilihan 
kompetensi yang sesuai, menentukan 
indikator-indikator evaluasi untuk 
menentukan keberhasilan pencapaian 
kompetensi, dan pengembangan 
sistem pengajaran.Desain yang 
dituliskan oleh Blank (1982:26), 
menawarkan 12 langkah 
pengembangan kurikulum, yang terbagi 
kedalam dua tahapan yaitu tahap 
menganalisis kompetensi yang 
diperlukan dalampekerjaan dan 
tahapmengembangkan program 
pelatihan untuk membantu pesertadidik 
dalam menguasai kompetensi kerja 
sesuai dengan perangka tkompetensi 
yang telah dideskripsikan. Ringkasnya 
langkah yang dituliskanoleh Blank di 
atasd apat disederhanakand engan: (1) 
merinci secara tepat apa yang harus 
dipelajari siswa, (2) menyediakan 
pengajaran dengan kualitas yang paling 
baik, (3) menolong siswa untuk dapat 
mempelajari setiap tugasnya sebelum 
melanjutkan ketugas berikutnya, dan 
kemudian (4) meminta kepada setiap 
peserta didik untuk mendemonstrasikan 
kompetensi yang telah dicapainya. 

Model sistematik Romiszowski 
menerapkan salah satu  pendekatan 
sistem (system Approach). Pendekatan 
sistematik dalam mengembangkan 
suatu kurikulum adalah suatupen 
dekatan yang menitikberatkan pada 
struktur dan keteraturan yang 
direncanakan sejak awalu ntuk 
menghasilkan hal-hal yang spesifik. 
MenurutHamalikOemar (2000:68-70), 
“model sistematik ini dapatd igunakan 
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untuk mengembangkan program 
pendidikan kurikulum, desain 
pembelajaran, dan desain program 
pelatihan”.Pengembangan kurikulum 
dalam tulisan ini berdasarkan pada 14 
langkah pengembangan kurikulum J. 
Romiszowski sebagaib erikut: deskripsi 
tugas, analisis tugas, menetapkan 
kemampuan, spesifikasi kemampuan, 
kebutuhan pendidikan dan latihan, 
perumusan tujuan kompetensi/ 
kemampuan, kriteria keberhasilan, 
organisasi dan isi, pemilihan strategi 
pengajaran, uji coba program, evaluasi, 
implementasi program, monitoring, dan 
perbaikan dan penyesuaian (feedback). 

Kurikulum SMK berpusat pada 
subject, yaitu berupa mata pelajaran 
yang terpisah pisah, yang secara logis 
materi yang diberikan adalah mata 
pelajaran yang dianggap penting dapat 
mengembangkan kemampuan 
matematika, fisika, bahasa, kimia 
(adaptif) yang diajarkan dan materi 
yang berkenaan dengan emosi, seperti 
seni rupa, olah raga, agama (normatif), 
diberikan untuk mendukung 
pencapaian penguasaan kompetensi 
kejuruan (produktif). Implikasinya guru 
hendaknya merupakan orang yang 
menguasai suatu cabang ilmu, ahli (a
master teacher) yang bertugas 
membimbing untuk memudahkan siswa 
menyimpulkan materi.  

Pada kurikulum SMK terdapat 
label mata pelajaran yang terkesan 
terpisah-pisah, meskipun pada 
kenyataannya tidak demikian. Langkah-
langkah dalam pengembangan 
kurikulum SMK yaitu diawali orientasi 
atau fokus pada pekerjaan, kemudian 
dirinci kompetensi-kompetensi yang 
dibutuhkan untuk mengerjakan 
pekerjaan tersebut, langkah selanjutnya 
adalah menentukan materi atau bahan 
belajar yang dibutuhkan untuk 

mencapai kompetensi-kompetensi 
tersebut dengan menunjukkan 
performance, menentukan sumber 
belajar dan membuat instrumen 
evaluasi. Materi atau bahan belajar 
yang dibutuhkan tidak ditafsirkan 
sebagai mata pelajaran, tetapi mata 
pelajaran merupakan label dari 
kumpulan materi atau bahan yang 
dibutuhkan untuk membantu mencapai 
kompetensi yang diharapkan. 

Pengembangan desain kurikulum 
SMK ditempuh dengan melakukan 
langkah mengidentifikasi SKL yang 
telah ditetapkan oleh BSNP, kemudian 
mengidentifikasi standar kompetensi 
dan kompetensi dasar dengan 
mengacu pada standar isi yang telah 
ditetapkan oleh BSNP, kemudian guru 
dan pihak-pihak terkait merumuskan 
indikator pancapaian standar 
kompetensi dan kompetensi dasar, 
menetapkan alat evaluasi (uji 
kompetensi), merumuskan 
materi/bahan ajar, metode, media  dan  
sumber-sumber belajar yang 
dibutuhkan. 

Senada dengan pengembangan 
kurikulum SMK di atas. Sukmadinata 
(2004:93), merumuskan 
langkahpenyusunan desain kurikulum 
SMK sebagai berikut; 1). merumuskan 
tujuan, 2). merumuskan kompetensi, 3). 
merumuskan pembelajaran dan bahan 
pembelajaran, 4). menghitung waktu 
pembelajaran, 5). menentukan struktur 
dan sebaran mata pelajaran.  

Untuk kebutuhan makalah 
ini,dalam proses pengembangan 
desain kurikulum program produktif 
pada SMK Kompetensi Keahlian Teknik 
Kendaraan Ringan, mengacu pada 1). 
kebijakan yang ditetapkan Departemen 
Pendidikan Nasional, 2). prosedur 
pengembangan kurikulum yang 
ditawarkan oleh Sukmadinata 
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(2004:93), dan kemudian dikemas 
dengan 3). penyusunan desain 
program kurikulum sistemik dari 
Romiszowski, yang disederhanakan 
oleh Hamalik (2000:71). 

MetodePenelitian 

Metode yang digunakan adalah 
Research & Development, Borg dan 
Gall (1979:624), ”education research 
and development is a process used to 
develop and validate education 
product”. Pada penelitian dan 
pengembangan ini, dilakukan 
penyederhanaan langkah menjadi tiga 
tahap yaitu: ”tahap studi pendahuluan, 
pengembangan dan pengujian dan 
validasi”. Sukmadinata (2006:184) 

Validasi desain kurikulum 
program produktif yang dikembangkan, 
peneliti melakukan dua langkah yaitu; 
validasi ahli sebelum desain kurikulum 
tersebut diimplementasikan artinya 
dilakukan pada saat desain kurikulum 
program produktif selesai disusun 
dengan mengacu kepada data hasil 
studi pendahuluanoleh Pembimbing 
Disertasi, DU/DI, Pengawas SMK, 
Ketua Kompetensi, dan guru mata 
pelajaran program produktif dan 
keahlian berkaitan dengan struktur isi 
kurikulum, dan kejelasan rumusan dan 
uraian (keterbacaan). Kedua, validasi 
dilakukan setelah menempuh tahap 
ujicoba (terbatas dan luas). Pada tahap 
ini dilakukan uji produk dan sosialisasi 
hasil kegiatan uji produk yaitu menguji 
”keampuhan” produk yang dihasilkan, 
dengan melakukan pengujian learning 
package mengacu pada desain 
kurikulum produktif yang 
dikembangkan.Teknik dan Alat 
Pengumpul data. Alat/ Instrumen 
penelitian untuk pengumpulan data 
yang digunakan dalam penelitian iniad 
alah panduan observasi, panduan 

wawancara, kuisioner, instrument tes, 
danpanduanstudidokumentasi. 

Data dianalisis secara deskriptif 
kualitatif dan kuantitatif.Data yang 
bersifat kualitas dianalisis secara 
deskriptif kualitatif.Sementara itu data 
yang bersifat kuantitatif dianalisis 
secara deskripstif kuantitatif dengan 
perhitungan rerata dan persentase uji 
statistik. 

1. Pengembangan Kurikulum dengan Model 
Sistemik 

Desain kurikulum program 
produktif SMK pada Kompetensi 
Keahlian Teknik Kendaraan Ringan 
yang dikembangkan, dihasilkan melalui 
(1) analisis potensi yang ada di SMK, 
(2) menganilisis peluang dan tantangan 
yang ada pada dunia kerja, dan (3) 
menganalisis standar kompetensi 
lulusan dan SKKD. Isi kurikulum 
diorganisasikan menggunakan 
pendekatan berbasis kompetensi. 
Pendekatan berbasis kompetensi 
dimaksudkan bahwa kurikulum harus 
memuat materi pembelajaran yang 
benar-benar dibutuhkan untuk 
mencapai kompetensi sebagaimana 
yang tuntutan kompetensi pekerjaan 
dipersyaratkan dunia kerja. Komponen 
tujuan dalam desain kurikulum program 
produktif dituliskan secara sistematis 
mulai dari tujuan umum SMK dan 
tujuan khusus SMK sebagai salah satu 
dari satuan pendidikan tingkat 
menengah, dan lebih spesifik dituliskan 
tujuan yang harus dicapai oleh 
Kompetensi Keahlian dalam hal ini 
adalah Kompetensi Keahlian Teknik 
Kendaraan Ringan.  

Lingkup Kompetensi Keahlian 
Teknik Kendaraan Ringan ditekankan 
pada bidang penguasaan kompetensi 
pekerjaan jasa perawatan dan 
perbaikan lingkup pekerjaan bagi 
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lulusan yang relevan sebagai 
teknisi/mekanik, pelayanan suku 
cadang, operator teknisi perakitan/ 
teknisi produksi. Berdasarkan lingkup 
kompetensi keahlian di atas, 
dirumuskan standar kompetensi lulusan 
(SKL) mengacu pada BSNP yang 
terbagi pada SKL kompetensi umum 
dan SKL kompetensi kejuruan. Kedua 
SKL tersebut dijabarkan ke dalam 
standar kompetensi dan kompetensi 
dasar yang harus dikuasai oleh lulusan 
Kompetensi Keahlian Teknik 
Kendaraan Ringan dengan mengacu 
pada dokumen Spektrum Keahlian 
Pendidikan Menengah Kejuruan Tahun 
2008 yang terdiri dari 26 standar 
kompetensi dan 96 kompetensi dasar. 

Struktur kurikulum program 
produktif dan substansi kajian 
diorganisasikan dengan sistem paket-
paket pembelajaran yang dipelajari 
secara mandiri dan tuntas, melalui 
pengorganisasian tersebut siswa dapat 
mengambil paket pembelajaran yang 
benar-benar diminatinya secara tuntas 
untuk kemudian setelah melewati 
mekanisme uji kompetensi siswa dapat 
bekerja sesuai dengan kompetensi 
pekerjaan yang telah dikuasainya. 
Kemudian, melalui struktur kurikulum 
program produktif yang dikembangkan 
dapat melayani warga masyarakat yang 
berminat mempelajari secara parsial 
(non-reguler) berdasarkan paket 
pembelajaran yang ditawarkan di 
sekolah.  

Kompetensi dikelompokkan 
dalam paket-paket pembelajaran untuk 
memfasilitasi belajar sesuai dengan 
minat siswa dan sebagai antisipasi 
pelaksanaan multy entry- multy exit. 
Beban belajar ditetapkan berdasarkan 
sebaran kompetensi per paket 
pembelajaran. Metoda pembelajaran 
yang digunakan diawali mengenalkan 

secara keseluruhan kemudian 
mempelajari bagian-bagian. Sistem 
evaluasi dilakukan dengan memberikan 
penilaian terhadap aspek penguasaan 
pengetahuan, sikap, dan kemampuan 
praktik kerja, penilaian ditekankan 
untuk mendeskripsikan hasil belajar 
pada aspek sikap dan kemampuan 
kerja siswa. 

Penjabarankurikulumsecara 
operasionaldenganmenerapkandesaink
urikulumsistemikdari J. Romiszowski, 
lihatGambar 1. 

Perkembangan desain kurikulum 
yang dihasilkan, dimana faktor 
pembedanya terdapat aspek tujuan 
yang ditambahkan adanya penulisan 
rumusan tujuan SMK, tujuan 
kompetensi keahlian, dan penulisan 
standar kompetensi lulusan. Penetepan 
SK/KD mengacu pada spektrum 
kompetensi keahlian. Dituliskan 
rumusan analisis jenis pekerjaan 
berdasarkan struktur jenis pekerjaan 
yang ada di industri dalam hal ini 
struktur pekerjaan seorang mekanik, 
berikut dengan perincian tugas-tugas 
mengacu pada tugas-tugas tuntutan 
pekerjaan seorang mekanik. Jenis 
kompetensi yang harus dikuasai 
mencakup kemampuan pengetahuan 
kerja, sikap kerja, dan performansi 
pekerjaan serta dirumuskan dalam 
aspek pengetahuan, sikap, dan 
keterampilan, jumlah kompetensi yang 
digunakan mengacu pada spektrum 
kompetensi keahlian.  

Desain kurikulum program 
produktif pada SMK Kompetensi 
Keahlian Teknik Kendaraan Ringan 
dihasilkan melalui serangkaian kegiatan 
diskusi mendalam pada Focus 
Discussion Group (FDG). FGD 
beranggotakan peneliti, guru produktif, 
ketua kompetensi keahlian, dan Pihak 
DU/DI. Tugas FGD tersebut pada tahap 
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awal adalah untuk penyiapan dan 
penyusunan draft, reviu dan revisi, 
serta finalisasi draft kurikulum program 
produktif.  

Perkembangan sosok desain 
kurikulum program produktif yang 
dikembangkan disarikan dalam Tabel 1. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Gambar 1.Diagram AlurPengembanganKurikulum Program Produktif 
Model Sistemik(Model Sistemik Romiszowski 1981:20) 
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2. Faktor Pendukung dan Penghambat 

Berdasarkan hasil pembahasan 
mengenai sosok desain kurikulum yang 
dihasilkan, terdapat beberapa faktor 
yang mendukung terhadap kurikulum 
program produktif SMK Kompetensi 
Keahlian Teknik Kendaraan Ringan 
yang telah dihasilkan dengan 
menggunakan model sistemik, baik dari 
aspek proses penyusunannya maupun 
dari desainnya itu sendiri, yaitu antara 
lain : 
1) Dikembangkan berdasarkan 

analisis kebutuhan tuntutan kerja 
dan kesiapan sekolah.  

2) Pengembangan  kurikulum 
ditempuh dengan tahapan: 
merumuskan tuntutan pekerjaan, 
tujuan ditetapkan berdasarkan SKL 
dan SKKD, penetapan nama mata 
pelajaran berdasarkan karakteristik 
kompetensi, penetapan waktu dan 
jumlah jam pelajaran disesuaikan 
dengan pembobotan pencapaian 
kompetensi, rumusan silabus dan 
RPP disesuaikan dengan kebijakan 
yang ada di sekolah, 
media/metode pembelajaran dapat 
disesuaikan dengan perhitungan 
rasio siswa dan ketersediaan sara 
pembelajaran khususnya sarana 
pembelajaran praktik; dan sistem 
evaluasi mengintegrasikan 
pengukuran kognitif, afeksi dan 
psikomotorik untuk mengukur 
kemampuan kerja siswa. 

3) Memungkinkan adanya 
pengembangan kelompok mata 
pelajaran baru yang nama mata 
pelajarannya kurang dikenal dalam 
kurikulum-kurikulum sebelumnya. 

4) Silabus berisi informasi yang 
lengkap tentang mata pelajaran 
membawa dampak pada 
pembelajaran yang sistematik.  

5) Kejelasan materi apa yang akan 
disampaikan dapat menuntun 
siswa untuk lebih siap belajar 
dengan memberikan gambaran 
tentang apa dan bagaimana proses 
pembelajaran yang akan dilalui.  

Sedangkan faktor yang menjadi 
penghambat dari kurikulum program 
produktif yang dihasilkan, antara lain : 
1) Memerlukan cukup banyak waktu 

untuk menggali informasi dan 
merumuskan kompetensi yang 
diharapkan sesuai dengan 
kebutuhan para lulusan dan tuntutan 
DU/DI. 

2) Sulitnya membentuk tim yang solid 
dan menguasai materi secara teori 
dan praktik yang berperan sebagai 
pengembangan kurikulum 

3) Keterlibatan DU/DI dalam 
penyusunan kurikulum sejak awal 
merupakan keharusan, sedangkan 
DU/DI memiliki jadwal kerja yang 
padat sehingga memerlukan tim 
pengembang kurikulum yang aktif 
dan kreatif. 

4) Penyusunan silabus yang berisi 
gambaran lebih menyeluruh tentang 
paket pembelajaran (mata pelajaran) 
yang dikembangkan memerlukan 
waktu penyusunan dan pemikiran 
yang lebih menguras tenaga.  

5) Penyusunan kurikulum memerlukan 
waktu yang luang, tenaga yang 
banyak, dan biaya yang besar. 

6) Beragamnya ketersediaan sarana 
penunjang pembelajaran praktik 
yang kurang sesuai baik dari segi 
kuantitasnya dibandingkan dengan 
jumlah rombongan belajar dan 
kualitasnya (spesifikasi) 
dibandingkan dengan 
perkembangan teknologi saat ini. 
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Simpulan 

Simpulan mengenai sosok desain 
kurikulum yang dikembangkan. Sosok 
desain kurikulum memuat rasionalisasi 
penyusunan desain kurikulum program 
produktif, rumusan tujuan sesuai 
dengan cakupan kompetensi kerja 
Kompetensi Keahlian Teknik 
Kendaraan Ringan mengacu pada 
spektrum kompetensi keahlian Tahun 
2008. Struktur kompetensi lebih spesifik 
diuraikan pada jenis-jenis pekerjaan 
yang ada di tempat kerja sesuai 
dengan payung kelompok mata 
pelajarannya, melalui penawaran 
paket-paket pembelajaran sesuai 
dengan jenis pekerjaan yang ingin 
dikuasai.  

Faktor-faktor pendukung desain 
kurikulum yang dikembangkan, antara 
lain : dikembangkan berdasarkan 
analisis kebutuhan kerja dan kesiapan 
sekolah, prosedur pengembangan 
ditempuh mengacu pada dasar teori, 
kebijakan, dan kondisi empirik, 
memungkinkan adanya pengembangan 
secara berkelanjutan, silabus berisi 
informasi yang lengkap sistematik, dan 
urutan materi yang jelas. Sedangkan 
faktor penghambatnya adalah 
memerlukan cukup banyak waktu dan 
biaya, sulitnya membentuk tim yang 
solid dan menguasai materi secara 
teori dan praktik yang berperan sebagai 
pengembangan kurikulum dan sulitnya 
melibatkan DU/DI dalam penyusunan 
kurikulum sejak awal, dan beragamnya 
ketersediaan sarana penunjang 
pembelajaran praktik yang ada di 
sekolah. 

Berdasarkan hasil kajian 
berkenaan dengan pengembangan 
desain kurikulum yang telah 
dikembangkan, terdapat beberapa hal 
yang perlu menjadi perhatian bersama 

sesama para pengembang kurikulum 
yaitu; 
a. Pengembangan kurikulum SMK 

program produktif akan efektif 
apabila melibatkan pihak sekolah, 
dan pihak industri secara sinergis.  

b. Pengembangan kurikulum program 
produktif harus memahami dan 
memiliki pengalaman kerja di industri 
sehingga dapat mengembangkan 
kurikulum sesuai dengan kebutuhan 
pekerjaan di industri. 

c. Pengembang kurikulum harus 
memahami prosedur pengembangan 
kurikulum dan menggunakan acuan 
model/desain pengembangan 
kurikulum yang teruji baik secara 
teoritik maupun secara praktik. 

d. Implementasi kurikulum SMK 
program produktif akan efektif 
apabila didukung dengan 
kemampuan guru dalam 
merencanakan pembelajaran dan 
didukung sarana pembelajaran yang 
sesuai rencana pembelajaran. 

e. Evaluasi pembelajaran tidak hanya 
menekankan pada hasil tetapi juga 
pada proses belajar, sehingga dapat 
meningkatkan motivasi belajar 
siswa. 

f. Pengakuan hasil belajar siswa oleh 
pihak dunia kerja perlu menjadi 
agenda dalam pengelolaan SMK 
melalui kegiatan UJK atau program 
sertifikasi kompetensi dari industri 
atau asosiasi profesi. 
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INTERNALISASI VISI UNY TERHADAP PEMBENTUKAN KARAKTER
MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK 

Oleh: Agus Partawibawa1), Syukri Fathudin AW2) 
1) Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif 

2)Jurusan Pendidikan Teknik Mesin 

Abstrak 

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui 1) pemahaman dan pengamalan  Visi UNY 
pada pembentukan karakter mahasiswa Fakultas Teknik  UNY.2)mengetahui faktor apa saja 
yang mempengaruhi internalisasi Visi UNY pada pembentukan karakter dikalangan mahasiswa 
Fakultas Teknik UNY  

Metode penelitian yang dipilih dalam rangka mengetahui internalisasi visi UNY pada 
pembentukan karakter mahasiswa Fakultas Teknik adalah metode penelitian expos facto. 

Untuk dimensi visi UNY ”bernurani”, jumlah butir pada variabel ini sebanyak 5 butir dan 
secara teoritis mempunyai rentang skor antara 5 sampai 20 dengan rerata ideal 12,5 dan 
simpangan baku ideal 2,5. Dari harga-harga tersebut maka dapat ditentukan kategori 
pemahaman dan pengamalan yang dilakukan oleh mahasiswa terhadap dimensi ”bernurani”, 
sebagaimana telah dicantumkan dalam hasil penelitian di atas. Apabila dilihat dari persentase 
jumlah mahasiswa, maka yang termasuk dalam kategori ”tinggi” sebesar 40%, sedangkan yang 
termasuk dalam kategori ”sedang” sebesar 60%. Sedangkan untuk perhitungan nilai rerata, 
didapatkan nilai rerata 16,17. Berdasarkan  kedua metode tersebut dan disesuaikan dengan 
range kategori yang telah ditentukan, maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman dan 
pengamalan yang dilakukan oleh mahasiswa terhadap visi UNY untuk dimensi ”bernurani” 
termasuk dalam kategori ”sedang”.Untuk dimensi visi UNY ”cendekia”, jumlah butir pada 
variabel ini sebanyak 5 butir dan secara teoritis mempunyai rentang skor antara 5 sampai 20 
dengan rerata ideal 12,5 dan simpangan baku ideal 2,5. Dari harga-harga tersebut maka dapat 
ditentukan kategori pemahaman dan pengamalan yang dilakukan oleh mahasiswa terhadap 
dimensi ”cendekia”, sebagaimana telah dicantumkan dalam hasil penelitian di atas. Apabila 
dilihat dari persentase jumlah mahasiswa, maka yang termasuk dalam kategori ”tinggi” sebesar 
31%, sedangkan yang termasuk dalam kategori ”sedang” sebesar 69%. Sedangkan untuk 
perhitungan nilai rerata, didapatkan nilai rerata 15,98. Berdasarkan  kedua metode tersebut dan 
disesuaikan dengan range kategori yang telah ditentukan, maka dapat disimpulkan bahwa 
pemahaman dan pengamalan yang dilakukan oleh mahasiswa terhadap visi UNY untuk dimensi 
”cendekia” termasuk dalam kategori ”sedang”.Untuk dimensi visi UNY ”mandiri”, jumlah butir 
pada variabel ini sebanyak 5 butir dan secara teoritis mempunyai rentang skor antara 5 sampai 
20 dengan rerata ideal 12,5 dan simpangan baku ideal 2,5. Dari harga-harga tersebut maka 
dapat ditentukan kategori pemahaman dan pengamalan yang dilakukan oleh mahasiswa 
terhadap dimensi ”mandiri”, sebagaimana telah dicantumkan dalam hasil penelitian di atas. 
Apabila dilihat dari persentase jumlah mahasiswa, maka yang termasuk dalam kategori ”tinggi” 
sebesar 44%, sedangkan yang termasuk dalam kategori ”sedang” sebesar 56%. Sedangkan 
untuk perhitungan nilai rerata, didapatkan nilai rerata 16,07. Berdasarkan  kedua metode 
tersebut dan disesuaikan dengan range kategori yang telah ditentukan, maka dapat disimpulkan 
bahwa pemahaman dan pengamalan yang dilakukan oleh mahasiswa terhadap visi UNY untuk 
dimensi ”mandiri” termasuk dalam kategori ”sedang”Berdasarkan hasil penelitian yang telah 
didapatkan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, sebagai      berikut:1)Tingkat 
pemahaman dan pengamalan yang dilakukan oleh mahasiswa terhadap visi UNY  dalam 
pembentukan karakter  mahasiswa Fakultas Teknik  termasuk dalam kategori ”sedang”.2)Faktor 
yang mempengaruhi internalisasi visi UNY dalam pembentukan karakter  mahasiswa Fakultas 
Teknik adalah: a)Pemahaman mahasiswa; tingkat pemahaman dan kedewasaan bepikir, 
berperilaku sangat mempengaruhi pemahaman mahasiswa dalam menginternalisasikan visi 
UNY.b)Pembiasaan( sosialisasi) Visi UNY dikalangan mahasiswa; diperlukan sosialisasi dan 
pembiasaan yang terus menerus dalam rangka suksesnya pembentukan karakter mahasiswa. 

Kata kunci: Visi, Pendidikan, Karakter 
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Pendahuluan 
Visi Universitas Negeri Yogyakarta 

(UNY)  sampai tahun 2015 adalah 
mampu menghasilkan insan cendekia, 
mandiri dan bernurani. Dalam 
mewujudkan visi tersebut  dibutuhkan  
semangat persaudaraan  , tolong-
menolong  . Menurut Sarbiran (2008: 1) 
supaya visi UNY tersebut dapat mudah 
diimplementasikan seluruh elemen 
UNY, dibutuhkan KKT ( Kemauan, 
Kepedulian dan Tangggung jawab)  .  

 Fakultas Teknik Universitas 
Negeri Yogyakarta( FT UNY) pada 
tahun 2007 berhasil memperoleh 
sertifikat ISO 9001 : 2000 dari  
Sucofindo, yaitu salahsatu BUMN yang 
menangani dibidang jasa layanan. 
Sertifikat ini diperoleh FT UNY atas 
dasar penilaian bahwa FT mampu 
menerapkan sistem manajemen mutu 
khususnya yang berhubungan  dengan 
standar proses pada implementasi 
program pendidikan dan pengajaran. 
Tujuan utama penerapan sistem 
manajemen mutu ini pada dasarnya 
adalah pencapaian kepuasan 
pelanggan, yaitu mahasiswa dan 
pengguna lulusan yang lainnya.  

Mahasiswa merupakan aset suatu 
bangsa yang sangat berharga. Mereka 
merupakan calon pemimpin dan 
penerus perjuangan bangsa. Manakala 
mahasiswa yang sekarang masih 
belajar di perguruan tinggi dapat 
terdidik secara utuh dan terarah, maka 
masa depan bangsa dan negara ini 
akan baik. Tetapi manakala mereka 
mendapatkan pendidikan yang parsial, 
hanya mementingkan sisi kecerdasan 
intelektual dan kekuatan fisik dan 
mengesampingkan pembinaan 
kecerdasan intelektual dan spiritual, 
maka bangsa yang majemuk ini akan 
terancam keberlangsungannya. 

Banyak hal kita saksikan 
mahasiswa UNY yang berprestasi baik 
dilevel regional, Nasional, maupun 
Internasional.  Baik dibidang penalaran, 
olahraga, seni, keagamaan, pramuka  
dll. Namun ada juga mahasiswa yang 
kurang beruntung dan bahkan dapat 
dikatakan memprihatinkan. Karena 
tidak mampu menyelesaikan studinya ( 
droup out). 

Setelah hampir empat tahun 
diimplementasikan Visi UNY, banyak 
hal telah dilakukan oleh segenap 
civitas akademika. Almarhum Prof 
Sugeng Mardiyono ( Rektor UNY) telah 
mencanangkan strategi pelaksanaan 
visi dan misi UNY dengan sebutan  
SAPTAGUNA  UNY yang terdiri dari 1) 
kebersamaan, 2) pemberdayan, 3) 
pembudayaan, 4) profesionalitas, 5) 
pengendalian, 6) keberlanjutan dan 7) 
kewirausahan   ( Sugeng Mardiyono, 
2008) 

Tantangan besar yang harus 
dihadapi mahasiswa  dan civitas 
akademika UNY adalah bagaimana visi 
dan cita-cita luhur tersebut dapat 
berkesan, bermakna, dihayati dan 
diimplementasikan. Sebuah pekerjaan 
yang bernilai ibadah tentunya apabila 
kita mampu menjawabnya dengan 
penuh kesadaran dan keikhlasan 
dalam bentuk belajar  kerja, layanan 
yang optimal.Dari latar belakang 
permasalahan di atas, maka rumusan 
permasalahan yang ingin dijawab 
melalui penelitian ini adalah: 
1. Bagaimanakah  tingkat pemahaman dan 
pengamalan yang dilakukan oleh mahasiswa 
terhadap visi UNY  dalam pembentukan karakter  
mahasiswa Fakultas Teknik  ? 
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi 
internalisasi visi UNY dalam pembentukan 
karakter  mahasiswa Fakultas Teknik  ?
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1. Visi dan Misi UNY 

Sampai tahun 2015 Universitas 
Negeri Yogykarta menetapkan visinya 
yakni mampu menghasilkan insan yang 
bernurani cendekia dan  mandiri. 
Cendekia  menggambarkan 
kecerdasan intelektual yang disertai 
dengan suara hati sehingga ada suatu 
kearifan. Mandiri menunjuk pada suatu 
kemampuan personal dalam 
meneguhkan eksistensi dirinya, 
sehingga mampu melakukan sesuatu 
tanpa harus bergantung pada orang 
lain. Bernurani berarti memiliki 
kelurusan hati, perilaku yang dibimbing 
dari hati-nurani dan nilai-nilai yang 
bersumber dari Ke-Tuhanan. 

Berkaitan dengan  VISI UNY 
tersebut, Universitas Negeri 
Yogyakarta merupakan perguruan 
tinggi LPTK dengan misi utamanya 
menyiapkan tenaga kependidikan 
kemudian juga diberi mandat untuk 
mengembangkan program-program 
non-kependidikan, maka misi yang 
diemban adalah : 
a. mengembangkan pendidikan 
akademik dan atau profesional dalam 
bidang kependidikan dan non-
kependidikan yang diarahkan untuk 
menghasilkan manusia yang memiliki 
kecerdsan dan keterampilan yang 
bermanfaat bang pembangunan 
bangsa negara 
b. mengembangan kegiatan penelitian 
untuk mengkaji dn mengembangkan 
ilmu pengetahuan dan teknologi dan 
kesenian yang mensejahterakan 
individu dan msyarakat yang 
mendukung pembangunan nasional 
c. mengembangkan kegiatan 
pengabdian pada masyarakat yang 
mendorong pengembangan segala 
potensi alam dan manusia, baik  
secara individu maupun kelompok 

untuk mewujudkan masyarakat belajar 
dalam rangka pembangunan nasional 

d. mengembangkan sistem kelembagaan , 
organisasi , manajemen dan administrasi, 
budaya kerja sinergis, dan sumber 
daya manusia yang menghargai 
belajar, tanggung- jawab, kreatif, nilai-
nilai keadilan, dan kewirausahaan 
dalam rangka melaksanakan tri dharma 
perguruan tinggi otonomi kampus 

Untuk mewujudkan visi, misi dan 
pencpaian program pengembangan , 
UNY memilih strategi yang dinamakan  
SAPTAGUNA UNY, yaitu : 1) 
kebersamaan, 2) pemberdayaan, 3) 
pembudayaan,4) profesionalitas,5) 
pengendalian, 6) keberlanjutan , dan 7) 
kewirausahaan. 

Menurut Herminarto Sofyan 
(2008) , kecerdasan intelektual, 
kecerdasan emosional dan kecerdasan 
spiritual dapat tumbuh dan 
berkembang secara simultan  melalui 
kegiatan kurikuler dan extrakulrikuler, 
sehingga dihasilkan insan-insan yang 
cerdas, santun, berkepribadian,  dan 
menjunjung tinggi nilai-nilai 
spriritualitas. Ada limawilayah 
kecerdasan pribadi dalam bentuk 
kecerdasan emosional yang dapat 
dibentuk dalam diri mahasiswa. Lima 
wilayah tersebut adalah : 

a. kemampuan mengenali emosi diri , 
yaitu  kemampuan mahasiswa dalam 
mengenali perasaannya sendiri 
sewaktu perasaan atau emosi tersebut 
muncul 

b. kemampuan mengelola emosi 
adalah kemampuan mahasiswa untuk 
mengendalikan perasaannya sendiri, 
sehingga tidak meledak dan akhirnya 
dapat mempengaruhi perilakunya yang 
salah 
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c. kemampuan memotivasi diri sendiri 
adalah kemampuan memberikan 
semangat pada diri sendiri untuk 
melakukan sesuatu yang baik dan 
bermanfaat 

d. kemampuan mengenali emosi  
orang lain, adalah kemampuan untuk 
mengerti perasaan dan kebutuhan 
orang lain, sehingga orang lain mersa 

senang merasa senang dan mengerti 
perasaannya, kemampuan ini sering 
dinamakan Empati. 

e. Kemampuan membina hubungan 
adalah kemampuan untuk mengelola 
emosi orang lain, sehingga tercipta 
ketrampilan sosial yang tinggi dan 
membuat pergaulan mahasiswa 
menjadi lebih luas 

2. Menyamakan Persepsi dikalangan 
Civitas Akademika Fakultas Teknik 
Universitas Negeri Yogyakarta 

Dalam membangun kebersamaan untuk 
mewujudkan cita-cita luhur dan mulia sesuai Visi 
dan Misi UNY maka dibutuhkan kesamaan 
persepsi dikalangan civitas akademika UNY , 
baik itu dosen , karyawan, mahasiswa, 
pimpinan lembaga tentang kultur yang 
akan dibangun.  Kultur tersebut 
mestinya menunjukkan ciri, watak dan 
nilai-nilai (value) kecendekiaan, 
kemandirian dan kebernuranian. Baik 
dalam ativitas pembelajaran, pekerjaan 
, layanan maupun kebijakan . Hal 
tersebut diapresiasi dan disikapi 
sebagai sebuah kesatuan yang 
terintegrasi (integrated).  

Sebagai visi Universitas, 
implementasinya akan memerlukan 
dukungan semua komponen struktur 
dan fungsi universitas, konsekuensinya  
tidak akan dapat dilakukan oleh 
salahsatu komponen saja secara 
terpisah. ( Wuryadi : 2008, 2). Namun 
demikian dapat dipahami bahwa 
pengembangan konseptual dapat 
dilakukan oleh satu lembaga 
pengkajian yang melakukan kerja 
sinergi, kolaborasi dan konvergensi 
fungsi dengan berbagai element yang 
lain. 

Dimensi fungsi akademis, 
administrasi dan kemahasiswaan 

membutuhkan pencerahan dan 
penyadaran menuju realisasi kultur 
visioner tersebut secara dinamis dan 
berkelanjutan.  

Makna Cendekia, mengandung 
makna Mandiri dan Bernurani, 
demikian pula makna Mandiri 
mengandung makna Cendekia dan 
Bernurani, dan makna Bernurani perlu 
didukung makna  Cendekia dan 
Mandiri.  

Bangunan  tiga pilar visi UNY 
membutuhkan pemahaman yang serius 
dan teliti.  Menurut Sarbiran ( 2008) : 

a. Pilar pertam = BERNURANI 
Hal ini memiliki ciri –ciri  sebagai 

berikut : 
- taat azas/ibadah pada Tuhan Yang 

Maha Esa 
- tanggung jawab 
- terbuka ( inklsif) 
- peduli 
- disiplin  
- demokratis 

 b. Pilar kedua = MANDIRI 
- Membudayakan 
- Produktif 
- Antusias 
- Memberdayakan 
- Menempatkan diri / kordinatif 
- Pembelajar 

c. Pilar ketiga= CENDEKIA 
- Menginspirasi 
- Kritis 
- Inovatif 
- Antipatif 
- Aspiratif 
- Kreatif
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3. Makna Pendidikan Karakter 

Terdapat berbagai rumusan 
dalam memaknai karakter maupun 
pendidikan karakter. Rumusan tersebut 
antara lain:  

a. Character  is the combination of 
personal qualities that make each 
person unique. Teachers, parents, and 
community members help children 
build positive character qualities. For 
example, the six pillars of character are 
trustworthiness, respect, responsibility, 
fairness, caring, and citizenship. 
Character deals with how people think 
and behave related to issues such as 
right and wrong, justice and equity, and 
other areas of human conduct 
(www.eduscapes.com).

b. Character is attribute or a quality 
that defines a person. This means that 
you are defined by a certain set of 
habits, qualities or attitudes and these 
form the basis upon which you 
character is judged 
(www.indianchild.com)

c. Character education is the 
development of knowledge, skills, and 
abilities that encourage children and 
young adults to make informed and 
responsible choices 
(www.eduscapes.com).

d. Character education is the 
deliberate effort to help people 
understand, care about, and act upon 
core ethical values (Lickona, 
www.goodcharacter.com)Lebih lanjut 
Lickona mengemukakan:“When we 
think about the kind of character we 
want for our children, it’s clear that we 
want them to be able to judge what is 
right, care deeply about what is right, 
and then do what they believe to be 

right—even in the face of pressure from 
without and temptation from within.”

e. Character education is the 
development of knowledge, skills, and 
abilities that enable the learner to make 
informed and responsible choices. It 
involves a shared educational 
commitment that emphasizes the 
responsibilities and rewards of 
productive living in a global a diverse 
society (www.urbanext.illinois.edu)

f. Character education is an umbrella 
term loosely used to describe the 
teaching of children in a manner that 
will help them develop variously as 
moral, civic, good, mannered, behaved, 
non-bullying, healthy, critical, 
successful, traditional, compliant and/ 
or socially-acceptable beings 
(wikipedia.com)

g. Character education (CE) is 
everything you do that influences the 
character of the kids you (Elkin & 
Sweet, 2004) 

Dari berbagai pendapat tersebut 
secara sederhana dapat dirumuskan 
bahwa pada dasanya karakter 
menyangkut kualitas diri dan keyakinan 
seseorang yang akan melandasi 
perilaku Sedangkan pendidikan 
karakter adalah upaya meningkatkan 
pengetahuan, ketrampilan maupun 
sikap yang dibutuhkan agar seseorang 
berperilaku sesuai dengan nilai-nilai 
luhur, norma, etika, maupun aturan 
yang berlaku. 

4. Karakter Tenaga Kerja Kejuruan 
Menghadapi Tantangan Global 

Pertanyaan mendasar dalam 
kerangka penyiapan tenaga kerja 
kejuruan adalah karakter kerja seperti 
apa yang perlu ditanamkan kjepada 
peserta didik dalam menyiapkan 
tenaga kerja kejuruan di era global. 
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Survey yang penulis lakukan terhadap 
130 industri di seluruh Indonesia 
menujukkan bahwa aspek-aspek 
kompetensi yang dirasa penting oleh 
industri yang juga merupakan 
kelemahan utama lulusan adalah: 
kejujuran, etos kerja, tanggungjawab, 
disiplin, menerapkan prinsip-prinsip 
keselamatan dan kesehatan kerja, 
inisiatif dan kreatifitas (Wagiran, 2008; 
2009). Temuan ini selaras dengan 
kajian yang dilakukan Muchlas Samani 
(2007) yang menemukan urutan 
kompetensi utama yang dibutuhkan 

industri yang meliputi: jujur, disiplin, 
tanggungjawab, kerjasama, memecahkan 
masalah, dan penguasaan bidang kerja. 
Andreas (2007, dalam Muclas Samani, 
2007) menunjukkan bahawa 
kompetensi utama yang diharapkan 
industri meliputi urutan: jujur, disiplin, 
komunikasi, kerjasama, dan 
penguasaan bidang studi. Dengan 
demikian jelas bahwa karakter memiliki 
peran pentying dalam menentukan 
suksesnya tenaga kerja dalam suatu 
industri.  

Dalam konteks yang lebih luas, 
Soto (2005 dalam Zamroni, 2009) 
mengidentifikasi kompetensi yang 
diperlukan di abad 21 bagi kehidupan 
masyarakat yang mulkultural, antara 
lain: (1) memiliki integritas pribadi 
yang kokoh dengan memegang teguh 
etika bertanggung jawab bagi 
kemajuan masyarakatnya dan 
memegang teguh etika dalam perilaku 
pribadi dan profesionalnya;  (2) 
menjadi a learning person, senantiasa 
memperluas dan memperdalam 
pengetahuan dan skills yang dimiliki; 
(3) memiliki kemampuan berkerjasama 
dengan segala perbedaan yang 
dimiliki; d)menguasai dan 
memanfaatkan ITC; da (4) mampu 
mengambil keputusan yang 
senantiasa berlandaskan kepentingan 
masyarakat luas. 

Kay (2008) menganalisis 
perkembangan yang akan terjadi di 
abad 21 dan mengidentifikasi 
kompetensi apa yang diperlukan dan 
menjadi tugas pendidikan untuk 
mempersiapkan warga negara dengan 
kompetensi tersebut. Terdapat 5 
kondisi atau konteks baru dalam 
kehidupan berbangsa, yang masing-
masing memerlukan kompetensi 

tertentu. Kondisi tersebut antara lain: 
(1) kondisi kompetisi global (perlu 
kesadaran global dan kemandirian), 
(2) kondisi kerjasama global (perlu 
kesadaran global, kemampuan 
bekerjasama, penguasaan ITC),  (3) 
pertumbuhan informasi (perlu melek 
teknologi, critiacal thinking & 
pemecahan masalah),  (4)  
perkembangan kerja dan karier (perlu 
critical thinking & pemecahan masalah, 
innovasi &penyempurnaan, dan, 
fleksibel & adaptable), (5) 
perkembangan ekonomi berbasis 
pelayanan jasa, knowledge 
economy (perlu melek informasi, 
critical thinking dan pemecahan 
masalah).  Oleh karenanya lembaga 
pendidikan  harus mempersiapkan 
siswa dengan kemampuan: (1) 
kesadaran global, (2) watak 
kemandirian, (3) kemampuan 
bekerjasama secara global, (4) 
kemampuan menguasai ITC, (5) 
kemampuan melek teknologi, (6) 
kemampuan intelektual yang 
ditekankan pada critical thinking 
dan kemampuan memecahkan 
masalah, (7) kemampuan untuk 
melakukan innovasi & 
menyempurnakan, dan, (8) memiliki 
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pengetahuan dan ketrampilan yang 
bersifat fleksibel & adaptabel. 

Mutu lembaga pendidikan 
ditentukan bagaimana jawaban atas 
pertanyaan: (1) apakah peserta didik  
mampu berpikir kritis dan memecahkan 
masalah ?,  (2) apakah peserta didik  
memiliki kesadaran global ?  (3) 
apakah peserta didik  memiliki 
kemandirian ?  (4) apakah  peserta 
didik  mampu bekerjasama dengan 
baik ? (5) apakah peserta didik  melek 
teknologi ? (6) apakah peserta didik  
memiliki watak pembaharu ? (7) 
apakah peserta didik  mampu 
berkomunikasi secara efektif? Kalau 
jawaban “ya”, maka lembaga 
pendidikan tersebut bermutu. Semakin 
tinggi skor dekat dengan ya, semakin 
bermutu sekolah itu. Selanjutnya, 
berdasarkan kemampuan tersebut di 
atas, Kay mengidentifikasi 5 
kemampuan yang amat penting 
dalam kehidupan, yakni, (1) etika 
kerja, (2) kemampuan berkolaborasi, 
(3) kemampuan berkomunikasi, (4) 
tanggung jawab sosial, dan, (5) 
berpikir kritis dan memecahkan 
masalah. 

Perkembangan dan  perubahan 
kehidupan masyarakat mengarah pada 
satu trend besar dan universal, yakni 
perubahan dan kemajuan. 
Pengalaman perkembangan teknologi 
selama ini menunjukan tingkat 
perkembangan yang terjadi amat 
cepat dan dampaknya juga cepat 
menyebar dalam berbagai aspek 
kehidupan termasuk dalam aspek 
kultur. Oleh karena itu, lembaga 
pendidikan harus mempersiapkan diri 
dengan baik dan masuk arus 
perubahan dengan cerdas agar bisa 
memanfaatkan peluang yang ada, 
tidak sekedar memperoleh dampak 
negatif belaka. Kompetensi abad ke 

21 harus pula dijadikan acuan dalam 
perencanaan kurikulum. Lembaga 
pendidikan  harus mulai mengubah 
mind set nya. Mengajar tidak sekedar 
mentransfer ilmu pengetahuan, 
teknologi dan ketrampilan, melainkan 
mengajar juga mentransfer kehidupan. 
Implikasi yang paling dekat adalah 
semua pengajar, tidak pandang mata 
pelajaran yang diampu, memiliki 
tanggung jawab membangun moral 
dan karakter peserta didik. 
Pengembangan karakter tidak bisa 
diajarkan, melainkan dikembangkan 
lewat proses pembiasaan. Oleh karena 
itu, perilaku pengajar  harus bisa 
dijadikan tauladan bagi para peserta 
didiknya (Zamroni, 2009).  

5. Implementasi Pendidikan Karakter 
dalam Menyiapkan Tenaga Pendidik 
dan Kependidikan 

Implementasi pendidikan karakter  
dalam lingkup pendidikan keguruan 
tidak terlepas dari aspek kurikulum, 
pembelajaran, dan iklim/budaya 
akademik. Oleh karenanya pertanyaan 
dasar yang harus dijawab dalam hal ini 
adalah: (1) bagaimanakah 
mengintegrasikan karakter  dalam 
kurikulum, dan (2) bagaimana 
menciptakan strategi yang mendukung 
implementasi integrasi karakter dalam  
perkuliahan, (3) bagaimanakah 
menciptakan iklim dan budaya 
akademik dalam mendukung integrasi 
karakter  dalam proses pendidikan.  

a. Integrasi Pendidikan Karakter  
dalam Kurikulum 

Untuk membahas integrasi 
karakter  dengan kurikulum, perlu 
disepakati dulu bahwa kurikulum 
adalah skenario pendidikan untuk 
mencapai tujuan pendidikan. Jika 
tujuan pendidikan adalah membantu 
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peserta didik untuk mengembangkan 
potensinya agar mampu menghadapi 
problema kehidupan dan kemudian 
memecahkannya secara arif dan 
kreatif, berarti pembelajaran pada 
semua matapelajaran seharusnya 
diorientasikan ke tujuan itu dan hasil 

belajar juga diukur berdasarkan 
kemampuan yang bersangkutan dalam 
memecahkan problem kehidupan. 
Pengembangan aspek-aspek karakter  
tersebut dapat dibarengkan dengan 
substansi matapelajaran atau bahkan 
sebagai metoda pembelajarannya.  

Jika digunakan kurikulum 
berorientasi kompetensi  maka karakter 
seharusnya dimasukan sebagai 
kompetensi dasar yang dikembangkan 
bersama mata kuliah lainnya. Dengan 
demikian setiap mata kuliah dituntut 
untuk mengembangkannya bersama 
kompetensi substansi mata kuliah atau 
bahkan merupakan aplikasi substansi 
matapelajaran dalam kehidupan. 
Dosen perlu merencanakan, 
melaksanakan dan mengevaluasi 
pembelajaran dengan memperhatikan 
integrasi pendidikan karakter dalam 
mata kuliah yang diampunya. 

b. Integrasi Karakter dalam 
Pembelajaran 

Pelaksanaan integrasi karakter  
dalam pembelajaran dapat dilakukan 
dengan bermacam-macam strategi 
dengan melihat kondisi mahasiswa 
serta lingkungan sekitarnya, oleh 
sebab itu pelaksanaan integrasi 
karakter dalam pendidikan memiliki 
prinsip-prinsip umum seperti: (1) tidak 
mengubah sistem pendidikan yang 
berlaku, (2) tidak mengubah kurikulum, 
(3) pembelajaran menggunakan prinsip 
learning to know, learning to learn, 
learning to be, dan learning to live 
together, dan (4) dilaksanakan secara 
kontekstual sehingga terjadi pertautan 
antara pendidikan dan kebutuhan nyata 
peserta didik. Dengan memperhatikan 
prinsip-prinsip tersebut integrasi 
karakter  dalam pembelajaran dapat 
dilaksanakan dengan berbagai model, 
misalnya model  pembelajaran dan 

pelatihan berbasis proyek (project 
based learning), pembelajaran berbasis 
masalah (problem based learning), 
pembelajaran terlibat secara langsung 
(hands-on learning), pembelajaran 
berbasis aktivitas (activities based 
learning), dan pembelajaran berbasis 
kerja (work based learning). Dengan 
model-model di atas memungkinkan 
subjek didik banyak melakukan 
sesuatu, bukan sekedar memahami 
dan mendengarkan. 

Sedikitnya terdapat tiga model 
implementasi karakter  yang perlu 
dipertimbangkan , yaitu : (1) model 
integratif, (2) model komplementatif, 
dan (3) model diskrit (terpisah). Dalam 
model integratif, implementasi karakter  
melekat dan terpadu dalam program-
program kurikuler, kurikulum yang ada, 
dan atau mata kuliah yang ada, bahkan 
proses pembelajaran. Program 
kurikuler atau mata kuliah yang ada 
hendaknya bermuatan kepada 
penanaman karakter. Model ini 
membutuhkan kesiapan dan 
kemampuan tinggi dari pengajar/dosen. 
Pengajar/dosen dituntut untuk kreatif, 
penuh inisiatif, dan kaya akan gagasan. 
Pengajar/dosen harus pandai dan 
cekatan menyiasati dan menjabarkan 
kurikulum, mengelola pembelajaran, 
dan mengembangkan penilaian. 
Keuntungannya model ini, adalah relatif 
murah, tidak membutuhkan ongkos 
mahal, dan tidak menambah dosen. 

Dalam model komplementatif, 
implementasi karakter, ditambahkan ke 
dalam program pendidikan kurikuler 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Teknik Mesin 
FT UNY, Sabtu 2 Juni 2012 ISSN: 2086-8987

19



dan struktur kurikulum yang ada; bukan 
dalam matakuliah. Pelaksanaannya 
dapat berupa menambahkan mata 
kuliah karakter dalam struktur 
kurikulum. Model ini membutuhkan 
waktu tersendiri atau waktu tambahan, 
juga dosen tambahan dan 
membutuhkan ongkos yang relatif 
mahal. Selain itu, penggunaan model 
ini dapat menambah beban tugas 
mahasiswa dan dosen serta 
membutuhkan finansial yang tidak 
sedikit yang dapat memberatkan pihak 
institusi. Meskipun demikian, model ini 
dapat digunakan secara optimal dan 
intensif untuk membentuk karakter 
mahasiswa.  

Dalam model terpisah (diskrit), 
implementasi karakter  disendirikan, 
dipisah, dan dilepas dari program-
program kurikuler, atau mata kuliah. 
Pelaksanaannya dapat berupa 
pengembangan karakter yang dikemas 
dan disajikan secara khusus pada 
peserta didik. Penyajiaannya bisa 
terkait dengan program kurikuler atau 
bisa juga berbentuk program 
ekstrakurikuler. Model ini memerlukan 
persiapan yang matang, ongkos yang 
relatif mahal, dan kesiapan sekolah 
yang baik. Model ini memerlukan 
perencanaan yang baik agar tidak 
salah penerapan, namun model ini 
masih dapat digunakan untuk 
membentuk karakter peserta didik 
secara komprehensif dan leluasa.  

Pemilihan model yang diterapkan 
tersebut akan sangat tergantung dari 
berbagai kesiapan beberapa aspek 
termasuk karakteristik institusi masing-
masing. Melalui proses evaluasi diri, 
ujicoba, validasi, implementasi dan 
evaluasi akan didapatkan pola yang 
cocok untuk masing-masing institusi.  

c. Implementasi Karakter  dalam 
Iklim/Budaya Akademik 

Aspek-aspek karakter, khususnya 
yang bersifat sikap (merupakan 
perwujudan kesadaran diri) banyak 
yang sebenarnya merupakan bagian 
aktivitas sehari-hari manusia. Secara 
teoritik aspek sikap atau ranah afektif 
lebih efektif jika dikembangkan melalui 
kebiasaan sehari-hari. Misalnya disiplin 
pada mahasiswa akan lebih mudah 
dikembangkan jika disiplin telah 
menjadi kebiasaan sehari-hari di 
kampus. Jujur, kerja keras, saling 
toleransi dan sebagainya akan mudah 
dikembangkan jika aspek-aspek 
tersebut sudah menjadi kebiasaan 
sehari-hari di kampus. Dalam konteks 
pendidikan kejuruuan penumbuhan 
iklim kerja industri menjadi langkah 
yang dirasa efektif dalam upaya 
menumbuhkan sikap kerja siswa yang 
diharapkan nantinya sesuai dengan 
apa yang dibutuhkan oleh industri. 
Kerjasama dengan berbagai 
stakeholders akan memberikan 
pengalaman langsung bagi mahasiswa 
sehingga dengan sendirinya akan 
tumbuh sikap maupun etos kerja  
seseuai dengan harapan dunia kerja. 

Metode Penelitian 

Metode penelitian yang dipilih 
dalam rangka mengetahui internalisasi 
visi UNY pada pembentukan karakter 
di kalangan para mahasiswa Fakultas 
Teknik adalah metode expos facto.  

Pada akhir penelitian ini akan dihasilkan 
seperangkat prosedur, rambu-rambu  untuk 
mengetahui  internalisasi visi UNY pada 
pembentukan karakter  pada kalangan 
mahasiwa Fakultas Teknik . Dengan demikian 
hasil penelitian ini berupa model ,yang dapat 
digunakan sebagai rujukan ditiap jurusan pada 
kalangan mahasiswa FT untuk  
meninternalisasikan visi UNY tersebut. 
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Hasil Penelitian 

Pengambilan data dalam 
penelitian ini dilakukan pada kelas C 
dan kelas D, yang diambil atau 
ditentukan secara random. Kelas C 
terdiri dari 48 mahasiswa, dengan poin 
terendah 39 dan tertinggi 55. 

Sedangkan kelas D terdiri dari 35 
mahasiswa dengan poin  terendah 37 
dan tertinggi 55. Data yang telah 
diperoleh disajikan dalam tabel di 
bawah ini. 

 
Tabel 1. Data penelitian kelas C 

 

No
Rentang 

Skor

Frekuensi

Absolut
Relatif 

(%) Komulatif
1 39 - 42 1 2.0833333 2.0833333 
2 43 - 46 13 27.083333 29.166667 
3 47 - 50 20 41.666667 70.833333 
4 51 - 54 12 25 95.833333 
5 55 - 58 2 4.1666667 100 

Total 48 100   

Gambar 1. Diagram batang data kelas C 
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Tabel 2. Data penelitian kelas D 

No
Rentang 

Skor

Frekuensi

Absolut
Relatif 

(%) Komulatif
1 37 - 40 3 8.5714286 8.5714286 
2 41 - 43 2 5.7142857 14.285714 
3 44 - 47 9 25.714286 40 
4 48 - 51 15 42.857143 82.857143 
5 52 - 55 6 17.142857 100 

Total 35 100   

Gambar 2. Diagram batang data kelas D 
 

1. Proses internalisasi visi UNY  
dalam pembentukan karakter 
mahasiswa 

Untuk mengidentifikasi sejauh 
mana proses internalisasi visi UNY  
dalam pembentukan karakter 
mahasiswa, maka perlu diketahui 
tingkat pemahaman dan pengamalan 
yang dilakukan oleh mahasiswa 
terhadap visi UNY tersebut. Dalam hal 
ini digunakan skor rerata ideal (Mi) dan 
simpangan baku ideal (SDi) sebagai 
kriteria pembanding. Untuk proses ini 
tidak dipisahkan antara kelas C dan 
Kelas D, namun seluruh mahasiswa 

kedua kelas tersebut dijumlahkan 
menjadi satu yaitu sebanyak 83 
mahasiswa. Hasil identifikasi yang 
telah dilakukan, sebagai berikut: 

a. Dimensi ”Bernurani” 

Jumlah butir pada variabel ini 
sebanyak 5 butir dan secara teoritis 
mempunyai rentang skor antara 5 
sampai 20 dengan rerata ideal 12,5 
dan simpangan baku ideal 2,5. Dari 
harga-harga tersebut maka 
kecenderungan pemahaman dan 
pengamalan yang dilakukan oleh 
mahasiswa terhadap visi UNY untuk 
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dimensi ”bernurani” dapat 
dikategorikan sebagai berikut: 
16,25 ke atas : Tinggi 
12,5 – 16,25 : Sedang 
8,75 - 12,5 : Rendah 
< 8,75   : Rendah sekali 

Berdasarkan data yang telah 
terkumpul, diperoleh rerata sebesar 
16,17. Berdasarkan  range kategori 
yang telah ditentukan, maka 
pemahaman dan pengamalan yang 
dilakukan oleh mahasiswa terhadap 
visi UNY untuk dimensi ”bernurani” 
termasuk dalam kategori sedang. 

b. Dimensi ”Cendekia” 

Jumlah butir pada variabel ini 
sebanyak 5 butir dan secara teoritis 
mempunyai rentang skor antara 5 
sampai 20 dengan rerata ideal 12,5 
dan simpangan baku ideal 2,5. Dari 
harga-harga tersebut maka 
kecenderungan pemahaman dan 
pengamalan yang dilakukan oleh 
mahasiswa terhadap visi UNY untuk 
dimensi ”cendekia” dapat dikategorikan 
sebagai berikut: 
16,25 ke atas : Tinggi 
12,5 – 16,25 : Sedang 
8,75 - 12,5 : Rendah 
< 8,75   : Rendah sekali 

Berdasarkan data yang telah 
terkumpul, diperoleh rerata sebesar 
15,98. Berdasarkan  range kategori 
yang telah ditentukan, maka 
pemahaman dan pengamalan yang 
dilakukan oleh mahasiswa terhadap 
visi UNY untuk dimensi ”cendekia” 
termasuk dalam kategori sedang. 

c. Dimensi ”Mandiri” 

Jumlah butir pada variabel ini 
sebanyak 5 butir dan secara teoritis 
mempunyai rentang skor antara 5 
sampai 20 dengan rerata ideal 12,5 
dan simpangan baku ideal 2,5. Dari 

harga-harga tersebut maka 
kecenderungan pemahaman dan 
pengamalan yang dilakukan oleh 
mahasiswa terhadap visi UNY untuk 
dimensi ”mandiri” dapat dikategorikan 
sebagai berikut: 
16,25 ke atas : Tinggi 
12,5 – 16,25 : Sedang 
8,75 - 12,5 : Rendah 
< 8,75   : Rendah sekali 

Berdasarkan data yang telah 
terkumpul, diperoleh rerata sebesar 
16,07. Berdasarkan  range kategori 
yang telah ditentukan, maka 
pemahaman dan pengamalan yang 
dilakukan oleh mahasiswa terhadap 
visi UNY untuk dimensi ”mandiri” 
termasuk dalam kategori sedang. 

Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian 
yang telah didapatkan, maka dapat 
diberikan pembahasan terhadap hasil 
tersebut, sebagai berikut: 

Untuk dimensi visi UNY 
”bernurani”, jumlah butir pada variabel 
ini sebanyak 5 butir dan secara teoritis 
mempunyai rentang skor antara 5 
sampai 20 dengan rerata ideal 12,5 
dan simpangan baku ideal 2,5. Dari 
harga-harga tersebut maka dapat 
ditentukan kategori pemahaman dan 
pengamalan yang dilakukan oleh 
mahasiswa terhadap dimensi 
”bernurani”, sebagaimana telah 
dicantumkan dalam hasil penelitian di 
atas. Apabila dilihat dari persentase 
jumlah mahasiswa, maka yang 
termasuk dalam kategori ”tinggi” 
sebesar 40%, sedangkan yang 
termasuk dalam kategori ”sedang” 
sebesar 60%. Sedangkan untuk 
perhitungan nilai rerata, didapatkan 
nilai rerata 16,17. Berdasarkan  kedua 
metode tersebut dan disesuaikan 
dengan range kategori yang telah 
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ditentukan, maka dapat disimpulkan 
bahwa pemahaman dan pengamalan 
yang dilakukan oleh mahasiswa 
terhadap visi UNY untuk dimensi 
”bernurani” termasuk dalam kategori 
”sedang”. 

1. Untuk dimensi visi UNY 
”cendekia”, jumlah butir pada variabel 
ini sebanyak 5 butir dan secara teoritis 
mempunyai rentang skor antara 5 
sampai 20 dengan rerata ideal 12,5 
dan simpangan baku ideal 2,5. Dari 
harga-harga tersebut maka dapat 
ditentukan kategori pemahaman dan 
pengamalan yang dilakukan oleh 
mahasiswa terhadap dimensi 
”cendekia”, sebagaimana telah 
dicantumkan dalam hasil penelitian di 
atas. Apabila dilihat dari persentase 
jumlah mahasiswa, maka yang 
termasuk dalam kategori ”tinggi” 
sebesar 31%, sedangkan yang 
termasuk dalam kategori ”sedang” 
sebesar 69%. Sedangkan untuk 
perhitungan nilai rerata, didapatkan 
nilai rerata 15,98. Berdasarkan  kedua 
metode tersebut dan disesuaikan 
dengan range kategori yang telah 
ditentukan, maka dapat disimpulkan 
bahwa pemahaman dan pengamalan 
yang dilakukan oleh mahasiswa 
terhadap visi UNY untuk dimensi 
”cendekia” termasuk dalam kategori 
”sedang”. 

2. Untuk dimensi visi UNY ”mandiri”, 
jumlah butir pada variabel ini sebanyak 
5 butir dan secara teoritis mempunyai 
rentang skor antara 5 sampai 20 
dengan rerata ideal 12,5 dan 
simpangan baku ideal 2,5. Dari harga-
harga tersebut maka dapat ditentukan 
kategori pemahaman dan pengamalan 
yang dilakukan oleh mahasiswa 
terhadap dimensi ”mandiri”, 
sebagaimana telah dicantumkan dalam 

hasil penelitian di atas. Apabila dilihat 
dari persentase jumlah mahasiswa, 
maka yang termasuk dalam kategori 
”tinggi” sebesar 44%, sedangkan yang 
termasuk dalam kategori ”sedang” 
sebesar 56%. Sedangkan untuk 
perhitungan nilai rerata, didapatkan 
nilai rerata 16,07. Berdasarkan  kedua 
metode tersebut dan disesuaikan 
dengan range kategori yang telah 
ditentukan, maka dapat disimpulkan 
bahwa pemahaman dan pengamalan 
yang dilakukan oleh mahasiswa 
terhadap visi UNY untuk dimensi 
”mandiri” termasuk dalam kategori 
”sedang” 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian 
yang telah didapatkan, maka dapat 
diambil beberapa kesimpulan, sebagai 
berikut: 

1. Tingkat pemahaman dan pengamalan 
yang dilakukan oleh mahasiswa terhadap visi 
UNY  dalam pembentukan karakter  mahasiswa 
Fakultas Teknik  termasuk dalam kategori 
”sedang”. 

2. Faktor yang mempengaruhi internalisasi visi 
UNY dalam pembentukan karakter  
mahasiswa Fakultas Teknik adalah 

3. Pemahaman mahasiswa; tingkat 
pemahaman dan kedewasaan bepikir, 
berperilaku sangat mempengaruhi pemahaman 
mahasiswa dalam menginternalisasikan 
visi UNY 

4. Pembiasaan( sosialisasi) Visi UNY 
dikalangan mahasiswa; diperlukan sosialisasi 
dan pembiasaan yang terus menerus dalam 
rangka suksesnya pembentukan karakter 
mahasiswa 
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PENINGKATAN PENGUASAAN PENGETAHUAN PROSEDURAL SISWA SMK 
MELALUI PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN DIRECT INSTRUCTION.

Asep Hadian Sasmita 
Jurusan Pendidikan Teknik Mesin 

Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan 
Universitas Pendidikan Indonesia 

 

Abstrak 
Penguasaan pengetahuan prosedural siswa merupakan pengetahuan siswa 

mengenai bagaimana tata cara melakukan sesuatu. Pengetahuan prosedural ini 
merupakan salah satu prasyarat bagi siswa dalam mencapai kompetensi kerjanya. 
Oleh karena itu diperlukan adanya model pembelajaran yang mampu meningkatkan 
penguasaan pengetahuan prosedural siswa secara efektif. Direct instruction (DI) 
adalah salah satu model alternatif yang akan diujicobakan untuk dapat meningkatkan 
penguasaan pengetahuan prosedural siswa. Model DI yang diujicobakan terdiri dari 
lima langkah pembelajaran yaitu Orientasi, Presentasi, Praktek Terstruktur, Praktek di 
Bawah Bimbingan Guru dan Praktek Mandiri. 

Tujuan penelitian ini ialah ingin mengetahui perbedaan peningkatan (N-Gain) 
penguasaan pengetahuan prosedural siswa SMK kelas eksperimen yang 
menggunakan model pembelajaran Direct Instructiondan kelas kontrol yang 
menggunakan model konvensional pada Mata Pelajaran Melakukan Pekerjaan 
dengan Mesin Bubut Kompetensi Keahlian Teknik Pemesinan. Metoda pada 
penelitian ini menggunakan Quasi Experimental dengan desain Non-Equivalent (Pre-
Test and Post-Test) Control Group Design. 

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa peningkatan (N-Gain) penguasaan 
prosedural siswa kelas eksperimen lebih baik daripada siswa yang menggunakan 
model konvensional. Hasil penelitian ini didapatkan dengan prasyarat pelaksanaan 
yaitu: (1) komitmen guru untuk lebih konsisten dan profesional pada saat 
melaksanakan program pembelajaran. (2) Sarana praktik yang sesuai dengan standar 
sarana prasarana  (PP19/2005). (3) Juga harus dilakukan pengamatan kemajuan 
kerja praktik siswa pada saat pembelajaran praktik berlangsung. 

Kata kunci: pengetahuan prosedural, direct instruction. 

Pendahuluan
 Era perdagangan bebas 

merubah kurikulum SMK yang semula 
menggunakan pendekatan berbasis 
mata pelajaran (subjek matter), mulai 
disesuaikan menjadi kurikulum yang 
berbasis kompetensi sesuai dengan 
tuntutan dunia kerja. Dalam 
perkembangannya kurikulum berbasis 
kompetensi dievaluasi dan direvisi 
menjadi kurikulum SMK tahun 2004, 
yang kemudian pada tahun 2006 
diimplementasikan melalui Kurikulum 
Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 
yang digunakan sampai sekarang. 

KTSP adalah kurikulum 
operasional yang disusun oleh dan 
dilaksanakan di masing-masing satuan 
pendidikan (sekolah). KTSP terdiri dari 
tujuan pendidikan tingkat satuan 
pendidikan,standarkompetensilulusan, 
struktur dan muatan kurikulum tingkat 
satuan pendidikan, kalender pendidikan 
dan silabus (Implementasi KTSP 
SMK,2008:37). Kurikulum ini pada 
dasarnya kurikulum berbasis 
kompetensi yang bersifat otonom 
dimana pemerintah pusat hanya 
memberikan rambu-rambu berupa 
kompetensi,  kompetensi dasar, dan 
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kriteria kinerja, sedangkan selebihnya 
diserahkan kepada guru dan sekolah 
sesuai dengan tingkat dan jenjang 
pendidikan di daerahnya masing-
masing. Kurikulum ini merupakan 
kurikulum berbasis kompetensi yang 
mengorientasikan siswa kepada 
pencapaian standar kompetensi yang 
sudah ditetapkan. Melalui implementasi 
kurikulum ini diharapkan akan 
memperkecil bahkan meniadakan 
kesenjangan antara tuntutan 
kompetensi di industri dengan 
penguasaan kompetensi yang dimiliki 
siswa. Pencapaian standar kompetensi 
siswa diharapkan berbanding lurus 
dengan kemampuan pekerja di industri.  

Pencapaian kompetensi siswa 
melalui proses pembelajaran praktikum 
dipengaruhi banyak faktor diantaranya 
sarana praktikum (workshop), guru 
(guru), waktu praktikum, metode 
pengajaran, kemandirian siswa dan 
yang lainnya. Faktor-faktor tersebut 
terkadang menjadi hambatan untuk 
siswa dalam mencapai kompetensi 
yang diinginkannya. Selain sarana 
praktikum yang harus sesuai standar 
sarana prasarana (PP19/2005), 
pemilihan model pembelajaran oleh 
guru juga menentukan dalam 
pencapaian kompetensi siswa. Model 
pembelajaran apa yang seharusnya 
digunakan untuk pencapaian 
pengetahuan yang bersifat deklaratif 
dan model pembelajaran apa yang 
digunakan untuk pencapaian 
pengetahuan yang bersifat prosedural. 
Ketidaktepatan dalam memilih model 
pembelajaran bisa menyebabkan waktu 
pencapaian kompetensi menjadi lebih 
lama, bahkan tidak tercapainya 
kompetensi yang diinginkan karena 
terbatas oleh kalender pendidikan 
sekolah. 

Pencapaian level dan waktu 
kompetensi yang tidak maksimal, 
sebagian besar dikarenakan siswa 
terlalu banyak gagal dalam 
mengerjakan tugas praktiknya 
kemudian mengulang pekerjaan 
praktiknya. Hasil dari penelitian awal 
ditemukan bahwa kegagalan siswa 
dalam praktik tersebut dikarenakan 
oleh beberapa hal diantaranya: 
penguasaan pengetahuan deklaratif 
yang kurang, pengetahuan prosedural 
yang kurang, prosedur kerja yang tidak 
ditaati (afektif), motivasi kurang, tidak 
percaya diri dan faktor lainnya. Dan 
faktor penguasaan pengetahuan 
prosedural yang kurang adalah faktor 
penyebab yang paling dominan. 
Contohnya adalah pada saat sebelum 
membubut rata, pahat bubut rata harus 
disesuaikan ketinggiannya dengan 
senter sehingga hasil membubut sesuai 
standar. 

Pengetahuan prosedural menurut 
Alexander et al. (de Jong, 1996:1) 
adalah “...compilation of declarative 
knowledge into functional units that 
incorporate domain specific strategies.”. 
Pengetahuan prosedural diartikan 
sebagai 
kompilasipengetahuandeklaratifmenjadi
unit-
unitfungsionalyangmenggabungkando
mainstrategi yang spesifik. 
Pengetahuan prosedural menurut 
Anderson et al. (2001: 52) adalah “...is 
the knowledge of how to do something, 
methods of inquiry and criteria for using 
skills, algorithms, techiques and 
methods.”. Lebih jauh Basjes (2002:14) 
mengemukakan bahwa 
“Penguasaanpengetahuanprosedural is 
used as knowledge about how, when 
and why to do something”. Dari definisi 
Anderson dan Basjes didapatkan 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Teknik Mesin 
FT UNY, Sabtu 2 Juni 2012 ISSN: 2086-8987

28



 

 

bahwa pengetahuan prosedural adalah 
pengetahuan yang memanifestasikan 
dirinya dalam melakukan sesuatu dan 
pengetahuan tentang bagaimana 
melakukan sesuatu. Atau juga sebagai 
pengetahuan tentang bagaimana, 
kapan dan mengapa untuk melakukan 
sesuatu.  

Model pembelajaran praktikum 
yang tepat, yang bisa menanamkan 
pengetahuan prosedural dengan waktu 
pembelajaran yang efektif sangat 
dibutuhkan sehingga bisa 
meningkatkan hasil belajar sangat 
diperlukan untuk mengatasi 
permasalahan yang ada. Diantara 
banyak model pembelajaran, terdapat 
salah satu model pembelajaran yang 
menekankan pada praktik yang 
prosedural untuk mencapai hasil 
belajar, model tersebut adalah Direct 
Instruction. 

Model pembelajaran Direct 
Instruction merupakan salah satu 
model pembelajaran kelompok sistem 
prilaku (behavior). Direct instruction 
dikembangkan oleh Tom Good, Jere 
Grophy, Carl Bereiter, Ziggy Engleman 
dan Wes Becker. Beberapa keunggulan 
terpenting dari Direct Instructionmenurut 
Joyce Bruce (2009:421), adalah:  
“adanya fokus akademik, arahan dan 
kontrol guru, harapan yang tinggi 
terhadap perkembangan siswa, sistem 
manajemen waktu, dan atmosfer 
akademik yang cukup netral.” Model 
Direct Instruction dirancang khusus 
untuk menunjang proses belajar siswa 
yang berkaitan dengan pengetahuan 
prosedural dan pengetahuan deklaratif 
yang terstruktur dengan baik, yang 
dapat diajarkan dengan pola kegiatan 
yang bertahap, selangkah demi 
selangkah.Dengan lima tahap aktivitas; 
yakni orientasi, presentasi, praktek 

yang terstruktur, praktik di bawah 
bimbingan dan praktik mandiri.   

Penelitian-penelitian mengenai 
model direct instruction yang telah 
dilakukan peneliti lain menunjukan 
bahwa model ini dapat meningkatkan 
hasil belajar siswa melalui 
pembelajaran step by step learning. 
Sementara penelitian-penelitian 
mengenai pengetahuan 
proseduralmenunjukan bahwa 
pengetahuan proseduralmerupakan 
pengetahuan yang membantu siswa 
pada saat melakukan kegiatan 
praktikum (psikomotorik).  

Hasil penelusuran pustaka 
mengenai penelitian-penelitian 
terdahulu, belum ditemukan adanya 
penelitian yang meneliti mengenai 
penerapan direct instruction untuk 
peningkatan pengetahuan 
proseduralsecara spesifik. Ada juga 
penerapan direct instruction langsung 
untuk peningkatan hasil belajar, dan 
penelitian bagaimana pengetahuan 
proseduralpada suatu kompetensi. 
Padahal salah satu prinsip dari direct 
instruction yaitu step by step learning 
mendekati dari sifat pengetahuan 
prosedural yang berisi mengenai 
pengetahuan “bagaimana cara 
melakukan?” yang isinya mengenai 
step by step procces. 

Berdasarkan paparan pada latar 
belakang masalah, masalah-masalah 
yang ada dapat diidentifikasi sebagai 
berikut: 

1. Dengan model pembelajaran 
konvensional yang dilaksanakan 
selama ini, siswa kurang menguasai 
pengetahuan dasar mengenai materi 
praktikum dan pengetahuan mengenai 
prosedur-prosedur kerja. 
2. Kurang dikuasainya pengetahuan 
dasar praktikum oleh siswa, 
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menyebabkan ketidak optimalan siswa 
dalam mempelajari pengetahuan 
(kompetensi) selanjutnya. 
3. Kurang dikuasainya pengetahuan 
proseduralmenyebabkan siswa 
mengalami kegagalan dalam praktikum, 
kegagalan tersebut mengakibatkan 
pemborosan waktu karena siswa harus 
mengulang praktikum. Waktu yang 
tersisa tidak cukup untuk mencapai 
kompetensi dasar lainnya karena 
terbatas oleh kalender akademik 
sekolah. 
4. Diperlukannya model pembelajaran 
alternatif yang dapat meningkatkan 
pengetahuan proseduralsiswa, yang 
pada akhirnya dapat meningkatkan 
hasil belajar siswa. 

Identifikasi masalah di atas 
menghasilkan rumusan masalah 
sebagai berikut: 

“Bagaimana peningkatan 
penguasaan pengetahuan prosedural 
siswa SMK melalui penerapan model 
pembelajaran Direct Instruction?” 

Rumusan masalah tersebut dapat 
dijabarkan menjadi pertanyaan 
penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana peningkatan 
penguasaan pengetahuan prosedural 
siswa pada pada Mata Pelajaran 
Melakukan Pekerjaan dengan Mesin 
Bubut yang menggunakan model 
pembelajaran konvensional? 

2. Bagaimana peningkatan 
penguasaan pengetahuan prosedural 
siswa pada pada Mata Pelajaran 
Melakukan Pekerjaan dengan Mesin 
Bubut yang menggunakan model 
pembelajaran alternatif direct 
instruction? 

3. Bagaimana perbedaan 
peningkatan penguasaan pengetahuan 
prosedural siswa pada pada Mata 

Pelajaran Melakukan Pekerjaan 
dengan Mesin Bubut antara siswa yang 
menggunakan model pembelajaran 
konvensional dengan siswa yang 
menggunakan model pembelajaran 
alternatif direct instruction? 

4. Bagaimana prasyarat-prasyarat 
pelaksanaannya? 

MetodePenelitian 

Pendekatan yang digunakan 
pada penelitian ini ialah pendekatan 
kuantitatif dengan metode Quasi 
Exsperimental Design. Metode 
penelitian Quasi Exsperimenal Design 
menurut Sugiyono (2009:114): 

Quasi Experimental Design 
merupakanpengembangan dari 
True Experimental Design, 
Quasi Experimental Design 
mempunyai kelompok kontrol, 
tetapi tidak dapat berfungsi 
sepenuhnya untuk mengontrol 
variable-variabel luar yang 
mempengaruhi pelaksanaan 
eksperimen. Quasi 
Experimental Design digunakan 
karena pada kenyataannnya 
sulit mendapatkan kelompok 
kontrol yang digunakan dalam 
penelitian. 

Metode Quasi Exsperimenal 
Design mengharuskan adanya 
kelompok eksperimen dan kelompok 
kontrol, untuk kemudian 
dikomparasikan aspek-aspek yang 
menjadi variabel penelitiannya. 
Kelompok eksperimen pada penelitian 
ini adalah siswa kelas XI Kompetensi 
Keahlian Teknik Pemesinan yang 
menggunakan model pembelajaran 
direct instruction pada Mata Pelajaran 
Melakukan Pekerjaan dengan Mesin 
Bubut. Sedangkan kelompok kontrol 
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adalah siswa kelas XI Kompetensi 
Keahlian Teknik Pemesinan yang 
menggunakan model pembelajaran 
konvensional pada mata pelajaran yang 

sama dengan kelompok eksperimen. 
Desain pada penelitian ini dijabarkan 
dalam tahap-tahap penelitian pada 
gambar 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Tahap-tahap Penelitian. 
 

Pembahasan

1. Deskripsi Data Hasil Penelitian 
Data penguasaan pengetahuan 

prosedural siswa kelas kontrol dalam 
tiga treatment meliputi data pre-test 
(sebelum treatment), data post-test 
(setelah treatment), serta rata-ratanya 
dapat dilihat dalam Tabel1.

Berdasarkan Tabel 1 di atas 
dapat diketahui data nilai penguasaan 
pengetahuan prosedural  siswa kelas 
kontrol. Pada pre-testtreatment kesatu 
nilai minimumnya adalah 16,4 (skala 
100), nilai maksimumnya ialah 43 dan 

rata-ratanya adalah 27,45. Pada post-
testtreatment kesatu nilai minimumnya 
adalah 38,7 dan nilai maksimumnya 
78,7 serta dengan rata-rata 64,59. 
Sementara itu pada pre-testtreatment 
kedua nilai minimumnya adalah 13,3 
(skala 100),  nilai maksimumnya ialah 
46,6 dan rata-ratanya adalah 30,95. 
Pada post-testtreatment kedua nilai 
minimumnya adalah 43,3 dan nilai 
maksimumnya 83,3 serta dengan rata-
rata 66,46. Dan nilai penguasaan 
pengetahuan prosedural  siswa kelas 
kontrol pada pre-testtreatment ketiga 
nilai minimumnya adalah 10 (skala 
100), nilai maksimumnya ialah 43,3 dan 
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rata-ratanya adalah 27,75. Pada post-
testtreatment ketiga nilai minimumnya 
adalah 40 dan nilai maksimumnya 83,3 
serta dengan rata-rata 65,89. Nilai-nilai 

rata-rata penguasaan pengetahuan 
prosedural kelas kontrol tersebut juga 
dapat dilihat dalam bentuk diagram 
batang pada Gambar 2. 

Tabel1. Data Penguasaan Pengetahuan Prosedural Siswa Kelas Kontrol 
 

Data Penguasaan Pengetahuan Prosedural Siswa Kelas Kontrol

No Nilai
Treatment 1 Treatment 2 Treatment 3

Pre-
test

Post-
test

Pre-
test

Post-
test

Pre-
test

Post-
test

1 Minimum 16,4 38,7 13,3 43,3 10 40 
2 Maksimum 43 78,7 46,6 83,3 43,3 83,3 
3 Rata-rata 27,45 64,59 30,95 66,46 27,75 65,89 

 
 

 
Gambar 2. Diagram Rata-Rata Penguasaan Pengetahuan Prosedural  Siswa Kelas 

Kontrol 
 

Data penguasaan pengetahuan 
prosedural siswa kelas eksperimen 
dalam tiga treatment meliputi data pre-
test (sebelum treatment), data post-

test(setelah treatment), serta rata-
ratanya dapat dilihat dalam Tabel 2 di 
bawah ini: 

 
Tabel 2. Data Penguasaan pengetahuan prosedural  Siswa Kelas Eksperimen 

 
Data Nilai Penguasaan Pengetahuan Prosedural Kelas Eksperimen

No Nilai
Treatment 1 Treatment 2 Treatment 3

pre-
test

post-
test

pre-
test

post-
test

pre-
test

post-
test

1 Minimum 7 64,3 13,3 76,7 6,7 70 
2 Maksimum 40,3 93,3 30 95,7 40 100 
3 Rata-rata 22,94 81,11 22,63 85,08 22,64 86,91 
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Berdasarkan Tabel 2 di atas 

dapat diketahui data nilai penguasaan 
pengetahuan prosedural  siswa kelas 
eksperimen. Pada pre-testtreatment 
kesatu nilai minimumnya adalah 7 
(skala 100), nilai maksimumnya ialah 
40,3 dan rata-ratanya adalah 22,94. 
Pada post-testtreatment kesatu nilai 
minimumnya adalah 64,3 dan nilai 
maksimumnya 93,3 serta dengan rata-
rata 81,11. Sementara itu pada pre-
testtreatment kedua nilai minimumnya 
adalah 13,3 (skala 100),  nilai 
maksimumnya ialah 30 dan rata-
ratanya adalah 22,63. Pada post-
testtreatment kedua nilai minimumnya 

adalah 76,7 dan nilai maksimumnya 
96,7 serta dengan rata-rata 85,08. Dan 
nilai penguasaan pengetahuan 
prosedural siswa kelas kontrol pada 
pre-testtreatment ketiga nilai 
minimumnya adalah 6,7 (skala 100), 
nilai maksimumnya ialah 40 dan rata-
ratanya adalah 22,64. Pada post-
testtreatment ketiga nilai minimumnya 
adalah 70 dan nilai maksimumnya 100 
serta dengan rata-rata 86,91. Nilai-nilai 
rata-rata penguasaan pengetahuan 
prosedural  kelas eksperimen tersebut 
juga dapat dilihat dalam bentuk 
diagram batang pada Gambar 3 di 
bawah ini: 

 

 
Gambar 3. Diagram Rata-Rata Penguasaan Pengetahuan Prosedural  Siswa Kelas 

Eksperimen 
 

a. N-Gain Penguasaan Pengetahuan 
Prosedural  Siswa 

Data N-Gain (peningkatan) 
penguasaan pengetahuan prosedural  
siswa kelas kontrol dan eksperimen 
pada treatment ketiga, dihitung dengan 
menggunakan gain yang ternormalisasi 
(N-Gain) dengan persamaan dari Hake 
(1998:65). Tinggi rendahnya N-Gain 
menurut Hake (1998:65) dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut: (1) jika 
g ≥ 0,7, maka N-Gain termasuk 
kategori tinggi; (2) jika 0,7 >g ≥ 0,3, 
maka N-Gain termasuk kategori 
sedang, dan (3) jika g < 0,3, maka N-
Gain termasuk kategori rendah. 
Berdasarkan data hasil penelitian, N-
Gain tersebut dapat dilihat pada tabel 3 
dan gambar 4. 
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Tabel 3.Data Hasil Perhitungan N-Gain Penguasaan pengetahuan prosedural 
 

Kelas 
Rata-
Rata 

Pre-test

Rata-
Rata 
Post-
test

Rata-
Rata 
Gain

Rata-
Rata N-

Gain

Kontrol 27,75 68,89 41,14 0,54 

Eksperimen 22,64 86,97 64,33 0,84 
 

 
Gambar 4. Diagram Hasil Perhitungan N-Gain Penguasaan Pengetahuan Prosedural  

N-Gainpenguasaan pengetahuan 
prosedural yang didapat kelas kontrol 
adalah 0,54 jadi termasuk kategori 
sedang, dan N-Gainpenguasaan 
pengetahuan prosedural kelas 
eksperimen adalah 0,84. Nilai N-Gain 
tersebut masuk dalam kategori tinggi. 

b. Uji Hipotesis Peningkatan Penguasaan 
Pengetahuan Prosedural  

Hipotesis yang akan diuji adalah  
 
 

 
Dalam hal , maka 

pengujian yang digunakan ialah uji t. 
Kriteria pengujian yang berlaku ialah: 
terima H0 jika  dan tolak 
H0 jika t mempunyai harga-harga lain. 
Derajat kebebasan untuk daftar 

distribusi t ialah (n1+n2 – 2) dengan 
peluang (1 – α). 

Dari hasil perhitungan, didapat t 
hitung sebesar 15,34. Selanjutnya t 
hitung tesebut dibandingkan dengan t 
tabel dengan dk = n1 + n2 – 2 = 34 + 34 
– 2 = 66. Dengan dk 58 dan α = 0,05, 
maka t tabel didapat 1,669 (uji satu 
pihak dan dengan interpolasi). Ternyata 
t hitung lebih besar dari pada t tabel 
(15,34 > 1,669). Dengan demikian 
hipotesis yang diajukan, H0 ditolak dan 
Ha diterima. Kesimpulannya adalah 
peningkatan penguasaan pengetahuan 
prosedural   siswa pada Mata Pelajaran 
Melakukan Pekerjaan dengan Mesin 
Bubut yang menggunakan model 
pembelajaran alternatif direct 
instruction lebih baik dibandingkan 
peningkatan penguasaan pengetahuan 
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prosedural  siswa yang menggunakan 
model pembelajaran konvensional. 

c. Prasyarat-prasyarat Penerapan 
Model Pembelajaran 

Prasyarat-prasyarat penerapan 
model direct instruction untuk 
meningkatkan penguasaan 
pengetahuan prosedural  dan hasil 
belajar siswa ini didapatkan setelah 
melalui tahap analisis data, 
prasyaratnya yaitu: konsistensi guru 
untuk terus berkomitmen dan berkerja 
profesional dalam melaksanakan 
pembelajaran, terutama karena model 
direct instruction ini menuntut guru 
untuk lebih intensif pada saat memandu 
praktik terstruktur, lebih baik bila team 
teaching. Sarana praktik yang harus 
sesuai dengan standar sarana 
prasarana  (PP19/2005). Juga harus 
adanya pemantauan kemajuan praktik 
siswa yang tercatat pada lembar 
kemajuan praktik siswa. 

Prasyarat muncul setelah melihat 
faktor pendukung dan faktor 
penghambat pada penerapan model 
direct instruction. Faktor-faktor 
pendukung diantaranya: sarana 
praktikum yang sudah sesuai standar, 
guru-guru mata pelajaran produktif 
yang sudah mempunyai sertifikasi 
kompetensi keahlian. Sedangkan yang 
menjadi faktor penghambat adalah 
rasio guru dan siswa tidak sesuai 
(Standar ILO) dan resistansi guru 
terhadap pembaharuan. 

Konsistensi guru yang dituntut 
tinggi, sebenarnya tidak hanya pada 
pelaksanaan model alternatif direct 
instruction ini, pada model 
konvensional pun guru harus 
menunjukan kompetensi padeagogik 
dan profesionalnya. Kenapa faktor 
konsistensi ini muncul, mungkin karena 

melihat pada langkah ketiga guru harus 
memandi siswa secara efektif. 
Permasalahan ini bisa terbantu dengan 
adanya lembar panduan praktik bagi 
siswa dan diefektifkannya 
teamteaching. Tugas guru justru akan 
semakin berkurang pada saat praktik 
mandiri, pada saat ini guru bertugas 
hanya sebagai pengawas saja. Jadi 
konsistensi ini lebih condong pada 
kemauan dan ketahanan guru untuk 
memandu siswa praktik secara intensif 
pada tahap awal praktik. 

Sarana praktik harus sesuai 
standar sarana prasarana (PP19/2005), 
jelas hal ini bukan hanya prasyarat 
untuk model direct instruction saja. 
Sarana praktik untuk model 
konvensional pun pastinya harus 
memenuhi standar sarana prasarana, 
salah satu indikatornya yang jelas yang 
jelas terlihat adalah satu mesin untuk 
satu siswa. Namun faktor sarana 
prasarana ini memang menjadi 
kebutuhan yang mutlak bagi penerapan 
model direct instruction karena 
tahapan-tahapan perkembangan 
kemampuan praktik siswa dilihat secara 
personal bukan secara kelompok, maka 
dari itu kebutuhan mesin juga untuk 
personal siswa bukan untuk kelompok 
siswa. 

Evaluasi pada model direct 
instruction mempunyai karakteristik 
sendiri. Menurut Arends (2008: 313) 
dikarenakan model ini digunakan 
lebih tepat untuk mengajarkan 
keterampilan dan pengetahuan yang 
dapat diajarkan langkah demi 
langkah, maka: “...evaluasi 
seharusnya difokuskan pada tes-tes 
kinerja yang mengukur 
perkembangan keterampilan dan 
bukan pada tes-tes kertas dan pensil 
tentang pengetahuan deklaratif.” 
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Sehingga setiap perkembangan 
pencapaian kompetensi siswa harus 
terus dipantau melalui lembar 
kemajuan siswa (observasi). 
Sehingga nantinya dapat diketahui 
apakah siswa sudah siap untuk 
melakukan uji kompetensi atau 
belum. Temuan ini nantinya akan 
menjadi feedback bagi guru untuk 
terus melakukan perbaikan dalam 
proses belajar mengajarnya. 

Simpulan

Kesimpulannya adalah 
peningkatan penguasaan pengetahuan 
prosedural siswa SMK pada Mata 
Pelajaran Melakukan Pekerjaan 

dengan Mesin Bubut yang 
menggunakan model pembelajaran 
alternatif direct instruction lebih baik 
dibandingkan peningkatan penguasaan 
pengetahuan prosedural siswa yang 
menggunakan model pembelajaran 
konvensional. Hasil penelitian ini 
didapatkan dengan prasyarat 
pelaksanaan yaitu: (1) komitmen guru 
untuk lebih konsisten dan profesional 
pada saat melaksanakan program 
pembelajaran. (2) Sarana praktik yang 
sesuai dengan standar sarana 
prasarana  (PP19/2005). (3) 
pengamatan kemajuan kerja praktik 
siswa dilakukan pada saat 
pembelajaran praktik berlangsung. 
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VIRTUAL REALITY SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN 
DAN PELATIHAN PEMROGRAMAN CNC 

 
Oleh: Bambang Setiyo Hari Purwoko  

Jurusan Pendidikan Teknik Mesin FT UNY 

 

Abstrak 
Information and Communication Technology which grow very fast can be useful in 

education, especially in the effort of improving the quality and efficiency in implementation of 
education. This article tries to describe one of effort to use information and communication 
technology especially a virtual reality as the instructions and training media of CNC programing. 

Implementation begins by develop CNC’ virtual reality machine, is a build of computer 
software which provides a visual effect of environment of CNC machine in a computer screen. 
The build use research and development (R&D) method. Implementation of CNC virtual reality 
machine in CNC programming instructions shows; (1) the students very interesting and intens 
using the virtual reality program which provides a visual effect of environment of CNC machine 
in the monitor, active trying the simulation of numpad virtual in the monitor, input data on the 
CNC virtual panel and making simulation of the CNC program running, (2) the students are 
practice to make and runs the CNC programing individualy in the classroom or outside. (3) a 
CNC virtual reality  that can be use as learning media and CNC training program classically (in 
classroom), individual learning, even through by e-learning. 

Kata kunci: instructional-media, virtual-reality, CNC programing 

Pendahuluan 
Departemen Pendidikan Nasional 

(Depdiknas) bertepatan dengan hari 
Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 
2006 telah menetapkan Rencana 
Strategis (Restra) Pembangunan 
Pendidikan. Restra Pembangunan 
Pendidikan itu bertumpu pada tiga pilar, 
salah satunya adalah peningkatan 
relevansi dan daya saing mutu 
pendidikan (Kompas: 2 Mei 2006).  

Agenda peningkatan relevansi 
dan daya saing mutu pendidikan, 
ditempuh dengan melakukan 
penyesuaian kurikulum pendidikan 
dengan perubahan kebutuhan 
masyarakat yang berkembang sangat 
dinamis. Penyesuaian tersebut harus 
secara nyata dituangkan dan 
diwujudkan sebagai bentuk pengajaran 
(teaching), pembimbingan (guiding), 
dan pelatihan (training). Pengajaran 
untuk memberikan pengetahuan, 

pembimbingan untuk menanamkan 
sikap konstruktif, sedangkan pelatihan 
untuk meningkatkan keterampilan. 

Salah satu bidang yang 
berkembang cukup pesat di 
masyarakat khususnya industri, adalah 
sistem otomatisasi proses produksi. 
Pada saat ini hampir semua industri 
terus semakin memperluas otomatisasi 
proses produksi dan menggantikan 
perangkat manufaktur yang digunakan 
dengan mesin-mesin dan peralatan 
yang dapat dikendalikan secara 
otomatis guna mendukung sistem 
otomatisasi tersebut. 

Dalam rangka meningkatkan 
relevansi, dan daya saing mutu 
pendidikan, maka sistem otomatisasi ini 
dimasukkan dalam kurikulum, 
khususnya kurikulum pendidikan 
bidang teknik mesin, mulai dari Sekolah 
Menengah Kejuruan (SMK) bidang 
keahlian Mesin Produksi, sampai 
perguruan tinggi jurusan Teknik Mesin. 
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Namun demikian memasukkan sistem 
otomatisasi produksi ke dalam 
kurikulum pendidikan bukan persoalan 
sederhana, karena terkait dengan 
banyak faktor. 

Diungkapkan Indra Djati Sidi 
(2001:37), bahwa berdasarkan 
beberapa hasil penelitian pendidikan, 
guru merupakan salah satu faktor 
dominan yang sangat menentukan 
tingkat keberhasilan anak didik dalam 
melakukan transformasi ilmu 
pengetahuan dan teknologi, serta 
internalisasi etika dan moral. Menurut 
Winarno Surakhmad (Pannen, dkk, 
1999:6), penyelenggaraan pendidikan 
memerlukan terpenuhinya persyaratan 
tertentu. Selain pengajar harus 
profesional, diperlukan juga biaya dan 
infrastruktur pendidikan yang memadai. 
Apabila pendidikan dise-lenggarakan 
kurang memperhatikan persyaratan 
yang ditetapkan, maka akan muncul 
kondisi negatif, yang eksesnya proses 
pembelajaran menjadi tidak berkualitas, 
dan sasaran pembelajaran tidak dapat 
dicapai. 

Kondisi infrastruktur pendidikan 
yang kurang memadai, banyak 
ditemukan di lapangan, salah satu yang 
paling menonjol adalah di dalam proses 
pembelajaran pemrograman CNC, yaitu 
salah satu bidang otomatisasi, baik di 
perguruan tinggi maupun di SMK 
jurusan teknik mesin. Mesin CNC yang 
merupakan fasilitas utama untuk 
membentuk kompetensi pemrograman 
dan pengoperasian CNC jumlahnya 
kurang memadai dibandingkan dengan 
jumlah mahasiswa/siswa yang harus 
dilayani, bahkan banyak jurusan atau 
program studi teknik mesin yang tidak 
memiliki mesin CNC.  

Konsekuensi dari jumlah mesin 
CNC yang tidak sebanding dengan 
jumlah mahasiswa/siswa ini 

menyebabkan proses pembelajaran 
CNC dilakukan secara berkelompok 
dan bergiliran dalam mengoperasikan 
mesin. Bagi program studi atau jurusan 
teknik mesin yang tidak memiliki mesin 
CNC, proses pembelajaran 
pemrograman CNC dilakukan sama 
sekali tidak menggunakan mesin CNC. 
Kondisi demikian menyebabkan 
mahasiswa tidak memiliki kesempatan 
untuk berinteraksi dengan mesin CNC, 
sehingga tidak memperoleh 
pengalaman dalam mengoperasikan 
mesin, sehingga kemampuannya dalam 
membuat program CNC cenderung 
tidak mencapai standar yang 
ditetapkan. 

Peningkatan kualitas 
pembelajaran CNC dapat ditempuh 
dengan memberi kesempatan seluas-
luasnya kepada setiap individu 
mahasiswa/siswa untuk berlatih 
membuat program CNC dan 
mengaplikasikan programnya pada 
mesin CNC. Namun demikian untuk 
menyiapkan mesin CNC sebanyak 
jumlah mahasiswa, membutuhkan 
biaya sangat besar dan tidak setiap 
program studi teknik mesin mampu 
memenuhinya. Oleh kaena itu untuk 
memenuhi kebutuhan pembelajaran 
pemrograman CNC, perlu 
dikembangkan media pembelajaran 
berupa virtual reality mesin CNC.  

Media virtual reality mesin CNC 
adalah program komputer yang apabila 
dijalankan, pada layar komputer 
(monitor) akan muncul tampilan gambar 
dua dimensi suatu mesin CNC lengkap 
dengan tombol-tombol pengoperasian, 
menyerupai keadaan sebenarnya dari 
mesin CNC. Tombol-tombol 
pengoperasian virtual pada layar dapat 
berfungsi sebagaimana fungsi tombol 
pada mesin CNC sesungguhnya. Media 
virtual reality ini merupakan 
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representasi dari mesin CNC, dapat 
berfungsi (1) Mensimulasikan fungsi-
fungsi tombol pada panel kontrol, (2) 
Mensimulasikan pemasukan program 
CNC (data input) sebagai data 
masukan ke dalam sistem kontrol 
mesin CNC, dan (3) Mensimulasikan 
eksekusi program CNC berupa animasi 
jalannya proses pemesinan pada mesin 
CNC.  

Permasalahan dalam upaya 
pemanfaatan virtual reality sebagai 
media untuk pembelajaran 
pemrograman CNC adalah:  
1. Bagaimanakah pengembangan 

virtual reality yang dapat 
menampilkan visualisasi 
lingkungan nyata suatu mesin CNC 
pada layar komputer?  

2. Bagaimanakah kelayakan virtual 
reality tersebut sebagai media 
pembelajaran pemrograman CNC? 

Artikel ini bertujuan; (1) 
Menguraikan proses pengembangan 
suatu virtual reality yang dapat 
menerima masukan dan dapat bereaksi 
sebagaimana mesin CNC yang 
sesungguhnya, (2) Menguji kelayakan 
virtual reality tersebut sebagai media 
pembelajaran pemrograman CNC. 

Kemajuan teknologi khususnya 
komputer, sebaiknya juga dimanfaatkan 
dalam bidang pembelajaran. Bentuk 
pemanfaatan komputer dalam 
pembelajaran terutama sebagai media 
interaksi dan aplikasi pembelajaran 
yang bersifat praktik dan latihan (drill & 
practice), simulasi (simulation), 
penemuan (discovery), tutorial, 
pemecahan masalah (problem solving), 
dan permainan (games). 

Pemakaian komputer dalam 
kegiatan pembelajaran sedikitnya 
mempunyai tiga tujuan, yaitu tujuan 
kognitif, psikomotor, dan afektif. Untuk 

tujuan kognitif, komputer dapat 
mengajarkan konsep-konsep aturan, 
prinsip, langkah-langkah, proses, dan 
kalkulasi yang kompleks. Komputer 
juga dapat menjelaskan konsep 
tersebut secara sederhana dengan 
penggabungan visual dan audio yang 
dianimasikan, sehingga cocok untuk 
kegiatan pembelajaran mandiri. 

Untuk tujuan psikomotor, 
komputer dapat menyajikan 
pembelajaran yang dikemas dalam 
bentuk game & simulasi yang sangat 
bagus digunakan untuk menciptakan 
kondisi dunia kerja. Beberapa contoh 
program antara lain; simulasi 
pendaratan pesawat, simulasi perang 
dalam medan yang paling berat dan 
sebagainya. Untuk tujuan afektif dapat 
dilakukan bila program didesain secara 
tepat dengan memberikan potongan 
klip suara atau video yang isinya 
menggugah perasaan. Dengan 
demikian, pembelajaran sikap/afektif 
pun dapat dilakukan mengunakan 
media komputer. 

Simulasi secara umum dapat 
digolongkan menjadi tiga macam. 
Pertama, simulasi interaktif dan fisikal. 
Simulasi fisik lebih mengacu pada 
simulasi objek fisik untuk menggantikan 
sistem nyata. Objek fisik ini sering 
dipilih sebab mereka lebih kecil atau 
lebih murah dibanding sistem atau 
obyek yang nyata, seperti pada 
simulator penerbangan. 

Kedua, Simulasi komputer. 
Simulasi komputer adalah suatu usaha 
untuk meniru situasi nyata dalam suatu 
komputer, sehingga situasi dapat 
dipelajari untuk dilihat bagaimana 
sistem itu bekerja. Dengan mengubah 
variabel, kemungkinan peramalan 
dapat dibuat tentang perilaku sistem itu. 
Ketiga, simulasi dalam pelatihan. 
Simulasi sering digunakan pada 
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pelatihan sipil dan personil militer. Ini 
pada umumnya terjadi ketika terhalang 
oleh harga yang mahal atau terlalu 
berbahaya untuk mengijinkan anggota 
pelatihan untuk menggunakan 
peralatan yang nyata dalam dunia 
nyata.  

Simulasi tentang lingkungan nyata 
yang dibuat oleh komputer, dan 
pengguna dapat berinteraksi dengan 
hasil yang menampakkan isi dari 
kenyataan lingkungan disebut 
kenyataan virtual (Virtual Reality). VR 
merupakan suatu format interaksi 
manusia-komputer di mana suatu 
lingkungan nyata atau khayal 
disimulasikan dan para pemakai dapat 
berhubungan dan menggerakkan dunia 
itu. Dalam lingkungan virtual yang 
paling berhasil, para pemakai 
merasakan bahwa mereka sungguh-
sungguh hadir di dunia yang 
disimulasikan dan bahwa pengalaman 
mereka di dalam dunia virtual 
sebanding dengan apa yang akan 
mereka alami pada lingkungan 
sebenarnya.  

Virtual Reality dapat diterapkan 
pada berbagai bidang. Di dalam riset 
teknik dan ilmiah, lingkungan virtual 
digunakan secara visual untuk 
menyelidiki apapun yang terjadi pada 
peristiwa dunia fisik yang sedang dalam 
pengamatan. Pelatihan untuk pekerjaan 
pada lingkungan berbahaya atau 
dengan peralatan mahal lebih baik 
dilaksanakan melalui simulasi. 
Misalnya, pilot pesawat udara berlatih 
dengan simulator penerbangan. 
Kenyataan virtual memungkinkan 
personil medis untuk praktik prosedur 
pembedahan baru pada individu yang 
ditirukan (manusia tiruan).  

Salah satu indera yang banyak 
digunakan untuk mendapatkan 
informasi dari lingkungannya adalah 
penglihatan. Indera penglihatan 
digunakan lebih dari indera yang lain 
dalam memproses informasi. Banyak 
penelitian psikologi menunjukkan 
bahwa lebih banyak informasi dapat 
dimengerti ketika disajikan dalam 

bentuk visual, dibandingkan penyajian 
dalam bentuk non visual.  

Pelatihan dengan VR bisa sangat 
mengurangi biaya dibandingkan 
dengan pelatihan secara biasa. 
Kebutuhan akan peralatan pelatihan 
yang mahal dalam laboratorium nyata, 
atau peralatan tambahan untuk 
pelatihan dapat dikurangi. Keuntungan 
menggunakan VR sebagai alat 
pelatihan adalah; (1) mengurangi waktu 
pelatihan dalam lingkungan nyata, (2) 
dapat mengadakan pelatihan dalam 
kondisi yang sangat berbahaya, (3) 
lebih menghemat biaya pada pelatihan 
yang sama, (4) menyediakan akses tak 
terbatas kepada peralatan yang mahal, 
(5) meng-hapuskan biaya bepergian ke 
pusat pelatihan, (6) biaya 
perbaikan/penggantian mesin-mesin 
mahal dikurangi, dan (7) 
memungkinkan pelajar bisa berada di 
suatu area geografis yang luas. 

Mesin CNC (Computer Numerical 
Control) adalah suatu mesin yang 
proses pengoperasiannya dikendalikan 
oleh sistem CNC, yaitu suatu sistem 
kontrol yang dalam proses kerja 
pengontrolannya dilakukan 
menggunakan perintah berupa kode-
kode huruf dan angka (alpha-numeric-
code). Susunan perintah dalam kode 
huruf dan angka yang tersusun 
sedemikian rupa dan digunakan untuk 
mengatur operasi mesin dalam rangka 
pembuatan suatu produk disebut 
program CNC. 

Pengembangan virtual reality 
dilakukan menggunakan metode 
penelitian pengembangan. Prosedur, 
langkah, dan tahapan 
pengembangannya seperti terlihat 
dalam Gambar 1.  
Pembahasan 

Virtual Reality yang 
dikembangkan adalah Virtual Reality 
CNC. Sebagai referensi atau rujukan 
pengembangan adalah mesin CNC TU-
2A, yaitu mesin bubut CNC tipe training 
merk EMCO buatan pabrik EMCO 
Maier Austria. Mesin CNC jenis ini 
digunakan secara luas di perguruan 
tinggi, dan SMK. Produk dikembangkan 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Teknik Mesin 
FT UNY, Sabtu 2 Juni 2012 ISSN: 2086-8987

41



menggunakan pemrograman Visual 
Basic 6, dioperasikan dengan Sistem 
Operasi Windows XP. Hasil 
pengembangan berupa program 
komputer, yang dapat menghadirkan 

efek visual suatu lingkungan fisik mesin 
CNC pada layar komputer. Lingkungan 
fisik mesin CNC yang ditampilkan 
meliputi panel kontrol, monitor, dan 
penjepitan benda kerja pada mesin.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
  
  
  
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Diagram Alir Proses Pengembangan Virtual Reality. 
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Gambar 2. Papan Kontrol  
Desain tampilan panel kontrol 

dibuat mirip dengan panel kontrol 
mesin CNC TU-2A. Hal ini 
dimaksudkan agar situasi dan perasaan 
pengguna seolah-olah sedang berada 
atau menghadapi sebuah papan kontrol 
mesin CNC TU-2A yang sesunguhnya. 
Di samping merasa nyaman dalam 
menggunakannya juga akan 
merasakan sensasi tantangan yang 
mirip dengan tantangan ketika 
menangani mesin yang nyata. 
Tampilan panel kontrol diperlihatkan 
dalam Gambar 2. 

Tidak semua panel dan tombol 
yang divisualkan pada panel kontrol 
fungsinya dapat disimulasikan, 
beberapa hanya merupakan gambar 
atau sebagai hiasan agar terkesan 
papan kontrol lebih interaktif dan nyata. 
Hanya saklar dan tombol yang sering 
digunakan fungsinya dapat 
dioperasikan atau disimulasikan. Di 
antara saklar dan tombol tersebut 
adalah:  

1. Saklar utama (main swtch). Saklar 
ini dapat disimulasikan dalam dua 
posisi, yaitu posisi ”0” dan ”1” 
(ON/OFF). Fungsi saklar utama untuk 
menyalakan dan mematikan Mesin 
CNC. Tombol emergency stop. Tombol 
berwarna merah, di sebelah kanan 
Saklar Utama ini tidak disimulasikan 
sehingga fungsinya hanya sebagai 
pelengkap tampilan. 

2. Pelayanan kaset, pada media ini 
program yang telah dibuat dapat 
disimpan ke dalam bentuk file text 
(dengan format ”*.vnc” atau ”*.txt”), dan 
program tersebut dapat panggil kembali 
untuk dijalankan atau diedit. 

3. Saklar spindel utama. Saklar ini 
dapat disimulasikan dalam tiga posisi, 
yaitu posisi ”0”,”1”, dan ”CNC”. Fungsi 
saklar untuk menyalakan spindel utama 
baik pada fungsi pengoperasian CNC 
maupun fungsi pengoperasian manual. 

4. Tombol pengoperasian secara 
manual, yaitu tombol penggerak pahat 
pada arah sumbu X dan Z secara 
manual. 

5. Display Address. Bentuknya adalah 
lampu indikator dan LCD display untuk 
memunculkan kode dan data (program 
NC) yang akan dimasukkan ke dalam 
komputer Unit Kontrol Mesin. 

6. Tombol Pengoperasian CNC, yaitu 
Numpad untuk menuliskan kode dan 
angka (program NC) yang dibuat pada 
layar komputer dan memasukkannya 
ke dalam memori, dan tombol-tombol 
yang berfungsi dalam pengeditan 
program, yaitu DEL untuk menghapus 
karakter yang tertulis, REV untuk 
menggerakkan kursor ke baris 
sebelumnya, dan FWD untuk 
menggerakkan kursor ke baris 
berikutnya.  

1 2 
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5 
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7. Tombol H/C untuk merubah program 
dari layanan CNC ke layanan manual 
dan sebaliknya. 

8. terakhir adalah tombol start untuk 
memulai menjalankan program yang 
telah ditulis. 

Layar komputer adalah layar 
tempat penulisan program, yaitu bagian 
yang menampilkan program CNC yang 
ditulis, fungsinya sama seperti monitor 
pada mesin CNC. Bagian ini 
menampilkan daftar perintah sesuai 
urutan yang akan dieksekusi jika 
program dijalankan.  

Pada bagian ini animasi 
pembubutan ditampilkan. Jendela 
animasi terdiri dari beberapa komponen 
utama dan komponen pendukung. 
Komponen utamanya adalah; (1) 
pencekam, (2) benda kerja, (3) senter 
kepala lepas, (4) pahat bubut, (5) 
penggaris, (6) blok-milimeter (grid), (7) 
posisi koordinat, (8) titik pusat koordinat 
dan (9) tombol untuk mengubah 
tampilan dari jendela animasi ke 
jendela ploter. Tampilan Jendela 
animasi diperlihatkan dalam Gambar 4.  

 
 

Gambar 4. Jendela Animasi 

Berdasarkan rancangan 
tampilan, produk dapat dibuat sesuai 
rancangan dan mampu menampilkan 
sosok mesin CNC khususnya bagian-
bagian utama yang visualisasinya 
memberi efek kehadiran mesin yang 
sebenarnya (menampilkan papan 
kontrol, pencekaman benda kerja, dan 
pisau dengan komposisi dan proporsi 
yang seimbang).  

Fungsi program dibuat dalam 
dua model layanan yaitu layanan 
manual dan layanan CNC. Layanan 
manual mempunyai tiga fungsi utama 
yaitu : fungsi untuk menggerakkan 
pahat maju dan mundur sesuai dengan 
arah sumbu X dan Z dengan 
menggunakan tombol “X+”, “X-“, “Z+”, 
dan “Z-“; menentukan letak pahat pada 
posisi 0 pada sumbu X dan Z dengan 
menekan tombol ”DEL”; dan fungsi 
untuk memutarkan spindel utama 
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mesin, dengan menempatkan posisi 
saklar spindel utama pada angka “1”. 

Pada fungsi CNC, tombol ketik 
pada layar monitor (tombol virtual) 
dapat berfungsi untuk menuliskan, 
mengubah, dan memperbaiki program 
CNC dengan baik. Fungsi tombol 
angka ”0” sampai dengan ”9”, tombol 
”INP”, ”DEL”, ”REV”, dan ”FWD”, virtual 
dapat berfungsi untuk menulis dan 
mengedit data masukan dengan baik. 
Demikian pula tombol ”START”, dan 
saklar utama ON/OFF dapat 
dioperasikan fungsinya identik dengan 
fungsi tombol tersebut pada mesin 
CNC. Salah satu kelebihan produk 
yang dikembangkan adalah dapat 
menyimpan program CNC yang telah 
ditulis, memanggil program yang 
tersimpan untuk diaktifkan dan 
ditampilkan pada layar. 

Di samping itu, program CNC 
yang tertulis pada jendela penulisan 
program CNC juga dapat dijalankan. 
Program yang tertulis merupakan 

masukan (input) yang dapat diproses 
menjadi keluaran (output). Respon atau 
keluaran atas masukan yang diberikan, 
divisualkan sebagai jalannya 
pembacaan program CNC oleh unit 
kontrol mesin. Jalannya program CNC 
dapat diamati melalui simulasi gerakan 
perkakas sayat pada jendela animasi di 
layar komputer.  

Respon dari masukan yang 
berupa perintah (kode) pemrograman 
CNC dapat disimulasikan dengan 
animasi gerakan pahat bubut relatif 
terhadap benda kerja. Kode 
pemrograman CNC yang dapat 
diproses dan dianimasikan masih 
terbatas, yaitu hanya terbatas pada 
kode perintah yang sering digunakan 
pada awal latihan pembuatan program 
CNC untuk mesin CNC TU-2A. Kode-
kode perintah tersebut di antaranya: 
kode ”G00”, ”G01”, ”G02”, ”G03”,  
”G90”, ”G91”, ”G92” ”M03”, ”M05” dan 
”M30”. Hasil Animasi jalannya program 
dapat dilihat pada Gambar 5. 

 

 

Gambar 5. Hasil Animasi Ekskusi Program CNC  
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Dapat disimpulkan bahwa 
penelitian ini berhasil mengembangkan 
soft-ware program CNC Virtual, yaitu 
suatu program berbasis komputer yang 
menghadirkan efek visual prinsip 
pengoperasian Mesin CNC, dalam hal 
ini CNC TU-2A pada layar komputer. 
Soft-ware program dapat menginisiasi, 
melakukan translasi (penerjemahan), 
dan memberi respon setiap masukan 
(input) dengan baik. Respon (output) 
hasil inisiasi dan penerjemahan dari 
masukan berupa kode-kode perintah 
dalam program NC, secara visual tidak 
berbeda dengan respon yang dilakukan 
oleh mesin CNC yang sebenarnya 
apabila sistem kontrol mesin diberi 
masukan yang sama. 

Meskipun dalam pengembangan 
produk, khususnya tampilan telah 
berhasil dengan segala kekurangan 
dan kelebihannya, akan tetapi produk 
pengembangan belum mampu 
menampilkan animasi jalannya program 
untuk semua jenis kode perintah. 
Usaha pengembangan penerjemahan 
program CNC ke animasi sudah dapat 
dibuat meskipun masih terbatas untuk 
beberapa kode-kode dasar dan 
sederhana, sehingga produk belum 
sepenuhnya dapat digunakan untuk 
melatih pemrograman mesin CNC 
secara memadai. 

Hasil pengembangan produk 
dilihat dari kriteria produk sebagai suatu 
media pembelajaran menyangkut dua 
hal; (1) produk mampu memberikan 
gambaran dan efek visual fungsi 
operasional mesin CNC sehingga dapat 
menjadi media yang dapat memberi 
pengalaman visual kepada pengguna, 
dan (2) produk mampu memperjelas 
konsep bahan/materi pembelajaran 
sehingga dapat membantu pengguna 
dalam memahami materi pembelajaran 
dengan baik. 

Berdasarkan kriteria produk 
sebagai media yang memvisualkan 
mesin CNC, dapat dijelaskan bahwa 
produk memiliki tampilan baik, terutama 
dilihat dari segi format tampilan, 
keserasian bentuk dan warna, dan 
kesesuaiannya dengan papan kontrol 
mesin yang sesungguhnya. Di samping 
itu produk yang dikembangkan juga 
mudah digunakan/dioperasikan, dan 
mampu membangun interaksi dengan 
baik antara pengguna dan media yang 
sedang digunakan. Oleh karena itu 
produk dapat menjadi sarana latihan 
pembuatan program CNC, sarana 
berinteraksi langsung, dan sarana yang 
memungkinkan pengguna belajar 
mandiri secara baik. 

Berdasarkan kriteria sebagai 
media yang mampu membantu 
memperjelas konsep bahan ajar, dapat 
diketahui bahwa produk yang 
dikembangkan materinya mampu 
memperjelas konsep bahan ajar 
dengan baik, karena materi-materi yang 
divisualkan produk memiliki kesesuaian 
dengan materi pembelajaran 
Pemesinan NC, misalnya materi 
tentang kode-kode pemrograman, dan 
pembuatan program NC-nya. Di 
samping kesesuaian materi yang 
diajarkan juga terdapat kesesuaian 
antara animasi gerakan pahat yang 
dilakukan produk dengan gerakan 
pahat yang sesungguhnya dalam mesin 
CNC. Hal ini menyebabkan pengguna 
menjadi lebih dapat memahami materi 
konsep pemrograman, karena konsep 
tersebut dapat secara langsung 
divisualkan melalui animasi pada 
produk yang dikembangkan. 

Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan yang telah diuraikan, 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Teknik Mesin 
FT UNY, Sabtu 2 Juni 2012 ISSN: 2086-8987

46



dapat ditarik beberapa kesimpulan, di 
antaranya: 
1. Virtual reality yang dikembangkan 

dengan menggunakan software 
Visual Basic 6 sebagai basis 
rekayasa, dapat diwujudkan sesuai 
dengan spesifikasi atau 
perencanaan awal pengembangan 
yang diinginkan. Apabila dijalankan, 
produk dapat menampilkan 
visualisasi lingkungan fisik mesin 
bubut CNC yang meliputi; kontrol 
panel lengkap dengan asesoris dan 
tombol pengoperasiannya, sistem 
pencekaman (clamping) benda 
kerja, pahat bubut, simulasi fungsi 
operasi, dan animasi jalannya 
proses pemesinan dari program NC 
yang dijalankan. Beberapa perintah 
pemrograman CNC yang dibuat. 
sudah dapat dijalankan oleh media 
yang dikembangkan ini dengan 
baik, akan tetapi dalam 
penggunaannya masih terdapat bug 
pada kode-kode tertentu, sehingga 
masih memerlukan revisi dan 
pengembangan lebih lanjut.  

2. Dalam kelayakan sebagai media 
pembelajaran CNC, virtual reality 
yang dikembangkan telah 
memenuhi persyaratan sebagai 
media pendidikan, karena 
memenuhi kriteria dalam beberapa 
hal, antara lain: 
a. Dalam segi kualitas tampilan, 

navigasi dan pengoperasian, 
maupun pada interaksinya 
terhadap pengguna, produk 
mencapai krtiteria baik. Akan 
tetapi kualitas tampilan, seperti 
komposisi warna masih perlu 
ditingkatkan untuk menambah 
kesan lebih nyata. Demikian 
pula dalam kemampuannya 
melakukan simulasi dan animasi 
kode program-program CNC, 

perlu lagi dikembangkan agar 
menjadi lebih lengkap. 

b. Materi yang dikandung oleh 
media ini sudah baik, 
khususnya untuk tahap awal 
pembelajaran mesin CNC. 
Dilihat dari segi kualitas materi 
yang dikandungnya media ini 
mampu untuk menampilkan 
simulasi gerakan program CNC 
pada kode program dasar, 
dimana pengguna bebas untuk 
mengkombinasikan kode-kode 
program yang dimasukkan 
untuk melihat bagaimana hasil 
dari masukan data yang 
diberikan. 

c. Pada pembelajaran 
pemrograman CNC 
menggunakan virtual reality 
CNC mahasiswa secara 
individual aktif berlatih membuat 
dan menjalankan program CNC 
pada mesin CNC virtual baik di 
dalam kelas maupun di luar 
kelas, dan  

d. virtual reality CNC dapat 
digunakan sebagai media 
pembelajaran dan pelatihan 
pemrograman CNC di dalam 
kelas, individual di luar kelas, 
dan melalui e-learning. 
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PENERAPAN TOTAL QUALITY MANAGEMENT IN EDUCATION (TQME) PADA 
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

 Suatu Upaya Untuk Memenuhi Kebutuhan Sistem Industri Moderen 
 

Oleh: Dwi Rahdiyanta 
Jurusan Pendidikan Teknik Mesin FT UNY 

 
Abstrak 

Penerapan total quality management in education (TQME) pada SMK harus 
dijalankan atas dasar pengertian dan tanggungjawab bersama untuk mengutamakan 
efisiensi dan peningkatan kualitas dari proses pendidikan di SMK.Melalui penerapan TQME 
dalam sistem pendidikan di SMK yang dijalankan secara terus menerus dan konsisten, maka 
SMK akan mampu memenangkan persaingan global yang amat sangat kompetitif dan 
memperoleh manfaat (ekonomis dan non ekonomis) yang dapat dipergunakan untuk 
pengembangan SMK dan sekaligus untuk peningkatan kesejahteraan personil yang terlibat 
di SMK. 
Kata kunci: TQM, SMK 

 
Pendahuluan 

   
 Fenomena menarik yang perlu 
dicermati dari lulusan Sekolah 
Menengah Kejuruan (SMK) adalah 
ketidakmampuan lulusan untuk cepat 
beradaptasi dengan kebutuhan dunia 
industri moderen.Hal ini berakibat 
pada tingkat pengangguran lulusan 
SMK yang dari waktu ke waktu terus 
meningkat, sebaliknya banyak tenaga-
tenaga kerja asing yang berdatangan 
ke Indonesia untuk memasuki pasar 
tenaga kerja di Indonesia.Penyebab 
utama dari masalah tersebut adalah 
adanya kesenjangan persepsi antara 
pengelola SMK dalam menghasilkan 
lulusannya dan pengelola industri 
untuk menggunakan lulusan SMK di 
Indonesia. 

Banyak usaha telah 
dirumuskan para ahli khususnya ahli 
manajemen kualitas jasa atau 
pelayanan, agar dapat didesain 
(designable), dikendalikan (controll-
able), dan dikelola 

(manageable),sebagaimana halnya 
dengan kualitas barang.Secara 
konseptual, manaje-men kualitas 
dapat diterapkan baik pada barang 
maupun jasa, karena yang ditekankan 
dalam penerapan manajemen kualitas 
adalah peningkatan sistem kualitas. 
Dengan demikian yang perlu 
diperhatikan dalam pengembangan 
manajemen kualitas adalah 
pengembangan sistem kualitas yang 
terdiri dari : perencanaan sistem 
kualitas, pengendalian sistem kualitas, 
dan peningkatan sistem kualitas. 
 Untuk itulah maka sudah 
saatnya kita segera menerapkan TQM 
(Total Quality Manajemen) pada 
sistem pendidikan khususnya di SMK 
(educational system) yang sering 
disebut sebagai :Total Quality 
Manajemen in Education (TQME). 
 Agar penerapan TQME di SMK 
dapat berjalan dengan baik maka 
dituntut adanya rasa pengertian dan 
tanggungjawab bersama untuk meng-
utamakan efisiensi dan peningkatan 
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kualitas  dari proses pendidikan di 
SMK. Melalui penerapan TQME dalam 
sistem pendidikan di SMK yang 
dijalankan  secara konsisten dan terus 
menerus (continuous educational 
process improvement), maka SMK 
akan mampu memenangkan persa-
ingan global yang amat sangat 
kompetitif dan memperoleh manfaat 
baik pada aspek ekonomi maupun 
non ekonomi yang dapat digunakan 
untuk pengembangan SMK itu dan 
peningkatan kesejahteraan personil 
yang terlibat di didalamnya. 
 
Pembahasan 
1. Manajemen Pendidikan Berba-sis 

Industri 
Di era kontemporer dunia 

pendidikan dikejutkan dengan adanya 
model pengelolaan pen-didikan 
berbasis industri.Penge-lolaan model 
ini mengandaikan adanya upaya pihak 
pengelola institusi pendidikan untuk 
meningkatkan mutu pendidikan 
berdasarkan manajemen perusa-
haan.Penerapan manajemen mutu 
dalam pendidikan ini lebih populer 
dengan istilah Total Quality Education 
(TQE). Dasar dari manajemen ini 
dikembangkan dari konsep Total 
Quality Managemen (TQM), yang 
pada mulanya diterapkan di dunia 
bisnis  kemudian diterapkan pada 
dunia pendidikan. Secara filosofis, 
konsep ini menekankan pada 
pencarian secara konsisten ter-hadap 
perbaikan yang berkelanjutan untuk 
mencapai ke-butuhan dan kepuasan 
pelanggan. 

Strategi yang dikembangkan 
dalam penggunaan manajemen mutu 
terpadu dalam dunia pendidikan 
adalah, institusi pendidikan 
memposisikan dirinya sebagai institusi 
jasa ataudengan kata lain menjadi 
industi jasa. Yakni institusi yang 
memberikan pelayanan (service) 
sesuai dengan apa yang diinginkan 
oleh pelanggan (customer). Jasa atau 
pelayanan yang diinginkan oleh 
pelanggan tentu saja merupakan 
sesuatu yang bermutu dan 
memberikan kepuasan kepada 
mereka.Maka pada saat itulah, 
dibutuhkan suatu sistem mana-jemen 
yang mampu member-dayakan 
institusi pendidikan di SMK agar lebih 
bermutu. 

Sebelum membahas tentang 
sistem pendidikan di SMK, perlu 
diketahui tentang konsep dasar sistem 
industri moderen yang akan 
dipergunakan sebagai landasan 
utama untuk membahas pene-rapan 
TQME pada sistem pendidikan di 
SMK. 

Pada dasarnya proses industri 
harus dipandang sebagai suatu 
peningkatan terus menerus 
(continuous industrial process 
improvement), yang dimulai dari 
sederet siklus sejak adanya ide-ide 
untuk menghasilkan suatu produk, 
proses produksi, sampai kepada 
distribusi kepada konsumen. 
Seterusnya berda-sarkan informasi 
sebagai umpan balik yang 
dikumpulkan dari pengguna produk 
(pelanggan) itu dapat dikembangkan 
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ide-ide kreatif untuk menciptakan 
produk baru atau memperbaiki produk 
lama beserta proses produksi yang 
ada pada sat ini. 

Agar peningkatan produksi bisa 
berjalan secara konsisten, maka 
dibutuhkan manajemen sistem 
industri. Pada garis besarnya 
manajemen sistem industri terdiri dari 
dua konsep, yaitu : (1) konsep 
manajemen, dan (2) konsep sistem 
industri. Suatu sistem industri   
mengkonversi input yang berasal dari 
pemasok menjadi out put untuk 
digunakan oleh pelanggan, 
sedangkan manajemen sistem industri 
memproses informasi yang berasal 
dari sistem industri, pelanggan, dan 
lingkungan melalui proses manajemen 
untuk menjadi keputusan atau 
tindakan manajemen guna 
meningkatkan efektivitas dan efisiensi 
dari sistem industri itu. 

Berdasarkan konsep manaje-
men sistem industri moderen di atas, 
maka setiap lulusan SMK yang akan 
bekerja dalam sistem industri harus 
memiliki kemam-puan solusi masalah-
masalah industri yang berkaitan 
dengan bidang ilmu yang dikuasai 
berdasarkan informasi yang rele-van 
agar menghasilkan keputus-an-
keputusan dan tindakan-tindakan 
untuk meningkatkan kinerja sistem 
industri tersebut. 

Kemenande dan Garre (2000) 
mengidentifikasi delapan kategori 
yang dibutuhkan untuk memenuhi 
permintaan bisnis dan industri di 
Belgia, Belanda, Finlandia, dan 

Inggris, yaitu : (1) berorientasi pada 
pelanggan, (2) memiliki kemampuan 
praktis dan aplikasialat-alat total 
quality management (TQM),(3) 
embuat keputusan berdasarkan fakta, 
(4) memiliki pemahaman bahwa 
bekerja adalah suatu proses, (5) 
berorientasi pada kelompok 
(teamwork), (6) memiliki komitmen 
untuk peningkatan terus menerus, (7) 
pembelajaran aktif (active learning), 
dan (8) memiloiki perspektif sistem. 

Menurut Gaspersz (2001), 
menyatakan bahwa terdapat ke-
senjangan antara dunia pendidik-an 
dengan  kebutuhan industri di 
Indonesia adalah sebagai berikut : 

a. Lulusan dunia pendidikan (SMK) 

� Hanya memahami teori 
� Memiliki keterampilan individual 
� Motivasi belajar hanya untuk 

lulus ujian 
� Hanya berorientasi pada 

pencapaian grade atau nilai 
tertentu 

� Orientasi belajar hanya pada 
mata diklat individual secara 
terpisah 

� Proses belajar bersifat pasif, 
hanya menerima informasi dari 
guru 

� Penggunaan teknologi terpisah 
dari proses belajar. 

 
b. Kebutuhan Industri 

� Kemampuan solusi masalah 
berdasarkan konsep ilmiah 

� Memiliki keterampilan kelompok 
(teamwork) 
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� Mempelajari bagaimana belajar 
efektif 

� Berorientasi pada peningktan 
terus-menerus dengan tidak 
dibatasi pada target tertentu 
saja. Setiap target yang dicapai 
akan terus-menerus ditingkatkan 

� Membutuhkan pengetahuan 
terintegrasi antar disiplin  ilmu 
untuk solusi masalah industri 
yang kompleks 

� Bekerja adalah suatu proses 
interaksi dengan orang lain dan 
memproses informasi secara 
aktif. 

� Penggunaan teknologi 
merupakan bagian integral dari 
proses belajar untuk solusi 
masalah industri. 

 

2. Konsep Sistem Pendidikan di SMK 

Sebagaimana konsep berfikir 
sistem industri moderen, maka 
manajemen SMK di Indonesia 
seyogyanya memandang bahwa 

proses pendidikan di SMK adalah 
suatu peningkatan terus-menerus 
(continuous educational process 
improvement), yang dimulai dari 
sederet siklus sejak adanya ide-ide 
untuk menghasilkan luluan (output) 
yang berkualitas, pengembangan 
kurikulum, proses pembelajaran, 
sampai kepada ikut bertanggung 
jawab untuk memuaskan pengguna 
lulusan SMK. Selanjutnya 
berdasarkan informasi sebagai umpan 
balik yang dikumpulkan dari pengguna 
lulusan (external customers) itu dapat 
dikembangkan ide-ide kreatif untuk 
mendesain ulang kurikulum atau 
memperbaiki proses pendidikan di 
SMK yang ada saat ini. Adapun 
konsep pemikiran manajemen sistem 
pendidikan menurut Deming(1986) 
dapat dilihat pada Gambar 1, berikut 
ini. 

 
 
 
 

 
Gambar 1. Roda Deming dalam Manajemen Pendidikan 
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Dari gambar di atas, maka dunia 
pendidikan khususnya SMK sudah 
saatnya me-lakukan reorientasi dan 
redefinisi tujuan dari pendidik-an SMK, 
yang dalam hal ini bukan sekedar 
menghasilkan lulusan sebanyak-
banyaknya tanpa peduli akan 
kepuasan pengguna lulusan, tetapi 
pendidikan SMK harus bertanggung 
jawab untuk menghasilkan output 
(lulusan) yang kompetitif dan 
berkualitas agar memuaskan 
kebutuhan pengguna tenaga kerja 
terampil. Konsekuensi dari pemikiran 
ini adalah bahwa penerapan TQME di 
SMK harus dijalankan atas dasar 
pengertian dan tanggung jawab 
bersama untuk mengutamakan 
efisiensi dan peningkatan kualitas 
lulusan SMK. Melalui penerapan roda 
Deming dalam sistem pendidikan 
yang dijalankan secara konsisten, 
maka SMK akan mampu 
memenangkan persaingan global 
yang amat sangat kompetitif dan 
memperoleh manfaat (ekonomis 
maupun nonekonomis) yang dapat 
dipergunakan untuk pengembangan 
SMK dan peningkatan personel yang 
terlibat di SMK. 

3. Desain TQME untuk SMK 

Sebelum TQME didesain untuk 
SMK, maka stakeholders dari SMK 

harus memiliki kesamaan persepsi 
tentang manajemen kualitas. Dalam 
konsep manajemen kualitas moderen, 
kualitas suatu SMK tidak cukup hanya 
ditentukan oleh kelengkapan fasilitas 
atau reputasi institusional. Kualitas 
adalah sesuatu standar minimum 
yang harus dipenuhi agar mampu 
memuaskan pelanggan yang 
menggunakan output (lulusan) dari 
sistem pendidikan kejuruan, serta 
harus terus menerus ditingkatkan 
sejalan dengan tuntutan pasar tenaga 
kerja yang semakin kompetitif. 
Berkaitan dengan hal tersebut, 
Spanbauer (1992) menyatakan bahwa 
manajemen dunia pendidikan harus 
mengadopsi paradigma baru tentang 
manajemen kualitas 
moderen.Paradigma baru dan 
paradigma lama yang dianut oleh 
manajemen pendidikan dapat dilihat 
pada Tabel 1 berikut ini. 

Agar pemahaman dan adopsi 

paradigma baru tersebut di atas dapat 

berhasil, maka dibutuhkan suatu 

sistem pelatihan kepada pengelola 

SMK.Pelatihan TQME yang penting 

bagi pengelola SMK dapat dilihat pada 

Tabel 2. 
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Tabel 1. Paradigma Baru dan Paradigma Lama dari Manajemen Pendidikan 

Paradigma Baru Paradigma Lama

� Siswa menerima hasil ujian, 
pembimbingan, dan nasehat agar 
membuat pilihan-pilihan yang sesuai 

� Siswa diperlakukan sebagai 
pelanggan 

� Keluhan siswa ditangani secara 
cepat dan efisien 

� Terdapat sistem saran aktif dari 
siswa 

� Setiap departemen pelayanan 
menetapkan kepuasan pelanggan 
sesuai kebutuhan 

� Terdapat rencana tindak-lanjut untuk 
penempatan lulusan dan 
peningkatan pekerjaan. 

� Siswa diperlakukan dengan sopan, 
rasa hormat, akrap, penuh 
pertimbangan 

� Fokus manajemen pada 
keterampilan kepemimpinan kualitas 
seperti : pemberdayaan dan 
partisipasi aktif karyawan 

� Manajemen secara aktif 
mempromosikan kerja sama dan 
solusi masalah dalam unit kerja 

� Sistem informasi memberikan 
laporan yang berguna untuk 
membantu manajemen dan guru 

� Staf administrasi bertanggungjawab 
dan siap memberikan pelayanan 
dengan cara yang mudah dan cepat 
guna memenuhi kebutuhan siswa. 

� Hasil ujian tidak digunakan sebagai 
informasi untuk memberikan 
bimbingan dan nasehat kepada 
siswa. 

� Siswa tidak diperlakukan sebagai 
pelanggan 

� Keluhan siswa ditangani dalam 
bentuk defensif dan dengan cara 
negatif 

� Siswa tidak didorong untuk 
memberikan saran atau keluhan 

� Staf departemen pelayanan tidak 
memperlakukan karyawan lain 
dan/atau siswa sebagai pelanggan 

� Tidak ada sistem tindak-lanjut yang 
cukup atau tepat untuk siswa dan 
alumni 

� Siswa dipandang sebagai inferior, 
tidak diperlakukan dengan rasa 
hormat, cara yang akrab dan penuh 
pertimbangan 

� Fokus manajemen pada pengawasan 
karyawan, sistem, dan operasional 

� Banyak keputusan manajemen 
dibuat tanpa masukan informasi dari 
karyawan dan siswa 

� Sistem informasi usang dan tidak 
membantu manajemen sistem 
kualitas 

� Staf administrasi kurang memiliki 
tanggung jawab dan kesiapan untuk 
memberikan pelayanan yang sesuai 
dengan kebutuhan siswa. 
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Tabel 2. Desain Sistem Pelatihan TQME bagi Pengelola Pendidikan 

Jenis Pelatihan Materi Pelatihan Peserta

1. Pelatihan 
Manajemen 

Manajemen Proses, Statistical 
Thinking, Pelayanan Pelanggan, 
Pembentukan Kelompok, dan 
Pemecahan Masalah. 

Kepala Sekolah, 
Wakil Kepala 
Sekolah, Ketua 
Jurusan, dan 
Ketua Program 
Studi 

2. Pelatihan Guru Efektifitas dan Metode Pembelajaran, 
Statistical Thinking, pelayanan 
Pelanggan, Pembentukan Kelompok, 
dan Pemecahan Masalah. 

Guru Tetap, Guru 
Tidak Tetap. 

3.  Pelatihan Staf 
Pendukung 

Pelayanan Pelanggan, pembentukan 
Kelompok, Pemecahan Masalah, 
manajemen Waktu, Keterampilan 
komunikasi, keterampilan bertelepon, 
dan Pengendalian Diri. 

Semua Staf 
Pendukung 

 

Setelah memperoleh pelatihan 

dan siap menerima paradigma baru 

tentang manajemen pendidikan 

kejuruan yang berorientasi pada 

peningkatan kualitas dan kepuasan 

pelanggan, maka sistem TQME 

secara lengkap dapat didesain, 

diimplementasikan, dan ditingkatkan 

terus-menerus di SMK. 

Simpulan 
Penerapan total quality 

management in education (TQME) 

pada SMK harus dijalankan atas 

dasar pengertian dan tanggungjawab 

bersama untuk mengutamakan 

efisiensi dan peningkatan kualitas dari 

proses pendidikan di SMK.Melalui 

penerapan TQME dalam sistem 

pendidikan di SMK yang dijalankan 

secara terus menerus dan konsisten, 

maka SMK akan mampu 

memenangkan persaingan global 

yang amat sangat kompetitif dan 

memperoleh manfaat (ekonomis dan 

non ekonomis) yang dapat 

dipergunakan untuk pengembangan 

SMK dan sekaligus untuk peningkatan 

kesejahteraan personil yang terlibat di 

SMK. Upaya ini juga akan mengurangi 

kesenjangan persepsi yang terjadi 

antara perguruan tinggi dan industri di 

Indonesia. Kita semua seyogyanya 

merenungkan secara mendalam, 

mengapa tingkat pengangguran 

lulusan SMK dari waktu ke waktu 

terus bertambah, sedangkan di satu 
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pihak tenaga-tenaga kerja asing yang 

nota bene adalah lulusan dari 

pendidikan luar negeri terus 

berdatangan ke Indonesia dan 

“merebut” lapangan kerja yang 

seharusnya untuk lulusan SMK kita. 

Hal ini memberikan konsekuensi 

ekonomi yaitu semakin banyak devisa 

yang tersedot untuk membayar upah 

dari tenaga-tenaga kerja asing 

tersebut. Solusinya adalah 

secepatnya kita menerapkan TQME 

pada SMK, agar lulusannya mampu 

bersaing di pasar  tenaga kerja global. 

Perlu diperhatikan bahwa 

pengetahuan yang dapat diaplikasikan 

dalam sistem industri akan menjadi 

sumber daya nasional yang paling 

efektif untuk membawa bangsa 

Indonesia menuju kemajuan dan 

mampu berkompetisi dengan bangsa-

bangsa lain di dunia. Lulusan SMK 

perlu dibekali juga dengan beberapa 

kemampuan tambahan seperti : 

Kerjasama,  berinteraksi dengan 

orang lain, berkomunikasi, berfikir 

berdasarkan logika, solusi masalah, 

pembuatan keputusan, kemampuan 

untuk melihat sesuatu secara 

komprehensif dalam konteks sistem, 

dan pengendalian diri.  
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IMPLEMENTASI PROBLEM BASED LEARNING (PBL) BERBANTUAN MODUL 
DALAM 

UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS PERKULIAHAN METROLOGI 

Oleh : Drs. Edy Purnomo, M.Pd.  
Jurusan Pendidikan Teknik Mesin FT UNY 

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan  aktivitas dan  kemandirian mahasiswa 

dalam Perkuliahan Metrologi dengan  menerapkan  PBL berbantuan modul; dan untuk 
mengetahui seberapa jauh perkuliahan Metrologi dengan  penerapan PBL berbantuan modul 
dapat meningkatkan prestasi belajar mahasiswa. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan strategi Problem Based 
Learning (PBL). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi metode tes untuk 
mengetahui prestasi belajar mahasiswa, dokumentasi untuk mendapatkan catatan-catatan 
penting yang berhubungan dengan masalah pembelajaran, observasi untuk mengadakan 
pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku secara langsung kelompok ataupun 
individu, wawancara digunakan untuk mengungkap data tentang pelaksanaan perkuliahan 
melalui pendekatan pembelajaran PBL berbantuan modul. Analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini berupa  analisis deskriptif dan analisis kualitatif. Analisis deskriptif meliputi 
perhitungan nilai rerata, standar deviasi, dan persentase. Selanjutnya hasil pengamatan 
masing-masing siklus dipaparkan secara kualitatif.   

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perkuliahan Metrologi dengan  pendekatan PBL 
berbantuan modul dapat meningkatkan  aktivitas dan  kemandirian mahasiswa, serta dapat 
meningkatkan kualitas perkuliahan metrologi dan prestasi belajar mahasiswa. Dari nilai rerata 
yang didapatkan kelas A-1 yang diterapkan metode PBL menunjukkan nilai yang lebih tinggi. 
Selain itu nilai pos-test menunjukkan peningkatan. Dari nilai pre-test A-1 yang dilakukan 
reratanya 29,5 menjadi  74,5. dan kelas A-2 dengan rerata pre-test 28,25 menjadi 73,5, 
memang belumlah merupakan nilai yang tinggi, namun capaian nilai tersebut merupakan 
peningkatan yang baik dari mahasiswa, dibanding prestasi sebelumnya maupun dari kelas lain 
yang hasilnya lebih rendah. Berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa penerapan 
pendekatan PBL menunjukkan arah perbaikan peningkatan prestasi belajar mahasiswa. Dan 
berarti pula terdapat peningkatan kualitas perkuliahan metrologi 

Kata kunci:  Implementasi PBL, Modul, Perkuliahan Metrologi. 
 
Pendahuluan

Matakuliah metrologi merupakan 
matakuliah dasar keahlian yang 
bertujuan untuk  memberikan 
pengalaman kepada mahasiswa dalam 
memahami  metrologi, prinsip-prinsip 
pengukuran, serta penggunaan alat-
alat ukur di industri permesinan. 
Dengan penguasaan materi ini 
diharapkan mahasiswa mempunyai 
bekal yang cukup dalam melakukan 
tugas-tugas perancangan, praktek 
produksi maupun quality control.  
Namun demikian idealisasi tersebut 
belum sepenuhnya tercapai. Terdapat 
beberapa permasalahan dalam 

pembelajaran metrologi yang 
mengakibatkan rendahnya prestasi 
akademik sebagai cermin  kompetensi 
mahasiswa.   

Salah satu pendekatan yang 
layak di uji tindakan untuk mengatasi 
permasalahan perkuliahan metrologi 
tersebut adalah pendekatan PBL. 
Pendekatan ini akan memberikan 
kesempatan kepada mahasiswa untuk 
lebih aktif dan kreatif menemukan ide-
ide, konsep-konsep baru berdasarkan 
pengalaman dan penemuannya sendiri. 
Sesuai dengan karakteristik matakuliah 
Metrologi, salah satu desain yang dapat 
diterapkan adalah metode Problem 
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Based Learning (PBL). Penggunaan 
strategi ini memungkinkan terciptanya 
kondisi pembelajaran yang kondusif 
bagi mahasiswa untuk belajar, bekerja 
sama secara efektif dalam interaksi 
belajar mengajar, dan dosen 
memberikan pengarahan dan 
bimbingan terutama kepada mahasiswa 
yang mengalami kesulitan belajar.  
Pembelajaran model PBL tidak 
didesain untuk membantu dosen 
menyampaikan informasi yang banyak 
kepada mahasisiwa, tetapi didesain 
untuk membantu mahasisiwa 
mengembangkan pemikiran mereka, 
memecahkan masalah dan 
mengembangkan kemampuan 
intelektual. Dengan demikian peran 
mahasiswa dan dosen dapat berjalan 
secara optimal. Dengan metode ini 
diharapkan dapat mengurangi tingkat 
pengulangan matakuliah.  

Beberapa penelitian (Albanese 
and Mitchell, 1993; Ditlehorst and 
Robb, 1998) menunjukkan bahwa hasil 
belajar mahasisiwa pada kelas dengan 
metode PBL lebih baik dibanding kelas 
dengan metode klasik. Carolyn (1999) 
dalam penelitiannya melaporkan bahwa 
penerapan metode PBL mampu 
meningkatkan kemampuan mahasisiwa 
dalam memahami dan mengaplikasikan  
pegetahuan yang diperolehnya. Mary 
and Lai (2002) menemukan bahwa 
pembelajaran model PBL mamapu 
mengembangkan kemampuan 
mahasisiwa untuk menjadi pebelajar 
mandiri.  

Salah satu keuntungan dari PBL 
adalah para mahasiswa didorong untuk 
mengeksplorasi pengetahuan yang 
telah dimilikinya kemudian 
mengembangkan ketrampilan 
pembelajaran yang independen untuk 
mengisi kekosongan yang ada. Hal ini 
merupakan ketrampilan pembelajaran 

seumur hidup karena ketrampilan 
tersebut dapat ditransfer ke sejumlah 
topik pembelajaran yang lain, baik di 
dalam maupun di luar lingkup jurusan. 
Dengan PBL yang  memfokuskan pada 
permasalahan yang mampu 
membangkitkan pengalaman 
pembelajaran maka para mahasiswa 
khususnya yang mengalami kesulitan 
belajar akan mendapat otonomi yang 
lebih luas dalam pembelajaran 
sehingga meningkatkan 
kemandiriannya.  

Dalam mengaplikasikan 
pendekatan PBL tentu dibutuhkan 
berbagai sarana termasuk modul. Oleh 
karenanya diperlukan pengembangan 
modul terlebih dulu sebagai sarana dan 
perangkat penerapan pendekatan PBL 
dalam perkuliahan Metrologi. Penelitian 
ini bermaksud mengimplementasikan 
PBL berbantuan modul sebagai upaya 
meningkatkan kualitas perkuliahan 
Metrologi yang ditunjukkan dengan 
meningkatnya keaktifan, kemandirian, 
dan prestasi akademik.  

Lingkup penelitian ini dibatasi 
pada proses belajar mengajar praktik 
metrologi Kelas A1 dan A2, dengan 
modul praktikum beberapa job 
praktikum yang telah direvisi,  sbb: 
Kalibrasi dan Pemakaian Jangka 
Sorong; Kalibrasi dan Pemakaian
Mikrometer; dan Kalibrasi Jam Ukur. 
Berdasarkan latar belakang  masalah  
di atas, permasalahan penelitian ini 
dapat dirumuskan sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah meningkatkan  

aktivitas dan  kemandirian 
mahasiswa dalam perkuliah an 
Metrologi dengan  menerapkan  
PBL berbantuan modul? 

2. Apakah perkuliahan Metrologi 
dengan  penerapan PBL 
berbantuan modul dapat 
meningkatkan prestasi belajar 
mahasiswa? 
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1. Karakteristik  Pembelajaran Model 
Problem-based Learning 

Problem-based Learning 
merupakan pendekatan yang 
berorientasi pada pandangan kognitif 
konstruktivistik yang memuat 
karakteristik kontekstual, kolaboratif, 
berpikir metakognisi, dan memfasilitasi 
pemecahan masalah.  Pebelajar 
dimungkinkan belajar secara bermakna 
yang dapat mengembangkan 
kemampuan berpikir tingkat tinggi 
melalui pemecahan masalah. 
Pembelajaran ini diharapkan mampu 
meningkatkan pemahaman akan 
makna, meningkatkan kemandirian, 
meningkatkan pengembangan skill 
berpikir tingkat tinggi, meningkatkan 
motivasi, memfasilitasi relasi antar 
pebelajar dan meningkatkan skill dalam 
membangun teamwork 
(http://edweb.sdsu.edu/clrit/learningtree
/PBL/PBLadvantages.htm).  

Problem-based learning  
merupakan pendekatan yang 
membelajarkan pebelajar yang 
dikonfrontasikan dengan masalah 
praktis, berbentuk ill-structured, atau 
open ended melalui stimuli dalam 
belajar (Boud dan Falleti, 1997 dalam 
Demitra, 2003).  Permasalahan yang 
digunakan dalam Problem-Based 
learning adalah permasalahan yang 
terkait dengan tujuan kurikulum, riil 
(nyata), menantang, mendorong 
pebelajar mengembangkan strategi 
pemecahan masalah,  dan 
membutuhkan pengetahuan baru untuk 
memecahkan masalah 
(www.physsci.heacademy.ac.uk/Public
ations/ Primer/intrpbl4.pdf).  

Pembelajaran berbasis masalah 
(Problem-based Learning) juga 
merupakan  pendekatan pembelajaran 
yang menggunakan masalah dunia 

nyata sebagai suatu konteks bagi 
pebelajar untuk belajar tentang cara 
berpikir kritis dan ketrampilan 
pemecahan masalah, serta untuk 
memperoleh pengetahuan dan konsep 
yang esensial dari materi pelajaran. 
(Nurhadi, 2004). Dengan demikian PBL 
merupakan pembelajaran yang dipandu 
oleh permasalahan. Sebelumnya 
pebelajar diberikan permasalahan. 
Dalam hal  ini diperlukan pengetahuan 
baru untuk memecahkannnya 
(http://chemeng.mcmaster.ca/pbl/pbl.ht
m). Hal senada dikemukakan James 
Rhem bahwa:  

“PBL is seems self-evident: 
it's learning that results from 
working with problems. 
Official descriptions 
generally describe it as "an 
instructional strategy in 
which students confront 
contextualized, ill-structured 
problems and strive to find 
meaningful solutions”. 
(www.ntlf.com/html/pi/9812/
pb)
Pembelajaran berbasis masalah 

juga merupakan pembelajaran yang 
berpusat pada peserta didik, serta 
didasari pada permasalahan nyata/real 
world problem (http://www.pbli.org/pbl/ 
pbl.htm). Lebih lanjut beberapa 
karakteristik  pembelajaran PBL antara 
lain: (1) pebelajar harus peka terhadap 
lingkungan belajarnya, (2) simulasi 
problem yang digunakan hendaknya 
berbentuk ill-structured, dan 
memancing penemuan bebas (free for 
inquiry), (3) pembelajaran 
diintegrasikan dalam berbagai subyek, 
(4) pentingnya kolaborasi, (4) 
pembelajaran hendaknya 
menumbuhkan kemandirian pebelajar 
dalam memecahkan masalah, (5) 
aktivitas pemecahan masalah 
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hendaknya mewakili pada situasi nyata, 
(6) penilaian hendaknya mengungkap 
kemajuan pencapaian tujuan dalam 
pemecahan masalah, (7) PBL 
hendaknya merupakan dasar dari 
kurikulum bukan hanya pembelajaran.  

Pengertian Problem-Based 
Learning juga mencakup istilah yang 
digunakan untuk menggambarkan 
pendekatan kurikulum yang berpusat 
pada permasalahan daripada berpusat 
pada suatu disiplin 
(www.csd.uwa.edu.au/newsletter/issue
0496/ pbl.html). Hal ini senada dengan 
ungkapan berikut:

…………….. students not only 
gain knowledge of the discipline, 
but also become selfdirected 
learners who develop problem-
solving skills they can apply in 
future courses and in their careers. 
In problem-based learning (PBL) 
courses, students work with 
classmates to solve complex and 
authentic problems that help 
develop content knowledge as well 
as problem-solving, reasoning, 
communication, and self-
assessment skills (SPEAKING OF 
TEACHING WINTER 2001 Vol.11, 
No. 1)

Hasil yang diharapkan dari 
penerapan PBL adalah pebelajar lebih 
termotivasi, berkembangnya 
pengetahuan yang mendalam, 
meningkatkan kerja kolaboratif, 
berkembangnya kemampuan berpikir 
tingkat tinggi, dan berkembangnya 
kemampuan memecahkan masalah, 
kerja kelompok, analisis kritis dan 
komunikasi 
(www.physsci.heacademy.ac.uk/Public
ations /Primer/intrpbl4.pdf). Hal ini 
terkait dengan asumsi dalam 
pembelajaran Problem-Based Learning 
sebagai proses pembelajaran yang 

aktif, integratif, dan konstruktif  dan 
kontekstual (Barrows, 1996; Gijselaers, 
1996,  dalam SPEAKING OF 
TEACHING Vol.11, No. 1) 

Aspek lain yang dapat 
dikembangkan dari pembelajaran 
Problem-Based Learning antara lain: 
(1) cumulative learning – pebelajar 
tidak hanya belajar sesaat terhadap 
suatu masalah tetapi berulang dan 
meningkat kompleksitasnya, (2) 
integrated learning – pebelajar melihat 
permasalahan secara holistik daripada 
secara parsial, (3) progression in 
learning – terjadi perubahan dan 
peningkatan skill dan pengetahuan 
pebelajar, dan (4) consistency in 
learning – problem-based learning 
merefleksikan semua aspek 
pembelajaran termasuk lingkungan 
belajar dalam kelas dan asesmennya. 
(Engel 1991: 29 dalam 
www.csd.uwa.edu.au/newsletter/issue0
496/ pbl.html) 

Peran pengajar dalam PBL 
adalah menyajikan masalah, 
mengajukan pertanyaan, dan 
memfasilitasi penyelidikan dan dialog. 
PBL tidak dapat dilaksanakan jika 
pengajar tidak mengembangkan 
lingkungan kelas yang memungkinkan 
terjadinya pertukaran ide secara 
terbuka. Intinya, pebelajar dihadapkan 
situasi masalah yang otentik dan 
bermakna yang menantang pebelajar 
untuk memecahkannya.

Beberapa cirri yang tampak 
dalam PBL antara lain: (1) Pengajuan 
pertanyaan atau masalah berpusat 
pada pertanyaan/masalah yang secara 
pribadi bermakna untuk pebelajar. 
Mereka mengajukan situasi kehidupan 
nyata yang otentik, (2) Terintegrasi 
dengan disiplin ilmu lain. Dalam hal ini 
masalah yang akan diselidiki dipilih 
yang benar-benar nyata agar dalam 
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pemecahannya pebelajar meninjau 
masalah itu dari banyak sudut pandang 
mata pelajaran lain, (3) Penyelidikan 
otentik yang mengharuskan untuk 
mencari penyelesaian nyata terhadap 
masalah nyata. Mereka harus 
menganalisis dan mendefinisikan 
masalah, mengembangkan hipotesis 
dan membuat ramalan, mengumpulkan 
dan menganalisis informasi, melakukan 
eksperimen (jika diperlukan), membuat 
inferensi, dan merumuskan kesimpulan, 
dan (4) Menghasilkan produk/karya dan 
memamerkannya. Pengajaran berbasis 
masalah menuntut pebelajar untuk 
menghasilkan produk tertentu dalam 
bentuk karya nyata yang menjelaskan 
atau mewakili bentuk penyelesaian 
masalah yang mereka temukan 
(Nurhadi, 2004). 

2. Aplikasi PBL dalam Perkuliahan 
Metrologi 

Problem-Based Learning 
merupakan pendekatan untuk 
membelajarkan pebelajar yang 
dikonfrontasikan dengan permasalahan 
praktis. Menurut Savoi dan Hughes 
(Demitra, 2003), beberapa ciri problem 
based learning antara lain: (1) belajar 
dimulai dari suatu permasalahan, (2) 
memastikan bahwa permasalahan yang 
diberikan berhubungan dengan dunia 
nyata pebelajar, (3) mengorganisasikan 
pelajaran di seputar permasalahan, (4) 
memberikan tanggungjawab yang 
besar kepada pebelajar dalam 
membentuk dan menjalankan secara 
langsung proses belajar mereka 
sendiri, (5) menggunakan kelompok 
kecil, dan (6) menuntut pebelajar untuk 
mendemonstrasikan apa yang telah 
mereka pelajari dalam bentuk suatu 
produk atau penampilan (performance).
Sesuai dengan karakteristik bidang 
teknik mesin serta pengembangan 

desain instruksional, tahapan 
pengembangan pembelajaran Problem-
Based Learning meliputi tahap 
perencanaan pembelajaran, 
pelaksanaan pembelajaran, dan 
evaluasi proses dan hasil belajar.

3. Pendekatan Pembelajaran Teori 

Tahapan dalam mengembangkan 
model pembelajaran teori teknik mesin 
menggunakan pendekatan pemecahan 
masalah dapat dilakukan dengan 
tahapan berikut: (1) Identifikasi, 
tetapkan, dan rumuskan kompetensi (2) 
Identifikasi konsep-konsep esensial dan 
hubungan antar konsep dalam pokok 
bahasan (topik) tertentu yang relevan. 
(3) Identifikasi, tetapkan, dan rumuskan 
indikator pencapaian kompetensi 
dengan berpedoman pada kompetensi 
untuk suatu rencana pembelajaran 
tertentu. (4) Rencanakan dan susun 
alat evaluasi yang mengacu kepada 
indikator pencapaian kompetensi 
dilanjutkan dengan validasi alat 
evaluasi . (5) Memilih dan menyusun 
bahan ajar sebagai bahan orientasi 
bagi pebelajar pada tahap invitasi 
dimaksudkan untuk mengetahui 
prakonsepsi pebelajar. (6) Identifikasi 
dan klarifikasi prakonsepsi dan/atau 
miskonsepsi yang dimiliki pebelajar 
antara lain menggunakan tes 
diagnostik, untuk ditempatkan pada 
posisi sentral dalam menyusun model 
pembelajaran. (7) Identifikasi, tetapkan, 
dan susun materi teori teknik mesin 
dalam bentuk masalah yang dapat 
digunakan sebagai bahan diskusi 
kelompok pebelajar dalam rangka 
menggali konsepsinya pada fase 
eksplorasi konsep. Lebih lanjut susun 
beberapa pertanyaan yang dapat 
membimbing pebelajar melakukan 
analisis untuk memecahkan masalah 
yang diajukan dalam rangka menggali 
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konsepsinya.  (8) Bertitik tolak dari 
konsep-konsep yang digali pada fase 
eksplorasi konsep, seleksi dan susun 
bahan ajar atau sebagai bahan 
masukan bagi pebelajar untuk 
mengenal dan memperoleh konsep 
tertentu. Kemudian kembangkan bahan 
ajar dengan menghubungkan antar 
konsep. Lebih lanjut susun bahan ajar 
(topik) yang dapat diterangkan oleh 
pebelajar sebagai sarana latihan 
menjelaskan konsep. Ketiga aspek ini 

(pengenalan konsep, pengembangan 
konsep, dan latihan menjelaskan 
konsep) tergambar pada fase klarifikasi 
konsep. (9) Pada fase aplikasi konsep 
susun dan pilih masalah teori teknik 
mesin yang dapat mengokohkan 
struktur kognitif pebelajar. Utamakan 
masalah/soal yang melatih pebelajar 
berpikir pada taraf aplikasi, analisis, 
sintesis, dan evaluasi (taksonomi 
Bloom) yang ekivalen dengan level 
problem solving (taksonomi Gagne). 

Metode Penelitian

1. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan 
penelitian tindakan kelas, yaitu suatu 
penelitian yang bersifat kolaboratif 
berdasarkan permasalahan yang 
muncul dalam kegiatan pembelajaran. 
Prosedur dan langkah-langkah 
penelitian ini mengikuti prinsip-prinsip 
dasar yang berlaku dalam penelitian 
tindakan. Desain penelitian tindakan 
terdiri dari empat komponen 
merupakan siklus  mulai dari tahap 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, 
observasi dan refleksi yang diikuti 
dengan perencanaan ulang.  

Penelitian diharapkan dapat 
meningkatkan daya serap mahasiswa 
yang optimal maka dimungkinkan 
adanya tindakan yang berulang-ulang 
dengan revisi rancangan dan 
pelaksanaan untuk meningkatkan hasil 
dan efektifitas suatu rancangan dan 
desain pembelajaran yang 
dilaksanakan. Tahap-tahap penelitian 
tindakan yang melibatkan secara aktif 
mahasiswa dan peneliti sebagai 
kolaborator ini adalah : 
1. Pada tahap persiapan kegiatan yang 
dilakukan adalah : (1) dialog awal untuk 
mengidentifikasi masalah, dan (2) 
merumuskan permasalahan untuk 
perbaikan pembelajaran  

2. Tahap perencanaan yang meliputi: 
(1) menetapkan alternatif upaya 
peningkatan kualitas pembelajaran, (2) 
penentuan metode pembelajaran, (3) 
penyusunan rancangan tindakan. 
3. Pelaksanaan tindakan. Peneliti 
sebagai kolaborator menerapkan 
desain pembelajaran PBL berbantuan 
modul  
4. Observasi dan Monitoring. Tahap ini 
dilakukan dalam upaya perbaikan 
proses pembelajaran dan perencanaan 
tindakan yang lebih kritis. Peneliti 
sebagai kolaborator melaksanakan 
pengamatan secara sistematis 
terhadap kegiatan mahasiswa. 
5. Refleksi berguna sebagai upaya 
memantapkan kegiatan atau tindakan 
untuk mengatasi permasalahan dengan 
memodifikasi perencanaan sebelumnya sesuai 
dengan apa yang timbul di lapangan. 
6. Evaluasi dan revisi. Evaluasi dan 
revisi dilakukan untuk mengetahui 
berhasil tidaknya tindakan yang telah 
dilakukan. Dalam penelitian ini evaluasi 
meliputi evaluasi jangka pendek dan 
evaluasi prestasi belajar mahasiswa. 
Kriteria keberhasilan tindakan dilihat 
dari (1) meningkatnya tingkat aktivitas 
mahasiswa dalam PBM, (2) 
meningkatnya tingkat kemandirian 
mahasiswa dalam proses 
pembelajaran, (3) meningkatnya 
prestasi belajar mahasiswa,  
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7. Kesimpulan hasil. Pada tahap ini 
dibuat pelaporan hasil secara 
keseluruhan. 

2.  Subyek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di 
Laboratorium Metrologi FT-Universitas 
Negeri Yogyakarta. Penerapan metode 
ini dilakukan terhadap mahasiswa 
semester III tahun 2008/2009 kelas A1 
dan A2 dalam kompetensi 
pembelajaran mata kuliah Metrologi. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam 
penelitian ini meliputi metode tes untuk 
mengetahui prestasi belajar 
mahasiswa, dokumentasi untuk 

mendapatkan catatan-catatan penting 
yang berhubungan dengan masalah 
pembelajaran, observasi untuk 
mengadakan pencatatan secara 
sistematis mengenai tingkah laku 
secara langsung kelompok ataupun 
individu, wawancara digunakan untuk 
mengungkap data tentang pelaksanaan 
pembelajaran melalui pendekatan 
pembelajaran PBL berbantuan modul. 

4.  Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam 
penelitian ini meliputi instrumen berupa 
penilaian hasil belajar/praktek, lembar 
observasi dan dokumentasi. Kisi-kisi 
instrumen tersebut dapat disajikan 
pada tabel 1. 

 
Tabel 1. Kisi-kisi Instrumen 

 

No Variabel Indikator Alat ukur Sumber 
data

1 a. Prestasi 
mahasiswa 

 
Hasil belajar Tes Mahasiswa 

2 Kemandirian 
mahasiswa 

Kemandirian 
memecahkan masalah 

Wawancara, 
dan 

Pengamatan 
Mahasiswa 

3 Aktivitas mahasiswa � Mendengarkan 
dengan aktif 

� Partisipasi dan 
konstribusi 

� Bertanya kepada 
dosen/teman 

� Pengerjaan tugas 

Pengamatan Mahasiswa 

5. Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini berupa  analisis 
deskriptif. Analisis ini meliputi 
perhitungan nilai rerata, standar 
deviasi, dan prosentase. Selanjutnya 
hasil penelitian masing-masing siklus 
dipaparkan secara kualitatif.  Dalam 

penelitian ini rancangan yang 
ditetapkan berupa rancangan penelitian 
tindakan kelas, yaitu suatu penelitian 
yang bersifat kolaboratif berdasarkan 
permasalahan yang muncul dalam 
kegiatan pembelajaran metrologi di 
Laboratorium Jurusan Pendidikan 
Teknik Mesin FT-UNY. Prosedur dan 
langkah-langkah penelitian ini 
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mengikuti prinsip-prinsip dasar yang 
berlaku dalam penelitian tindakan. 
Desain penelitan tindakan terdiri empat 
komponen merupakan proses daur 
ulang mulai dari tahap perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi dan 
refleksi yang diikuti dengan 
perencanaan ulang. Dalam penelitian 
tindakan, kolabarasi dan partisipasi 
merupakan prinsip pokok secara 
operasioanal yang berupaya 
memperoleh hasil optimal melalui cara 
dan prosedur yang dinilai paling efektif.

Penelitian diharapkan dapat 
meningkatkan daya serap siswa yang 
optimal maka dimungkinkan adanya 
tindakan yang berulang-ulang dengan 
revisi rancangan dan pelaksanaan 
untuk meningkatkan hasil dan 
efektifitas suatu rancangan dan desain 
pembelajaran yang dilaksanakan. Guru, 
Kepala SMK, dan peneliti terlibat 
secara aktif dalam semua tahapan 
penelitian. Pada tahap persiapan 

langkah yang dilakukan adalah: (1) 
dialog awal untuk mengindentifikasi 
masalah, dan (2) merumuskan  
permasalahan dan penyatuan ide untuk 
perbaikan    pembelajaran Metrologi. 
Tahap perencanaan dilakukan dengan 
langkah: (1) menetapkan alternatif 
upaya peningkatan kualitas 
pembelajaran Metrologi, (2) penentuan 
metode pembelajaran, (3) penyusunan 
rancangan tindakan. 

Observasi dan monitoring 
dilakukan dalam upaya perbaikan 
proses pembelajaran dan perencanaan 
tindakan yang lebih kritis. Dosen  
sebagai peneliti melaksanakan 
pengamatan secara sistematis 
terhadap kegiatan mahasiswa. 
Sedangkan Refleksi berguna sebagai 
upaya memantapkan kegiatan atau 
tindakan untuk mengatasi 
permasalahan dengan memodifikasi 
perencanaan sebelumnya sesuai 
dengan kondisi di lapangan. 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Peningkatan Kualitas Perkuliahan 

Upaya peningkataan kualitas 
pembelajaran membutuhkan 
kesempatan dosen sebagai peneliti 
untuk menemukan dan merumuskan 
permasalahannya. Dialog awal antara  
peneliti/dosen dengan mahasiswa 
diperlukan agar upaya peningkatan 
kualitas pembelajaran dapat mencapai 
sasaran. Dosen  yang setiap hari 
menghadapi situasi kelas dari waktu ke 
waktu setiap semester tentu akan 
mengetahui kesulitan-kesulitan yang 
dihadapi baik dari mahasiswa sendiri 
ataupun dosen  itu sendiri, terlebih 
mengampu dan menmgajarkan 
perkuliahannya sendiri. 

Dari dialog yang peneliti lakukan 
dengan mahasiswa terungkap bahwa 
dalam pembelajaran mahasiswa 

mengalami kesulitan dalam memahami 
konsep-konsep atau topik-topik materi. 
Hal ini disebabkan oleh persepsi 
mahasiswa bahwa mata kuliah 
metrologi adalah pelajaran yang sulit. 
Mahasiswa  juga kurang termotivasi 
untuk belajar. Dari sisi dosen, ia 
merasakan bahwa pembelajaran 
perkuliahan metrologi belum 
dilaksanakan dengan efektif. Strategi 
yang dipergunakan masih sangat 
terbatas sehingga terkesan monoton, 
kurang menarik dan membosankan. 
Dosen  kesulitan dalam merumuskan 
topik-topik agar lebih menarik dan 
belum menemukan metode  yang 
cocok dengan kebutuhan mahasiswa 
dan usahanya mengembangkan minat 
kemandirian mahasiswa untuk belajar. 

Berdasarkan permasalahan 
tersebut maka perlu dilaksanakan 
perbaikan-perbaikan pembelajaran 
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dengan improvisasi yang bervariasi 
agar pembelajaran lebih menarik 
sehingga mahasiswa akan bermotivasi 
dalam belajar yang diikuti dengan 
peningkatan prestasi belajarnya, yaitu 
dalam pembelajaran Metrologi. 

2.  Keaktifan Mahasiswa 
Keaktifan mahasiswa dalam 

pembelajaran metrologi dengan 
pendekatan PBL disajikan dalam Tabel 
2 berikut: 

 

Tabel 2. Keaktifan Mahasiswa 

No Kategori 
kemandirian 

Jumlah/Rata-rata mahasiswa 
Awal Siklus I Siklus II 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Mengerjakan 
tugas rumah 0 32 32 34 34 32 0 0 0 0 0 

2 

Mempelajari 
kembali materi 
yang telah 
dibahas 

0 10 15 17 11 17 18 20 24 23 24 

3 
Mempelajari dulu 
materi yang akan 
dibahas 

0 5 9 8 3 20 23 21 30 18 28 

4 Menjawab kuis 34 34 34 34 35 30 32 34 34 34 29 

5 Mengerjakan 
tugas mandiri 32 34 32 30 30 34 32 30 34 31 32 

6 Berpendapat 2 7 11 17 14 15 115 212 115 210 184 
 

Peningkatan keaktifan mahasiswa mulai 
nampak pada siklus pertama tindakan pertama 
yang ditandai dengan semakin 
meningkatnya antusiasme mahasiswa 
dalam pembelajaran serta keberanian 
untuk bertanya kepada dosen maupun 
menanggapi pertanyaan mahasiswa 
lain. Untuk siklus  kedua merupakan 
tindakan untuk pembelajaran praktik. 
Dari tabel tidak begitu tampak 

perubahan setiap tindakan namun 
apabila dilihat pada kegiatan dosen 
akan tampak bahwa dosen tidak terlalu 
lelah dalam mengajarkan meteri 
praktik. Dalam tabel tersebut tampak 
bahwa pada siklus kedua tidak ada 
mahasiswa yang mengerjakan 
mengerjakan tugas, hal ini karena 
selama praktik tidak ada tugas rumah. 

3. Kemandirian Mahasiswa 

Kemandirian mahasiswa yang 
ditunjukkan dengan kemampuan 
mendengarkan dengan aktif, berada 
dalam tugas, mengambil giliran dan 

berbagi tugas, mendorong partisipasi, 
menghargai konstribusi, menerima 
tanggungjawab, bertanya pada dosen 
atau teman, mengatasi gangguan, dan 
mengerjakan tugas dapat disajikan 
dalam Tabel 3. 
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Tabel 3. Kemandirian Mahasiswa 
 

No Kategori 
kemandirian 

Jumlah/Rata-rata mahasiswa 
Awal Siklus I Siklus II 

  1   2   3   4   5   6   7   8   9 10  11 

1 Mendengarkan 
dengan aktif 24 29 30 29 29 32 31 31 31 32 32 

2 Berada dalam 
tugas 31 29 30 29 29 32 31 31 30 33 34 

3 Mengambil giliran 
dan berbagi tugas 0 27 30 29 21 20 31 31 30 33 34 

4 Mendorong 
partisipasi 

0 23 26 31 28 30 27 27 26 22 22 

5 Menghargai 
konstribusi 23 26 28 31 28 30 20 21 22 19 22 

6 Menerima 
tanggungawab 23 20 23 24 21 26 25 26 27 24 23 

7 Bertanya pada 
dosen/teman 2 5 9 17 18 18 17

9 
20
4 

19
0 

20
2 

14
5 

8 Mengatasi 
gangguan 0 24 35 29 32 30 41 6 6 6 9 

9 Mengerjakan 
tugas 37 21 32 29 31 30 31 33 33 32 33 

 
Dari tabel di atas dapat diamati 

bahwa kemandirian siswa mulai tampak 
pada siklus pertama tindakan pertama 
sampai tindakan keempat yang ditandai 

dengan keberanian siswa untuk 
berpendapat dan bertanya kepada 
dosen/teman. Proses untuk siklus 
kedua relatif sama. 

4.   Prestasi Belajar Mahasiswa 

Peningkatan prestasi belajar 
mahasiswa selama penerapan 

pendekatan PBL berbantuan modul 
dapat diamati dari hasil nilai tengah 
semester yang dapat disajikan dalam 
Tabel 4 berikut: 

 
Tabel. 4. Rata-rata nilai tengah semester mata kuliah Metrologi 
 

No. Kelas/Group Nilai Rata-rata
1. A-1 74,5 
2. A-2 73,5 

Dari tabel tersebut dapat diamati 
bahwa nilai rerata yang didapatkan 
kelas A-1 yang diterapkan metode PBL 
menunjukkan nilai yang lebih tinggi. 
Selain itu nilai pos-test menunjukkan 
peningkatan dari nilai pre-test yang 
dilakukan dari rerata 29,5 pada pre-test 

menjadi  74,5. Nilai 74,5 tersebut dan 
kelas A-2 dengan rerata pre-test 28,25 
menjadi 73,5 belumlah merupakan nilai 
yang tinggi, namun capaian nilai 
tersebut merupakan peningkatan yang 
baik dari mahasiswa, dibanding 
prestasi sebelumnya maupun dari kelas 
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lain yang hasilnya lebih rendah. 
Berdasarkan hal tersebut dapat 
dinyatakan bahwa penerapan 
pendekatan PBL menunjukkan arah 
perbaikan peningkatan prestasi belajar 
mahasiswa. Dan berarti pula terdapat 
peningkatan kualitas perkuliahan 
metrologi. 

Simpulan 
1. Perkuliahan Metrologi dengan  

pendekatan PBL berbantuan modul 
dapat meningkatkan  aktivitas dan  
kemandirian mahasiswa. 

2. Perkuliahan Metrologi dengan  
pendekatan PBL berbantuan modul 

dapat meningkatkan prestasi belajar 
mahasiswa. 

3. Bagi para dosen hendaklah selalu 
berimprovisasi dan berinovasi dalam 
menentukan metode pembelajaran 
sesuai karakteristik mahasiswa. 
Pendekatan  implementasi PBL 
sebagai salah satu model 
perkuliahan perlu diterapkan lebih 
luas. 

4. Bagi para pengambil keputusan 
hendaknya lebih memberi ruang 
gerak kepada dosen dalam 
berimprovisasi dan berinovasi dalam 
perkuliahannya. 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan menemukan model pendidikan berbasis kompetensi bidang kejuruan 
(BPKJ).yang dapat dipakai acuan pengembangan kurikulum, pembelajaran, asesmen, dan uji 
kompetensi. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivistic dan jenispenelitian deskriptif 
kualitatif, dengan menggunakan prosedur penelitian pengembangan dari Richey & Klein.Model 
divalidasi oleh ahli pendidikan teknologi dan kejuruan, ahli kurikulum, teknologi pendidikan, dan 
ahli penilaian pendidikan.Hasil penelitian berupa model PBKJ dengan komponen model yaitu 
model pengembangan kurikulum PBKJ, model pembelajaran PBKJ, model asesmen PBKJ, 
dan model uji kompetensi pada PBKJ. 
Kata kunci: model, pendidikan 

Pendahuluan 
Pendidikan berbasis 

kompetensi di Indonesia semula 
terapkan di sekolah kejuruan tahun 
1994.Setelah itu pemerintah 
mengeluarkan kebijakan bahwa 
pendidikan berbasis kompetensi 
diimplementasikan pada semua jenjang 
dan jenis pendidikan di Indonesia, 
bahkan di perguruan tinggi. 

Prosedur pengembangan 
standar kompetensi antara sekolah 
umum dengan dengan sekolah 
kejuruan berbeda.Standar kompetensi 
sekolah umum bersifat akademik, 
dikembangkan dari pohon keilmuan, 
sedangkan untuk sekolah kejuruan 
kompetensi dikembangkan 
berdasarkan kompetensi yang 
dipersyaratkan oleh dunia 
kerja.Kompetensi pada sekolah umum 
lebih bersifat keilmuan misalnya 
matematika, bahasa, fisika, kimia, 
ekonomi, sosiologi dan semacamnya, 
sedangkan pada sekolah kejuruan 
lebih bersifat kemampuan seseorang 
untuk melakukan pekerjaan 
tertentu.Kemampuan untuk melakukan 
tugas atau pekerjaan tersebut disebut 
dengan kompetensi. 

Kompetensi memilikiagregasi 
aspek kognitif, psikomotorik, dan 
afektif.Seseorang bisa melakukan 
pekerjaan tertentu dengan benar dan 
menghasilkan produk dengan 
karakteristik yang dipersyaratkan oleh 
pemakai produk,harus memiliki 
pengetahuan terkait dengan pekerjaan, 
keterampilan psikomotorik yang 
diperlukan dan aspek afeksi tertentu 
yang memberikan dorongan untuk 
melakukan pekerjaan yang berkualitas 
yang memenuhi standar mutu. 

Pendidikan secara umumpada 
dasarnya memiliki dua misi, yaitu 
mendidik peserta didik untuk 
menghadapi kehidupan di masyarakat 
dan mendidik peserta didik untuk 
mampu mencari kahidupan agar dapat 
bertahan hidup. Demikian juga untuk 
kedua jenis pendidikan 
tersebut.Perbedaan antara sekolah 
umum dengan sekolah kejuruan hanya 
berbeda pada penekanannya terkait 
dengan misi tersebut.Pendidikan umum 
mempersiapkan peserta didik untuk 
berkembangnya kemampuan 
akademiknya secara 
vertikal.Konsekuensinya sekolah umum 
harus mengembangkan kemampuan 
peserta didik secara akademik sebagai 
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fondasi melanjutkan sekolah. Di sisi 
lain sekolah kejuruan menyiapkan 
peserta didik untuk bekerja menjadi 

manusia produktif yang langsung 
berdampak pada ekomoni suatu 
bangsa. 

Perbedaan misi dari kedua jenis 
sekolah ini berimplikasi pada 
perbedaan penekanan yang bisa dilihat 
pada struktur dan isi kurikulumnya.Di 
samping perbedaan ini, kedua jenis 
sekolah juga memiliki persamaan, yaitu 
keduanya menyiapkan peserta didik 
untuk menghadapi kehidupan di 
masyarakat secara umum dan mencari 

kehidupan untuk mempertahankan 
hidupnya. Sehingga kurikulum sekolah 
kejuruan disamping harus menyiapkan 
peserta didik agar setelah lulus mereka 
mampu bekerja, juga harus mampu 
mengembangkan potensi peserta didik 
secara utuh untuk menghadapi 
kehidupan. 

 
Permasalahan Filsafat Pendidikan 

Filsafat pendidikan merupakan 
dasar pijakan dalam mengembangkan 
konsep-konsep dasar dalam 
pengembangan kurikulum dan 
pembelajaran.Ada berbagai aliran 
filsafat yang biasanya digunakan 
pijakan asas pendidikan, terutama 
pendidikan kejuruan, yaitu realisme, 
idealisme, progresivisme, dan 
rekonstruksionisme.Prinsip-
prinsipfalsafah realisme diadopsi pada 
pendidikan berbasis kompetensi pada 
sekolah kejuruan, dengan tujuan 
menjawab tantangan penyiapan tenaga 
kerja terampil dan profesional melalui 
pendidikan yang terukur target dan 
sasarannya.Filsafat realisme ini sesuai 
dengan misi pendidikan kejuruan 
berbasis kompetensi yang memiliki 
ukuran kompetensi dunia kerja.Namun, 
di negara-negara maju pendidikan 
berbasis kompetensi dikritik oleh para 
pembaharu pendidikan karena 
dianggap tidak manusiawi. Sistem ini 
dianggap membentuk manusia seperti 
mesin, lepas dari fitrah manusia dan 
kurang peduli pada pengembangan 
kecakapan berpikir, berolah rasa dan 
seni, kurang mampu mengembangkan 

moral, dan tidak sesuai lagi dengan 
kemajuan teknologi. 

Landasan dasar 
pengembangan potensi peserta didik 
secara utuh hanya bisa dilaksanakan 
bila prinsip idealisme diterapkan pada 
pembelajaran karena aliran filsafat ini 
memiliki orientasi 
transenden.Landasan inipun tidak 
cukup mampu mengembangkan 
peserta didik secara utuh yang harus 
menghadapi tuntutan riil seberapa 
kemanfaatannya dalam kehidupan 
manusia.Dalam menghadapi dunia 
yang berkembang pesat, sekolah harus 
menyiapkan peserta didik menjadi 
kreatif berani melakukan perubahan 
melalui faham rekonstruksionisme yang 
memberi ruang pada aspirasi 
pengembangan kreativitas peserta 
didik.Dengan demikian pendidikan 
kejuruan tidak cukup hanya 
mengajarkan keterampilan teknik dan 
kejuruan tetapi juga harus 
dikembalikan kepada prinsip dasarnya, 
yaitu sebagai upaya mengembangkan 
manusia secara utuh.Kontek ke 
Indonesiaan yang diperlukan oleh 
masyarakat bagaimanapun filsafat 
Pancasila mampu memberi warna 
keIndonesiaan. 
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Landasan Sosiologis dan 
Ketenagakerjaan  

Tenaga kerja yang dihasilkan 
oleh sekolah kejuruan formal di 
Indonesia tidak mampu diserap 
seluruhnya untuk menjadi tenaga kerja 
produktif karena jumlah lapangan kerja 
yang terbatas. Sebaik apapun kualitas 
lulusan sekolah kejuruan,bila jumlah 
lapangan kerja yang tersedia terbatas 
maka akanterjadi pengangguran. 
Secara ideal-teoretik, jumlah siswa 
yang dididik pada sekolah kejuruan 
seharusnya sebanding dengan jumlah 
yang diperlukan oleh dunia kerja. 
Namun kebijakan pemerintah yang 
membangun sekolah-sekolah kejuruan 
menjadi 70% dibanding sekolah umum 
yang hanya ditargetkan kurang-lebih 
30% justru akan menambah 
pengangguran bagi lulusan sekolah 
kejuruan. Dengan demikian kalau 
kebijakan tersebut diteruskan, perlu 
ada solusi secara simultan dari dua 
arah, yaitu penciptaan lapangan kerja 
oleh pemerintah dan peningkatan 
kualitas pendidikan kejuruan dan 
vokasi. 

BPS mencatat total jumlah 
pengangguran terbuka secara nasional 
pada Februari 2009 mencapai 9,26 juta 
orang atau 8,14% dari total angkatan 
kerja. Cara mengatasinya antara lain 
dengan meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi di atas 6% agar bisa dibuka 
lapangan kerja baru. Pengangguran 
kadang-kadang juga dianggap sebagai 
akibat dari ketidakcocokkan antara 
kemampuan lulusan sekolah dengan 
kemampuan yang diperlukan oleh 
dunia kerja. Salah satu cara yang 
banyak dilakukan oleh negara-negara 
maju untuk mengatasi hal ini adalah 
melalui sistem pendidikan kejuruan 
yang berbasis kompetensi.  

Di Indonesia pendidikan berbasis 
kompetensi menemukan 
mementumnya pada akhir tahun 1970 
an dan awal 1980 an, karena 
pemeritah menyediakan biaya yang 
cukup untuk melengkapi alat/mesin dan 
menyediakan biaya praktik kejuruan 
yang memadahi. Namun saat ini 
sekolah kejuruan disiapkan untuk 
menuju ke tiga tujuan yaitu bekerja, 
melanjutkan sekolah, dan wirausaha. 
Kebijakan ini berimplikasi pada 
pengurangan jumlah jam mata 
pelajaran produktif terutama praktik 
dan ditambah pada jumlah mata 
pelajaran matematika, fisika, dan 
bahasa Inggris. Dampak yang 
dirasakan oleh dunia kerja bahwa 
tenaga kerja lulusan SMK dianggap 
menurun kesiapan kerjanya. 

Perubahan perilaku masyarakat, 
budaya, dan sistem ekonomi karena 
kemajuan dan perkembangan juga 
mempengaruhi dunia pendidikan 
kejuruan. Situasi global sudah merasuk 
masyarakat domestik Indonesia. 
Sementara masyarakat yang karena 
tingkat kesejahteraannya sudah  baik 
lebih mementingkan keamanan, 
kenyamanan, kesehatan dibanding 
masyarakat yang lain. Hal ini akan 
berdampak pada dibukanya peluang 
usaha pada pariwisata, kesehatan, dan 
hiburan sehingga program keahlian 
pada sekolah kejuruan yang relevan 
dengan bidang pekerjaa ini bisa 
dibuka. Demikian pula sistem ekonomi 
saat ini yang lebih banyak 
mengeksplorasi kemampuan berpikir, 
akan berimplikasi pada isi kurikulum 
dan sistem penyampaian materi di 
kelas. 
 Kemajuan teknologi informasi 
mempengaruhi struktur dunia kerja dan 
menciptakan lapangan kerja baru 
meskipun ada yang berdampak pada 
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penutupan lapangan kerja yang sudah 
ada.Kemajuan juga berdampak pada 
semakin naiknya tingkat kesejahteraan 
masyarakat sampai dengan melebihi 
kebutuhan fisiknya sehingga 
berdampak pada perkembangan 
industri lainnya, seperti pada bidang 
pariwisata, seni hiburan dan 

kesehatan.Akselerasi perubahan dunia 
kerja karena teknologi dan kehidupan 
masyarakat ini perlu direspon melalui 
upaya penyiapan tenaga kerja yang 
berbasis dunia kerja pada segala 
bidang pekerjaan atau kejuruan dan 
model-model pendidikan dan 
pelatihannya perlu dikembangkan. 

 
Landasan Psikologis 

Pada tingkat kelas (classroom 
practice) guru harus melaksanakan 
pembelajaran untuk murid-
muridnya.Ada banyak teori belajar 
yang telah berkembang sampai saat 
ini. Guru dalam mengajar di kelas 
sudah seharusnya menganut beberapa 
teori tersebut. Ada tiga arus utama 
(meanstreams) teori belajar yaitu 
behaviorisme, kognitivisme, and 
konstruktivisme.Tetapi pada classroom 
practice biasanya guru tidak hanya 
menggunakan satu teori. 

Teori behaviorisme juga disebut 
teori asosiasi yang terdiri dari tiga teori 
dalam keluarga teori behavioristik, yaitu 
koneksionisme, bahaviorisme, dan 
reinforcement 
(penguatan).Koneksionisme adalah 
teori belajar yang berdasarkan pada 
koneksi dari berbagai elemen sistem 
syaraf yang menyebabkan munculnya 
suatu tingkah-laku.Thorndike yang 
mengembangkan teori ini dengan 

mengenalkan tiga macam hukum 
belajar, yaitu hukum akibat, hukum 
kesiapan, dan hukum latihan 
(exercise).Hukum akibat adalah 
“strengthening or weakening of a 
connection based on the 
consequences brought about by the 
connection”.Kuat dan lemahnya 
koneksi berdasarkan pada kosekuensi 
yang diakibatkan oleh koneksi 
itu.Selanjutnya adalah hukum kesiapan 
(readiness) yaitu kecenderungan syarat 
bekerja atau melaksanakan agar 
supaya koneksi dapat 
dilakukan.Selanjutnya adalah hukum 
latihan (law of exercise). Hukum ini 
terkait dengan tingkah laku 
pengulangan dari koneksi yang yakin 
dengan “practice makes 
perfect”.Program pelatihan agar anak 
memiliki keterampilan baik manual, 
intelektual maupun berpikir mengikuti 
prinsip dari teori behaviorisme. 
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Gb. 1.Model Pengolahan Informasi pada Manusia  
(Adaptasi dari McCown & Roop, 1992:213) 

 
 
Kognitivisme secara umum 

mempunyai pengertian bahwa melalui 
interaksi dan perkembangan kognisi 
diri seseorang dapat memperoleh 
pengetahuan dan terkait pada 
bagaimana pebelajar mengetahui dan 
bagaimana menggunakan cara yang 
efektif dan efisien menurut teori 
pengolahan informasi. Berikut gambar 
alur dari proses pengolahan informasi 
pada teori pengolahan informasi.                                                      

Lingkungan belajar merupakan 
sumber informasi dari sistem 
pengolahan informasi.Reseptor 
menerima informasi dari hasil 
perekaman melalui kegiatan melihat, 
mendengar, merasakan, mencium, dan 
mengecap.Hasil yang ditangkap oleh 
receptor kemudian di tangkap oleh 
prosesor untuk diolahnamun tidak 
semua informasi bisa diproses karena 
ada yang hilang melalui peristiwa 
lupa.Informasi yang mendapatkan 
perhatian pebelajar masuk ke memori 
jangka pendek (MJPd).Informasi yang 
sampai pada MJPd ada kemungkinan 
hilang, tetap di simpan di memori 
jangka pendek, memancing respons, 
atau ditransfer melalui proses elaborasi 
pada memori jangka panjang 
(MJPj).Informasi yang tersimpan pada 

MJPj dapat tetap di MJPj masuk lagi ke 
MJPd melalui penarikan kembali. 

Teori belajar konstruktivisme 
memiliki akar filosofi subjektivisme and 
relativisme, suatu konsep yang 
menganggap bahwa realitas terpisah 
dari pengalaman dan hanya dapat 
diketahui melalui pengalaman dan 
menghasilkan realitas yang khas 
secara personal (Doolitle & Camp, 
1999). Teori konstruktivisme 
mendasarkan pada empat prinsip 
utama dari von Glasserfeld (1989:182), 
yaitu “knowledge is not passively 
received but actively built up by the 
cognizing subject” dan “the function of 
cognition is adaptive and serves the 
organization of the experiential world,  
not the discovery of ontological reality”. 
Von Glasserfeld akhirnya menambah 
lagi dua prinsip dari konstruktivisme, 
yaitu “cognition organizes and makes 
sense of one’s experience, and is not a 
process both in biological/neurological 
constructivism, and in social, cultural, 
and language-based interactions (von 
Glasserfeld, 1998).Berdasarkan empat 
prinsip ini,  

Ernest (1994) memberikan 
jenis-jenis konstruktivisme menjadi 
empat, yaitu konstruktivisme teori 
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pengolahan informasi, konstruktivisme 
trivial, konstruktivisme radikal, 
konstruktivisme sosial.Teori 
pengolahan informasi termasuk 
konstruktivisme karena menerima 
prinsip pertama dari von Glasserfeld 
dan oleh Doolitle & Camp (1999) 
disebut konstruktivisme kognitif. 
Konstruktivisme trivial menerima 
prinsip pertama tetapi menolak prinsip 
kedua dengan eloborasi bahwa proses 
pengolahan informasi merupakan 
kegiatan membangun pengetahuan 
melalui sistem electro-chemical nerve. 
Konstruktivisme radikal menyandarkan 

pada empat prinsip konstruktivisme 
dari von Glasserfeld.Fungsi kogntifi 
adalah adaptif dan melayani organisasi 
dunia pengalaman, bukan menemukan 
realitas ontologis.Selanjutnya ada 
bentuk lain, yaitu konstruktivisme 
sosial, yang berpendapat bahwa 
pengetahuan selalu terjadi di dalam 
konteks sosio cultural, “Truth is not to 
be found inside the head of an 
individual person, it is born between 
people collectively searching for truth, 
in the process of their dialogic 
interaction” (Baktin, 1984: 110). 

 
Pendidikan Berbasis Kompetensi 

Pendidikan berbasis  kompetensi 
di Indonesia dimulai sejak Kurikulum 
Berbasis Kompetensi (KBK) dikenalkan 
di SMK di Indonesia sejak tahun 1998, 
meskipun pelaksanaannya masih 
belum efektif karena standar 
kompetensi belum dikembangkan 
secara nasional. Tahun 2002 standar 
kompetensi nasional telah ditetapkan 
untuk beberapa bidang keahlian dan 
mulai dipakai dasar dalam 
pengembangan kurikulum di SMK dan 
sejak itu penerapan kurikulum KBK 
lebih terarah. Namun begitu karena 
banyak keterbatasan dalam 
pelaksanaannya, maka penerapan 
KBK di SMK belum efektif. 

Pendidikan berbasis kompetensi 
juga diterapkan pada semua jenjang 
pendidikan dari SD, SMP, dan SMA 
tidak lama setelah PBK sedang 
diujicobakan pada sekolah kejuruan. 
Dengan kata lain ada dua konsep 
tentang PBK di Indonesia, yaitu konsep 
yang dikembangkan untuk sekolah 
umum dan konsep yang dikembangkan 

oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan 
Kejuruan. Sejak awal SMK 
menggunakan Standar Kompetensi 
Nasional Indonesia (SKKNI) yang 
dikembangkan oleh Depnakertrans 
(saat itu).Setelah BSNP selesai 
mengembangkan SKKNI, 
Kemendiknas memberlakukan bahwa 
SKKNI untuk semua sekolah harus 
menggunakan SKKNI yang 
dikembangkan oleh 
BSNP.Permasalahan yang muncul di 
lapangan adalah banyak rumusan 
kompetensi yang tidak bisa digunakan 
pada sekolah kejuruan karena pada 
umumnya menggunakan rumusan 
kompetensi yang bersifat akademik 
keilmuan.Sementara rumusan 
kompetensi pada sekolah kejuruan 
berupa rumusan tentang kemampuan 
melakukan suatu pekerjaan tertentu 
seperti di dunia kerja.Permasalahan ini 
perlu dicarikan solusi agar tidak ada 
kebingunan di kalangan pendidik 
kejuruan.Misalnya membuat panduan 
khusus untuk rumusan kompetensi 
dasar pada pendidikan kejuruan. 

 
Pembelajaran Berbasis Kompetensi 
pada Bidang Kejuruan 

Konsep tentang belajar dan 
mengajar sudah mengalami perubahan 
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dari waktu ke waktu. Keyakinan guru 
terhadap konsep belajar dan mengajar 
akan mempengaruhi pendekatan dan 
strategi mengajarnya. Bila seorang 
guru mengiktui filosofi Platonist bahwa 
ilmu pengetahuan adalah fixed dan 
tidak berubah, maka keyakinan 
terhadap pebelajar dengan 
metafora‘tabula rasa”atau “blank slate”. 
Konsekuensi selanjutnya adalah 
bahwa mengajar merupakan upaya 
guru memindahkan ilmu (body of 
knowledge) kepada siswa.Dengan 
demikian pembelajaran pada 
classroom practice siswa pasif dan 
gurunya senderung aktif.Sebaliknya 
bila guru memiliki keyakinan 
Protagorasian, yaitu menganggap 
bahwa ilmu pengetahuan bersifat 
dinamis dan tergantung pada usaha 
manusia,  maka mengajar adalah 
upaya membelajarkan peserta didik, 
dan guru akan berusaha membuat 
pembelajaran menjadi aktif.  Dengan 
kata lain proses pembelajaran dan 
interaksi kelas tergantung kepada 
konsep dan keyakinan guru terhadap 
belajar dan mengajar.  

Permasalahan yang muncul 
adalah tidak mudah mengubah 
keyakinan guru terhadap konsep 
tentang mengajar.Pengubahan beliefs 
guru terhadap sistem yang selama ini 
dipraktikkan menjadi yang baru 
memerlukan waktu lama dan 
memerlukan dukungan sosial dan 
struktural.Dukungan lingkungan sosial 
penting supaya upaya guru untuk 
mengubah beliefs dan practice-nya 
berhasil.Dukungan struktural adalah 
dukungan dari pimpinan dan institusi 
yang memiliki otoritas dalam mengatur 
guru.Guru yang sering mendapatkan 
pelatihan tentang pembelajaran 
mungkin saja baru pada taraf memiliki 
pengetahuan belum terinternalisasikan 

menjadi values, apalagi menjadi 
keyakinan (beliefs).Teori dan konsep 
pengembangan profesionalitas guru 
perlu dipelajari oleh pihak-pihak terkait 
dan diterapkan untuk peningkatan 
keprofesionalan guru. 
 Disebutkan dalam pasal 61 
ayat 3 UU Nomor 20 tahun 2003 
tentang Sisdiknas bahwa pendidikan 
nasional harus mampu menghasilkan 
lulusan yang memiliki karakteristik: 
beriman dan bertakwa kepada Tuhan 
YME, berakhlak mulia, sehat, warga 
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, warga 
negara yang demokratis dan 
bertanggungjawab.Program pendidikan 
pada sistem persekolahan harus 
mampu membentuk lulusan yang 
memiliki karakteristik tersebut di atas, 
termasuk dalam hal ini pendidikan 
kejuruan.Selain karakteristik lulusan 
diatas lulusan pendidikan kejuruan 
harus mampu menjadi manusia 
produktif dan bekerja di dunia 
kerja.Pembelajaran berbasis 
kompetensi pada pendidikan kejuruan 
harus mampu menghasilkan lulusan 
yang selain professional dalam bidang 
kejuruan juga mampu menjadi orang 
yang bertakwa, berakhlak mulia 
mandiri, dan bertanggungjawab seperti 
yang diamanahkan oleh Undang-
undang Sisdiknas. 

Pembelajaran pendidikan kejuruan 
berbasis kompetensi secara khusus 
untuk membekali peserta didik dengan 
kompetensi-kompetensi berbasis duni 
kerja sesuai dengan program keahlian 
yang dipilih melalui latihan 
(training).Training bersifat jangka 
pendek, bidang spesifik dan 
mementingkan hasil yang 
terukur.Kompetensi keras (hard skills) 
pada umumnya bisa dicapai melalui 
pendekatan training ini. 
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Lulusan SMK dipersiapkan 
memasuki lapangan kerja untuk 
menjadi tenaga kerja yang produktif 
yang akanmempunyai dampak pada 
peningkatan kemampuan ekonomi 
bangsa. Outcomes pendidikan 
kejuruan meliputi  keberhasilan di dunia 
kerja, keberhasilan di pendidikan yang 
lebih tinggi, dan kebahagiaan hidup di 
masyarakat. Oleh karena itu 
pendidikan kejuruan tidak hanya 
membekali peserta didiknya untuk 
menguasai hard competences atau 
hard skills tetapi juga soft 
competences. Prinsip-prinsip 
pendidikanakan mampu membekali 
peserta didik dengan attitudes dan soft 
skills. Pendidikan menekankan pada 
proses bukan hasil. Dengan proses 
yang benar akan dapat dijamin efisien, 
ketepatan waktu dan hasil yang efektif. 
Efektif artinya proses menjamin 

ketercapaian tujuan dari kegiatan 
pembelajaran. Sedangkan efisien 
memberikan manfaat biaya yang tidak 
tinggi pada pelaksanaan pembelajaran. 

Hasil kegiatan pendidikan 
biasanya tidak bisa diketahui langsung 
dan tidak akurat, tetapi dapat diketauhi 
pada waktu yang panjang. Oleh karena 
itu meskipun banyak sikap dan karakter 
yang tidak mudah diukur, guru tetap 
harus melakukan pendidikan dan 
mendidikan kepada peserta didiknya 
dengan harapan hasilnya 
akandirasakan ketika mereka hidup di 
masyarakat. Yang bisa diamati pada 
tahap pembelajaran adalah adanya 
potensi yang berkembang ke arah yang 
lebih baik dan selalu ada perubahan 
dan peningkatan selama proses 
pembelajaran, dan hal semacam ini 
bisa diamati dan diukur.  

 
Pengembangan Isi Kurikulum 

Pada awaltulisan ini telah 
dijelaskan bahwa pendidikan kejuruan 
harus dikembangkan dengan dasar 
sosiologis dalam merespon perubahan 
sosial dan ekonomi. Prinsip pendidikan 
yang mampu merespon kebutuhan 
tenaga kerja yang kompeten ini bisa 
dipenuhi melalui penerapan bidang 
pendidikan berbasis kompetensi dunia 
kerja. Oleh kerena itu, relevansi antara 
dunia pendidikan dengan dunia kerja 
menjadi sangat penting ketika 
merancang model pendidikan kejuruan 
dan vokasi berbasis kompetensi.  

Problematika mismatch antara 
demand dunia kerja dan supply dari 
bidang pendidikan diperkirakan terkait 
dengan perencanaan kurikulum yang 
dirancang dengan tidak memperhatikan 
prinsip pengembangan kurikulum 
pendidikan kejuruan dan vokasi yang 
benar. Masih adanya peluang kerja 

yang tidak terisi oleh lulusan 
pendidikan kejuruan dan vokasi, 
sementara pengangguran banyak, juga 
bisa disebabkan kompetensi yang 
dikembangkan di dunia pendidikan 
tidak sesuai dengan kompetensi yang 
ada di lapangan kerja. Tumbuhnya 
peluang kerja yang disebabkan oleh 
munculnya ipteks baru juga sering tidak 
bisa dipenuhi oleh kualifikasi dan 
kesesuain keahlian lulusan sekolah 
kejuruan dengan keahlian yang 
diperlukan. 

Perubahan masyarakat yang 
dikarenakan meningkatnya 
kesejahteraan akan mengubah perilaku 
masyarakat yang mementingkatan 
kesehatan, kesenangan dan hiburan, 
akan mempengaruhi tumbuhnya jenis 
pekerjaan dan berkembangnya 
spektrum kejuruan. Perkembangan 
teknologi yang mempengarusi proses 
produksi dan sistem ekonomi yang 
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banyak memerlukan kemampuan 
pekerja yang lebih tinggi yang lebih 
memiliki kemampuan berpikir tingkat 
tinggi akan juga berimplikasi pada isi 
kurikulum (CRRI & CRKRA, 2000). 

Perubahan sistem 
ketenagakerjaan di perusahaan yang 
harus menghadapi kompetisi saat ini 
akan mengubah pola rekrutmen dan 
persyaratan tenaga kerja yang akan 
dipilih yang menurut Pulakos, Dorsey & 
Borman (2003: 165) meliputi 

kemampuan dalam tiga macam kinerja, 
yaitu: ”building and applying 
knowledge, sharing knowledge, and 
maintaing knowledge”. 

Oleh karena itu model 
pendidikan berbasis kompetensi untuk 
berbagai bidang kejuruan dan vokasi 
yang memenuhi prinsip-prinsip 
pendidikan kejuruan dan mempunyai 
dasar teori dan konsep yang kuat, perlu 
dikembangkan.  

 
Konsep tentang Kompetensi 

Kata kompetensi memiliki 
secara umum berarti sebagai 
kemampuan atau keahlian untuk 
melakukan suatu pekerjaan atau 
aktifitas.”Competence” is defined as a 
combination of relevant skills, 
konwledge and understanding and 
ability to apply them”. (National 
Vocational Qualifications (NVQs), 
United Kingdom).(Dit. Dikmenjur, 
2002:3). Definisi tentang kompetensi 
juga diberikan oleh Spencer & Spencer 
(1993:9-11) dalam model ”gunung es” 
nya yang meliputi lima dimensi dalam 
kompetensi, yakni: (1) motif (motive); 
(2) pembawaan (trait); (3) konsep diri 
(self-concept); (4) pengetahuan 
(knowledges); dan (5) keterampilan 
(skills). 

Pada model ini dijelaskan bahwa 
dimensi pengetahuan dan keterampilan 
bersifat tampak di permukaan (surface) 
dan lebih mudah dikembangkan 
melalui pembelajaran (teachable). 
Pembelajaran dan latihan merupakan 
cara yang paling efektif untuk 
menumbuhkembangkan dimensi ini. 
Sebaliknya dimensi motif, pembawaan, 
dan konsep diri merupakan dimensi 
mendasar, dan lebih sulit 
dikembangkan baik melalui pelatihan 
maupun pembelajaran (non-teachable).   

Selama ini telah berkembangan 
konsep tentang hard 
competences/skills (kompetensi lunak) 
dan soft competences/skills 
(kompetensi lunak). Hard skills lebih 
mudah dipelajari dan diajarkan 
dibandingkan dengan soft skills. 
Meskipun begitu guru sebagai 
pendidikan memiliki kwajiban 
mengajarkan dan mengembangkan 
soft skills ini. Misalnya dengan melalui 
berbagai saluran pendidikan; secara 
formal, informal, hidden maupun formal 
curriculum atau lewat pemodelan 
perilaku tokoh teladan. 

Isi kurikulum pendidikan 
berbasis kompetensi pada dasarnya 
berdasarkan pada Standar Kompetensi 
yang dikembangkan oleh pemerintah. 
Standar Kompetensi yang digunakan 
pada dunia pendidikan adalah standar 
kompetensi yang dikembangkan oleh 
Badan Standasisasi Nasional 
Pendidikan (BSNP). Menurut BSNP, 
Standar Kompetensi Kerja Nasional 
Indonesia (SKKNI) adalah rumusan 
kemampuan kerja yang mencakup 
aspek pengetahuan, ketrampilan 
dan/atau keahlian serta sikap kerja 
yang relevan dengan pelaksanaan 
tugas dan syarat jabatan yang dimiliki 
seseorang untuk menduduki jabatan 
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tertentu yang berlaku secara Nasional 
(www.BNSP.go.id).  

Setiap standar kompetensi 
mengandung kompetensi kunci yaitu 
keterampilan umum yang diperlukan 
agar kriteria unjuk kerja tercapai pada 
tingkatan kinerja yang dipersyaratkan 
untuk peran/fungsi pada suatu 
pekerjaan.Adapun kompetensi kunci 
meliputi: (a) mengumpulkan, 
mengorganisir dan menganalisa 
informasi, (b) mengkomunikasikan ide-
ide dan informasi, (c) merencanakan 
dan mengorganisir aktifitas-aktifitas, (d) 
bekerja dengan orang lain dan 

kelompok, (e) menggunakan ide-ide 
dan teknik matematika, (f) 
memecahkan masarah, (g) 
menggunakan teknorogi (SKKNI, 
2003). 

PP Nomor 19 tahun 2005 
tentang Standar Nasional Pendidikan 
dalam BAB V pasar 25 standar 
kompetensi lulusan digunakan sebagai 
pedoman penilaian dalam penentuan 
kelulusan peserta didik dari satuan 
pendidikan, kompetensi lulusan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan (2) mencakup sikap, pengetahuan, 
dan keterampilan. 

 
Competency-Based Assessment 
(CBA) 

Menurut Depdiknas, 2004, 
tujuan penilaian hasil belajar berbasis 
kompetensi antara lain: (a) 
menyediakan acuan atau referensi 
penilaian hasil belajar peserta didik 
yang sesuai dengan kurikulum SMK 
berbasis kompetensi (competency-
base curriculum), (b) meningkatkan 
mutu pelaksanaan penilaian hasil 
belajar peserta didik baik yang 
langsung berkaitan dengan proses 
pembelajaran di sekolah dan di 
industri, maupun yang berkaitan 
dengan penilaian penguasaan 
kompetensi, (c) mengembangkan 
model penilaian berbasis kompetensi, 
dan (d) melaksanakan uji kompetensi 
lulusan. Penilaian hasil belajar dalam 
sistem pembelajaran kompetensi pada 
dasarnya merupakan proses 
penentuan untuk memastikan peserta 
didik apakah sudah kompeten atau 
belum kompeten. Penentuan tersebut 
dilakukan dengan cara 
membandingkan bukti-bukti hasil 
belajar (learning evidence) yang 
diperoleh seorang peserta didik 
dengan kriteria kinerja (performance 

criteria) yang ditetapkan pada standar 
kompetensi (Depdiknas, 2004). 

Menurut Australia's National 
Training Framework (NTF), 
competency-based assessment 
didefinisikan ; whether a person has 
the skills, knowledge and experience 
required to perform specific tasks in the 
workplace, or to gain credit towards a 
vocational education and training 
qualiflcation or course. Assessment is 
based on industry determined 
competency standards. Beberapa 
kriteria penilaian kelas menurut 
Depdiknas, 2007, meriputi; (a) validitas, 
(b) reliabilitas, (c) terfokus pada 
kompetensi, (d) komprehensif, (e) 
obyektif, dan (d) mendidik. Sedangkan 
teknik penilaian dapat dilakukan 
dengan cara; (a) penilaian unjuk kerja, 
(b) penilaian sikap, (c) penilaian 
terturis, (d) penilaian proyek, (e) 
penilaian produk, (f) penggunaan 
portofolio, dan (g) penilaian diri. 
Menurut Gonczi (1998), metode 
penilaian kompetensi dapat dilakukan 
dengan cara: (a) norm-referenced 
standards, (b) task-referenced 
standards, (c) criterion-referenced 
standards. Masih menurut Gonczi 
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(1998) metode penilaian berbasis 
kompetensi antara lain; (1) pencil and 
paper test, (2) multiple choice test, (3) 
written response test, (4) oral 
assessment, (5) performance 
assessment, (6) work-based 
assessment. Konep Gonczi ini bisa 
disesuaikan dengan masing-masing 

bidang keahlian kejuruan yang memiliki 
karakteristik pekerjaan (tasks) yang 
berbeda-beda.Penilaian performance 
(kinerja), lebih banyak digunakan pada 
pendidikan kejuruan karena sesuai bila 
untuk pengukuran kemampuan 
seseorang melakukan pekerjaannya 
sesuai bidang keahliannya. 

Uji Kompetensi dan Sertifikasi 
Kompetensi 

Pendidikan berbasis kompetensi 
pada bidang kejuruan menghasilkan 
lulusan yang mempunyai kompetensi 
sesuai dengan persyarakat tenaga 
kerja yang ditentukan oleh dunia kerja 
dan industri (DUDI).Sekolah hanya 
bertugas mendidik peserta didik 
memiliki kompetensi dunia kerja 
tersebut, dan siap memegang 
pekerjaan di DUDI bila telah selesai 
melaksanakan program 
pendidikan.Secara formal lulusan yang 
kompeten tersebut memerlukan 
pengakuan dari pengguna 
(user).Pengakuan itu harus berasal dari 

kumpulan para ahli pada bidang 
kejuruan tertentu atau Asosiasi Ahli 
bukan berupa ijazah dari sekolah. 

Asosiasi ini mewakili DUDI dalam 
melakukan uji kompetensi sebelum 
pengakuan terhadap apa yang dikuasai 
oleh lulusan pendidikan kejuruan itu 
diberikan. Oleh karena itu Uji 
Kompetensi tidak boleh dilakukan oleh 
sekolah penyelenggara sendiri, kecuali 
hanya untuk mengukur perkembangan 
peserta didik.Uji kompetensi dilakukan 
oleh institusi yang memiliki 
kewenangan dan kemampuan untuk 
melakukan uji kompetensi.Sedangkan 
kemampuan diberikan oleh Asosiasi 
Profesi atau Asosiasi Ahli. 

 
Metode Penelitian

 Tujuan penelitian ini 
adalahmenghasilkan model pendidikan 
berbasis kompetensi pada bidang 
kejuruan dengan menggunakan 
prosedur penelitian 
pengembangan.Richey dan Klein 
(2007:41) menyatakan bahwa
“because so many methods are 
typically used, design and development 
research tends to be complex. Often 
the methods used span both qualitative 
and quantitative strategies”. Karena 
kerumitan dan luasnya permasalahan 
dan kegiatan dalam penelitian 
pengembangan, maka penelitian ini 
menggunakan pendekatan penelitian 
campuran antara kualitatif dan 
kuantitatif (mixed research 
approach).Prosedur penelitian R & D 
dilakukan seperti pada gambar 1.

Pada tahap ini pendekatan yang 
digunakan adalah pendekatan 
kuantitatif.Melalui kajian teori-teori yang 
relevan dan data empiris prasurvey 
kemudian dilakukan analisis komparatif 
untuk mencari kesenjangan antara 
yang ideal dengan yang dilaksanakan 
saat ini.Pengamatan awal dilakukan 
diSMKN 2 Wonosari, SMKN 1 Depok, 
SMKN 4 Yogyakarta, SMKN 5 
Yogyakarta, SMKN 2 Pengasih, dan 
SMK Muhammadiyah 3 
Yogyakarta.Instrumen yang digunakan 
adalah angket dan pedoman 
wawancara. 

Kesenjangan akan difokuskan 
pada dasar filosofi, pembelajaran, 
asesmen, dan uji kompetensi antara 
konsep dan teori dengan penerapan di 
tingkat kelas. Analisi data dilakukan 
dengan metode deskriptif kualitatif, 
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dengan mengolah data kualitatif untuk 
dideskripsikan secara kualitatif.Analisis 
data kualitatif dilakukan dengan 

mengelompokkan, mereduksi, dan 
mengkomparasikan. 

 
Hasil Penelitian 
 Hasil penelitian ini berupa model 
konseptual sistem pendidikan berbasis 
kompetensi pada bidang kejuruan 
(MPKJ). Model PBKJ ini terdiri dari 
beberapa sub sistem atau komponen 
model yaitu: model pengembangan 
kurikulum, model pembelajaran, model 
asesmen pembelajaran, dan model uji 
kompetensi seperti ditunjukkan pada 
gambar 2.  
 Kurikulum pendidikan kejuruan 
dimulai dari Standar Kompetensi 
Lulusan (SKL), yang merupakan 
karakteristik dan kemampuan lulusan 
yang dikehendaki.SKL kemudian 
dirumuskan menjadi tujuan 
pendidikan.Pada pendidikan kejuruan 
memiliki misi menyiapkan lulusan siap 
masuk dunia kerja untuk bekerja.Selain 
itu lulusan juga memiliki hak dan 
kemampuan untuk melanjutkan 
sekolah ke jenjang yang lebih tinggi 
atau membuka usaha sendiri untuk 
menjadi wirausaha. Ketiga hal yang 
merupakan karakteristik output ini 
harus bisa dipenuhi. Hasil pendidikan 
kejuruan harus juga berorientasi pada 
tercapainya kriteria outcome. 
 Kriteria outcomes memenuhi 
antara lain tujuan Sisdiknas, berhasil 
dalam karir bila sudah bekerja, berhasil 
di PT bila melanjutkan sekolah, dan 
berhasil menjadi wirausaha. Untuk 
mencapai tujuan PBKJ yang meliputi 
output dan outcome perlu dicari dasar 
filosofi, model pembelajaran, model 
asesmen, dan model uji kompetensi. 
 Dasar filosofi berdasar kajian teori 
adalah realisme, idealisme, 
progresivisme, rekonstruksionisme, 
dan Pancasila.Realisme mendasari 
pada pendekatan pendidikan 
kompetensi yang harus 
terukur.Idealisme mendasari pada 
pendidikan berbasis kompetensi yang 
mempunyai misi pembentukan 
manusia seutuhnya.Pragmatisme 

mendasari pada orientasi pendidikan 
harus kontekstual dan bermanfaat bagi 
manusia dan perkembangan 
manusia.Para lulusan PBKJ selain 
memiliki karakteristik di atas juga harus 
dengan mudah mampu menyesuaikan 
dengan perubahan dan membentuk 
manusia kritis yang harus berani 
melakukan perubahan. Filosofi 
Pancasila akam memberi warna 
kekhasan Indonesia antara lain 
kebersamaan, empati sosial, toleransi, 
dan ber ketakwaan kepada Tuhan 
Yang Maha Esa. 
 Selain model PBKJ, penelitian 
pada tahap pertama (tahun pertama) 
menghasilkan panduan atau rambu-
rambu untuk pengembangan sub-sub 
komponen model pengembangan 
kurikulum, model pembelajaran, model 
asesmen, dan model uji kompetensi. 
Prosedur penelitian dan 
pengembangan dalam penelitian 
digambarkan dalam bagan sebagai 
berikut:
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IV. HASIL PENELITIAN 

 
Gambar 2. Prosedur Penelitian Model PBKJ 
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Panduan Pengembangan Komponen 
Modl PBKJ
 Penelitian pada tahap ini 
ditargetkan untuk menghasilkan model 
PBKJ dan Panduan pengembangan 
komponen-komponen model PBKJ. 
 

1. Pengembangan Model 
Kurikulum PBKJ
Keterkaitan antara dasar 
filosofis, sosiologis, dan 
psikologis. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis Kompetensi 

LEVEL Aspek-aspek kurikulum Tujuan/Fungsi 
Filosofi Realisme Pendidikan berbasis kompetensi 

Idealisme Membentuk manusia seutuhnya 
Pragmatisme Membentuk manusia dan karya yg bermanfaat 
Rekonstruksionisme Mengembangkan kreativitas 
Pancasila Lulusan yang berkemampuan sesuai amanah Sisdiknas. 

Teori Behaviorisme Mengembangkan manual skills,intellectual skills, dan 
thinking skills 

kognitivisme Mengembangkan kemampuan menghafal, memahami 
keterkaitan, apply skills, apply generic skills. 

konstruktivisme Kemampuan problem solving, kemandirian dan 
pengembangan konsep, soft skills. 

Metodologi Metode/strategi 
mengajar 

Berbagai metode/strategi (tampak tricle down teori 
belajar) 

Fungsi Media Media membantu guru dalam menjelaskan konsep 
(fungsi penjelas) 
Media mengembangkan skills (Behavioris); memperkuat 
kepekaan sensor, memperkuat memori (Kognitivis), 
menciptakan lingkungan (konstruktivis) 

Pemilihan prinsip 
asesmen  

Asesmen proses dan produk; jenis dan instrumen, teknik 
penilaian dsb. 

Classroom 
practices

RPP dan Pelaksanaan 
Pembelajaran 

Skenario pencapaian tujuan pembelajaran (tricle down 
dari filosofi, teori, dan metodologi). 
Isi pembelajaran (sociological bases) 
Rencana assessment for learning(tampak tricle down 
dari filosofi, teori, dan metodologi) 
Media yang membantu guru dan siswa, menciptakan 
lingkungan belajar, atau melatih keterampilan (tampak 
tricle down dari teori belajar) 

Filosofi (Realist), 
Idealist, progresif, 
rekonstructionist, 

Pancasila 

Sosiologis: mengatasi 
pengangguran; 

perubahan masyarakat; 
ipteks, sistem ekonomi 

Psychologis: 
Behaviorist, 
cognitivist, 

constructivist 

KURIKULUM 
PBKJ: hakekat ilmu  

Isi Kurikulum: 
 

 Metode & 
strategi,  

Media dan 
sumber belajar 

Pendekatan 
Penilaian 
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Kesimpulan 
1. Model Pendidikan Berbasis 

Kompetensi bidang Kejuruan terdiri 
dari empat komponen model yaitu: 
model pengembangan kurikulum 
PBKJ, model pembelajaran PBKJ, 
model sesmen pembelajaran PBKJ, 
dan model Uji kompetensi PBKJ. 

2. Model Pengembangan Kurikulum 
PBKJ mempunyai dasar filosofi, 
sosiologi, dan psikologi.  
a. Filosofis: eklektisistik dari 

realisme, idelisme, pragmatisme, 
rekonstruksionisme, dan 
Pancasila. 

b. Sosiologis:menghadapi 
pengangguran, perubahan 
masyarakat, ipteks, dan sistem 
ekonomi, manajemen produksi 
dan tenaga kerja yang 
berimplikasi pada isi dan sistem 
pembelajaran. 

c. Psikologis: behaviorisme 
(habituasi manual, intelektual, 
sikap); kognitivisme 
(pengembangan kecerdasan 
kognitif); konstruktivisme 
(pengembangan kemampuan 
pemecahan masalah, 
pengembangan karakter). Dasar 
psikologi memberikan dasar pada 
pengembangan media dan 
sumber belajar, metode dan  
strategi pembelajaran. 

d. Ada empat level dalam 
pengembangan pembelajaran di 
kelas: yaitu filosofi, teori, 
metodologi, dan praktik di kelas. 
Classroom practices pada tingkat 
kelas harus mencerminkan 
rembesan ke bawah (tricle down) 
dari dasar filosofi (epistemology), 
teori belajar, dan metode belajar-
mengajar. 
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PENERAPAN METODE TUTORIAL UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI TEORI
PEMESINAN SEBAGAI PENUNJANG PELAKSANAAN PRAKTIK PEMESINAN 

 
Paryanto 

Jurusan Pendidikan Teknik Mesin FT UNY 

Abstrak 

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah: (1) untuk merumuskan tahapan proses 
penerapan metode tutorial untuk meningkatkan kompetensi teori pemesinan sebagai penunjang 
pelaksanaan praktik pemesinan; (2) untuk mengetahui perbedaan prestasi belajar  antara kelas 
yang menerapkan  metode tutorial dengan kelas yang tidak menerapkan metode tutorial.

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian quasi eksperimen 
dengan desain pretest-posttest  control design.. Penelitian dilaksanakan pada pembelajaran 
mata kuliah praktik Proses Pemesinan 3 yang diselenggarakan di semester ganjil yaitu 
semester 3. Objek dalam penelitian ini adalah mahasiswa semester 3 Pendidikan Teknik Mesin 
yang mengikuti mata kuliah Proses Pemesinan Lanjut kelompok C1 dan D2. Kelas C1 dijadikan 
sebagai kelas kontrol dan kelas D2 menjadi kelas eksperimen. Pengumpulan data dilakukan 
dengan teknik observasi, dokumentasi, wawancara dan tes. Teknik analisis data dengan 
menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif.  

Penelitian yang telah dilaksanakan mendapatkan hasil: (1) tahapan proses penerapan 
metode tutorial adalah persiapan perangkat pembelajaran (job praktik, media pembelajaran, 
kesiapan alat dan mesin, kesiapan bahan praktik, RPP, dan Silabus), persiapan materi tutorial 
(perhitungan roda gigi lurus, roda gigi miring/helix, roda gigi payung, dan gigi rack lurus), 
penentuan jadwal tutorial (materi yang akan disampaikan tiap pertemuan), pelaksanaan tutorial 
sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, evaluasi kegiatan; (2) terdapat perbedaan prestasi 
belajar mahasiswa pada kelas yang menerapkan metode tutorial dengan kelas yang tidak 
menggunakan metode  tutorial sebesar 42,85 %. 

Kata kunci: Metode Tutorial, Proses Pemesinan. 

Pendahuluan 

Matakuliah Proses Pemesinan  
merupakan matakuliah praktik yang 
mengajarkan keterampilan / 
kompetensi di bidang pemesinan. 
Kompetensi tersebut berpegang pada 
prinsip-prinsip pemotongan logam 
dengan  mesin-mesin perkakas baik 
konvensional maupun non-
konvensional, sehingga memerlukan 
langkah-langkah kerja yang runtut dan 
jelas dalam pelaksanaan praktik serta 
membutuhkan pengetahuan 
perhitungan parameter pemotongan. 
Dengan demikian  mata kuliah ini 
memiliki peran strategis yang akan 
menentukan ciri khas permesinan. Oleh 
karena itu, pembelajaran harus benar-

benar mampu menanamkan dasar-
dasar yang kuat tentang praktik 
permesinan. Dengan penguasaan 
materi yang memadai akan menunjang 
mahasiswa dalam pelaksanaan praktik. 
Keberhasilan mahasiswa menguasai 
kompetensi pada matakuliah ini akan 
turut meningkatkan kualitas hasil 
pendidikan yang dihasilkan. 

Agar proses pembelajaran 
praktik dapat berjalan dengan baik, 
tentunya mahasiswa harus menguasai 
pengetahuan atau kompetensi di 
bidang teori pemesinan, sebagai 
penunjang palaksanaan pembelajaran 
praktik pemesinan. Kemampuan yang 
dimaksud adalah kemampuan dalam 
merencanakan langkah kerja, alat dan 
mesin mesin yang akan digunakan, 
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tindakan keselamatan kerja yang harus 
dijalankan, serta menentukan 
parameter pemotongan yang akan 
digunakan. Kenyataan yang masih 
dijumpai selama ini dalam 
pembelajaran praktik pemesinan, 
diantaranya : (1) mahasiswa kurang 
memiliki pertimbangan teoritis atau 
prosedur proses produksi. Hal ini 
tampak dari tingkat kesalahan 
ukuran/kegagalan ukuran yang masih 
banyak terjadi, (2) mahasiswa jarang 
atau tidak terbiasa merencanakan 
terlebih dulu langkah-langkah kerja 
secara rinci dan tertulis. Mahasiswa 
langsung  mengerjakan tugasnya 
menggunakan mesin perkakas dengan 
tanpa rencana kerja tertulis. Hal ini 
berakibat tingkat kesalahan pengerjaan 
masih banyak terjadi tanpa mampu 
diantisipasi, karena tidak menggunakan 
prosedur langkah kerja yang runtut dan 
benar. Disamping itu bila terjadi 
kesalahan sulit untuk dilakukan 
pelacakan, (3) mahasiswa jarang 
memperhitungkan waktu produksi untuk 
membuat suatu komponen benda kerja. 
Mahasiswa menganggap bahwa yang 
penting dari semua job tersebut selesai 
tanpa perlu mengestimasi waktu 
produksi masing-masing job, (4) 
kemampuana mahasiswa dalam 
menentukan parameter pemotongan 
masih sangat rendah, hal ini terlihat 
jelas pada saat mereka menyusun work 
preparation (5) kemampuan mahasiswa 
untuk mengerjakan pekerjaan sejenis 
dengan variasi dimensi juga rendah., 
(6) mahasiswa malas sekali untuk 
membaca atau mencari beberapa 
sumber/literatur yang berhubungan 
dengan teori pemesinan, (7) dari hasil 
praktik terlihat bahwa tingkat kegagalan 
ukuran masih tinggi, kesalahan 
prosedur penggunaan mesin masih 
terjadi serta nilai yang didapatkan 

secara keseluruhan termasuk katagori 
rendah. Disamping permasalahan  
tersebut kemampuan mahasiswa dalam 
kerjasama tim, kemampuan 
berkomunikasi, dan kemandirian dalam 
praktik masih perlu mendapatkan 
penekanan.Situasi pembelajaran 
seperti ini jelas jauh dari harapan atau 
tujuan pembelajaran yang sangat 
menghargai kualitas, ketelitian, 
ketepatan dimensi dan waktu.  

Permasalahan-permasalahan 
yang timbul dalam pembelajaran 
tersebut memerlukan upaya serius 
untuk mengatasinya agar dicapai 
pembelajaran yang berkualitas. Dari 
hasil perenungan serta diskusi dengan 
beberapa dosen, disimpulkan bahwa 
permasalahan tersebut bukan semata-
mata disebabkan oleh mahasiswa 
namun dapat pula diakibatkan oleh 
metode pembelajaran yang belum 
mampu mengoptimalkan potensi 
mahasiswa. Permasalahan juga timbul 
dari dosen yang mengajar. Selama ini 
para dosen pengajar matakuliah ini 
belum memiliki kesamaan metode yang 
jitu dalam proses pembelajaran yang 
dilaksanakan. Hal ini memungkinkan 
terjadinya ketidakselarasan antar dosen 
yang mengajar matakuliah yang sama 
terutama dalam memberikan 
penjelasan terhadap hal-hal yang 
menyangkut dengan masalah praktik 
yang akan dijalani oleh mahasiswa. 
Bahkan dalam pelaksanaannya, 
ternyata apa yang diajarkan dalam 
matakuliah teori proses pemesinan 
belum bisa mendukung dalam 
pelaksanaan praktik. Hanya sebagian 
kecil mahasiswa yang memahami betul 
tentang teori-teori pemesinan yang 
kemudian mampu mengaplikasikan 
dalam pembelajaran praktik. 

Berdasarkan hasil pemikiran 
serta diskusi dengan rekan sejawat, 
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salah satu alternatif pembelajaran yang 
layak diujiterapkan dan dipandang 
mampu berbagai permasalahan diatas, 
serta mampu mengakomodir 
perkembangan belajar individu 
mahasiswa  adalah dengan 
menggunakan metode 
tutorial.Pembelajaran menggunakan 
metode tutorial ini selaras dengan 
prinsip pembelajaran konstruktivisme 
yang menempatkan siswa sebagai 
subyek belajar yang harus secara aktif 
mengkonstruksi pengetahuannya. 
Dengan demikian diharapkan 
kompetensi siswa dalam teori 
pemesinan makin meningkat.  

Penerapan metode tutorial 
diharapkan pembelajaran dapat 
berjalan dengan efektif. Karena dengan 
tutorial ini, mahasiswa akan 
mendapatkan panduan dan bimbingan 
khusus oleh beberapa dosen, serta 
akan mendapatkan beberapa latihan 
soal  sehingga mahasiswa akan betul-
betul memahami dan menguasai 
kompetensi yang diharapkan. Dengan 
tutorial ini diharapkan terjadi 
pembelajaran yang aktif, partisipatif, 
kolaboratif, runtut, tuntas dan 
bermakna.  

Penerapan metode ini juga 
diharapkan dapat menimbulkan sikap 
profesional dosen/pengajar yang 

terbuka terhadap pembaharuan, 
bersedia menanggapi dan mengahargai 
pendapat orang lain, bersedia menguji 
coba gagasan positif yang berasal dari 
teman sejawat,  ahli pendidikan, 
peneliti, dan tidak mudah putus asa, 
memiliki rasa tanggungjawab dan 
percaya diri dalam melaksanakan tugas 
sehari-hari dan bersedia  bekerjasama 
dengan sejawat, pimpinan dan pihak 
lain yang berminat terhadap 
pendidikan.  Pada akhirnya 
dosen/pengajar akan terdorong untuk 
berkolaborasi dengan teman sejawat 
maupun pihak lain untuk selalu  
memikirkan peningkatan efektifitas 
pembelajaran. 

Berdasarkan permasalahan 
yang timbul dalam pembelajaran praktik 
Proses Pemesinan di Jurusan 
Pendidikan Teknik Mesin UNY tersebut, 
dapat dirumuskan permasalahan 
penelitian sebagai berikut: (1) 
bagaimanakah tahapan proses 
penerapan metode tutorial untuk 
meningkatkan kompetensi teori 
pemesinan sebagai penunjang 
pelaksanaan praktik pemesinan ?; (2) 
bagaimanakah perbedaan prestasi 
belajar antara kelas yang menerapkan  
metode tutorial dengan kelas yang tidak 
menerapkan metode tutorial? 

Landasan Teori 

Tutorial atau tutoring adalah 
bantuan atau bimbingan belajar yang 
bersifat akademik oleh tutor  kepada 
mahasiswa (tutee) untuk membantu 
kelancaran proses belajar madiri 
mahasiswa secara perorangan atau 
kelompok berkaitan dengan materi ajar. 
Hamalik (2003: 12) menyatakan bahwa 
tutorial adalah bimbingan pembelajaran 
dalam bentuk pemberian bimbingan, 

bantuan, petunjuk, arahan, dan 
motivasi agar para siswa belajar secara 
efisien dan efektif.  Subyek atau tenaga 
yang memberikan bimbingan dalam 
kegiatan tutorial dikenal sebagai tutor. 
Tutor dapat berasal dari guru atau 
pengajar, pelatih, pejabat struktural, 
atau bahkan siswa yang dipilih dan 
ditugaskan guru untuk membantu 
teman-temannya dalam belajar di 
kelas. Tutorial dilaksanakan secara 
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tatap muka atau jarak jauh berdasarkan 
konsep belajar mandiri. 
  Konsep belajar mandiri dalam 
tutorial mengandung pengertian, bahwa 
tutorial merupakan bantuan belajar 
dalam upaya memicu dan memacu 
kemandirian, disiplin, dan inisiatif diri 
mahasiswa dalam belajar dengan 
minimalisasi intervensi dari pihak 
pembelajar yang dikenal sebagai 
Tutor.Prinsip pokok tutorial adalah 
“kemandirian mahasiswa” (student’s 
independency).Tutorial tidak ada, jika 
kemandirian tidak ada. Jika mahasiswa 
tidak belajar di rumah, dan datang ke 
tutorial dengan ‘kepala kosong’, maka 
yang terjadi adalah “perkuliahan” biasa, 
bukan tutorial. Dengan demikian, 
secara konseptual tutorial perlu 
dibedakan secara tegas dengan 
“kuliah” (lecturing) yang  umum berlaku 
di perguruan tinggi tatap muka, di mana 
peran dosen sangat besar. 

 Tutorial berfungsi sebagai 
pemacu sekaligus pemicu proses 
belajar mahasiswa sehingga 
mahasiswa memiliki kemauan dan 
kemampuan untuk mengamati, berpikir, 
bersikap, dan berbuat dalam 
menghadapi suatu konsep ilmu 
pengetahuan dan teknologi sebagai 
hasil suatu proses belajar (Tim 
Universitas Terbuka, 1999: 23). Tujuan 
utama tutorial adalah menyiapkan 
mahasiswa agar mampu belajar 
mandiri sehingga tutor memegang 
peranan yang sangat penting dalam 
proses belajar mahasiswa dalam 
sistem belajar jarak jauh. Menurut 
Bruce (1972: 154), tutor bukanlah satu-
satunya sumber informasi bagi 
mahasiswa, namun dia dapat berperan 
sebagai fasilitator yang memberikan 
bimbingan dan panduan agar 
mahasiswa dapat belajar sendiri untuk 
memahami materi pelajaran. Tutor 

berperan antara lain untuk: (1) 
memberikan umpan balik kepada 
mahasiswa, (2) memberikan 
pengajaran, baik secara tatap muka 
maupun melalui alat komunikasi, dan 
(3) memberikan dukungan dan 
bimbingan, termasuk memotivasi dan 
membantu mahasiswa 
mengembangkan keterampilan 
belajarnya (Race, 1990: 35). 

Agar tutorial tidak terjebak 
dalam situasi perkuliahan biasa, terbina 
hubungan bersetara, mampu 
memainkan peran-peran di atas, dan 
tutorial berjalan efektif, tutor perlu 
menyiapkan pertanyaan-pertanyaan 
yang berfungsi untuk: (1) 
membangkitkan minat mahasiswa 
terhadap materi yang sedang dibahas, 
(2) menguji pemahaman mahasiswa 
terhadap materi pelajaran, (3) 
memancing mahasiswa agar 
berpartisipasi aktif dalam kegiatan 
tutorial, (4) mendiagnosis kelemahan-
kelemahan mahasiswa, dan (5) 
menuntun mahasiswa untuk dapat 
menjawab masalah yang sedang 
dihadapi (Hyman, dalam Suroso, 1992). 
Tutor juga menstimulasi mahasiswa 
untk terlibat aktif dalam pembahasan: 
(1) masalah yang ditemukan 
mahasiswa dalam mempelajari modul; 
(2) kompetensi atau konsep esensial 
matakuliah; (3) persoalan yang terkait 
dengan unjuk kerja (praktik/praktikum) 
mahasiswa di dalam/di luar kelas 
tutorial; dan (4) masalah yang berkaitan 
dengan profesi keguruan yang 
ditemukan ketika mahasiswa 
menjalankan tugas sehari-hari sebagai 
guru.  
  Beberapa prinsip dasar tutorial 
yang sebaiknya dipahami oleh tutor 
agar penyelenggaraan tutorial yang 
efektif, dan tidak terjebak pada situasi 
perkuliahan biasa, adalah: 
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1. interaksi tutor-tutee sebaiknya 
berlangsung pada tingkat 
metakognitif, yaitu tingkatan berpikir 
yang menekankan pada 
pembentukan keterampilan 
“learning how to learn” atau “think 
how to think” (mengapa demikian, 
bagaimana hal itu bisa terjadi, dsb).  

2. tutor harus membimbing tutee 
dengan teliti dalam keseluruhan 
langkah proses belajar yang dijalani 
oleh tutee.  

3. tutor harus mampu mendorong 
tutee sampai pada taraf pengertian 
(understanding) yang mendalam 
sehingga mampu menghasilkan 
pengetahuan (create) yang tahan 
lama.  

4. tutor seyogianya menghindarkan 
diri dari pemberian informasi 
semata (transfer of 
knowledge/information), dan 
menantang tutee untuk menggali 
informasi/pengetahuan sendiri dari 
berbagai sumber belajar dan 
pengalaman lapangan.  

5. tutor sebaiknya menghindarkan diri 
dari upaya memberikan pendapat 
terhadap kebenaran dan kualitas 
komentar atau sumbang pikiran 
(brainstroming) tutee.  

6. tutor harus mampu menumbuhkan 
diskusi, komentar dan kritik 
antartutee, sehingga dapat 
meningkatkan kemampuan 
intelektual, psikomotorik, sikap 
demokrasi, kerjasama, dan interaksi 
antartutee.  

7. segala kuputusan dalam tutorial 
sebaiknya diambil melalui proses 
dinamika kelompok di mana setiap 
tutee dalam kelompok memberikan 
sumbang pikirannya.  

8. tutor sebaiknya menghindari pola 
interaksi tutor-tutee, dan 

mengembangkan pola interaksi 
tutee-tutee.  

9. tutor perlu melakukan pelacakan 
lebih jauh (probing) terhadap setiap 
kebenaran jawaban atau pendapat 
tutee, untuk lebih meyakinkan tutee 
atas kebenaran jawaban atau 
pendapat yang dikemukakan tutee. 
(Anda yakin demikian, mengapa, 
apa alasannya?).  

10. tutor seyogianya mampu membuat 
variasi stimulasi/rangsangan untuk 
belajar, sehingga tutee tidak 
merasa bosan, jenuh, dan/atau 
putus asa.  

11. tutor selayaknya memantau kualitas 
kemajuan belajar tutee dengan 
mengarahkan kajian sampai pada 
taraf pengertian yang mendalam 
(indepth understanding).  

12. tutur perlu menyadari kemungkinan 
munculnya potensi masalah 
interpersonal dalam kelompok, 
dengan segera melakukan 
intervensi skala kecil  untuk 
memelihara efektivitas proses kerja 
dan dinamika kelompok. tutor perlu 
senantiasa bekerjasama (power 
with) dengan tutee, dan selalu 
bertanggungjawab atas proses 
belajar dalam kelompok. Akan 
tetapi, sewaktu-waktu tutor juga 
harus lepas tangan (power off) bila 
proses belajar tutee telah berjalan 
dengan baik. 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Tutor) 

Proses pembelajaran pada 
hakekatnya untuk mengembangkan 
aktivitas dan kreativitas peserta didik, 
melalui berbagai interaksi dan 
pengalaman belajar. Banyak cara untuk 
menciptakan suasana belajar yang 
kondusif, di mana para peserta didik 
dapat mengembangkan aktivitas dan 
kreativitas belajarnya secara optimal, 
sesuai dengan dengan kemampuan 
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belajarnya masing-masing. Kualitas 
pembelajaran sangat ditentukan oleh 
aktivitas dan kreatvitas dosen dalam 
memotivasi belajar siswa, di samping 
kompetensi-kompetensi 
keprofesionalannya. Dalam hal ini 
motivasi yang tinggi dari peserta didik 
akan berpengaruh besar pada 
peningkatkan keaktifan siswa dalam 
belajar. 

Dalam upaya meningkatkan 
aktivitas dan kreativitas pembelajaran, 
Mulyasa (2006: 168), mengemukakan 
bahwa di samping penyelenggaraan 
lingkungan yang kreatif, dosen dapat 
menggunakan pendekatan sebagai 
berikut:  
1. Self esteem approach. Dalam 

pendekatan ini dosen dituntut untuk 
lebih mencurahkan perhatiannya 
pada pengembangan self esteem 
(kesadaran akan harga diri), dosen 
tidak hanya mengarahkan peserta 
didik untuk mempelajari materi 
ilmiah saja, tetapi pengembangan 
sikap harus mendapatkan perhatian 
secara profesional. 

2. Creative approach. Beberapa saran 
untuk pendekatan ini adalah 
dikembangkannya problem solving, 
brain stroning, inquiry, dan role 
playing. 

3. Value clarification and moral 
development approach. Dalam 
pendekatan ini pribadi menjadi 
sasaran utama, pendekatan holistic 
dan humanistic menjadi ciri utama 
dalam mengembangkan potensi 
manusia menuju self actualization. 
Dalam situasi yang demikian 
pengembangakn intelektual akan 
mengiringi perkembangan pribadi 
peserta didik. 

4. Multiple talent approach. 
Pendekatan ini mementingkan 
upaya pengembangan seluruh 

potensi peserta didik, karena 
manifestasi pengembangan potensi 
akan membangun self concept 
yang menunjang kesehatan mental. 

5. Inquiry approach. Melalui 
pendekatan ini peserta didik diberi 
kesempatan untuk menggunakan 
proses mental dalam menemukan 
konsep atau prinsip ilmiah, serta 
meningkatkan potensi 
intelektualnya. 

6. Pictorial riddle approach. 
Pendekatan ini merupakan metode 
untuk mengembangkan motivasi 
dan minat peserta didik dalam 
diskusi kelompok kecil. Pendekatan 
ini sangat membantu meningkatkan 
kemampuan berpikir kritis dan 
kreatif. 

7. Synetics approach. Pada 
hakekatnya pendekatan ini 
memusatkan perhatian pada 
kompetensi peserta didik untuk 
mengembangkan berbagai bentuk 
metaphor untuk membuka 
intelegensinya dan 
mengembangkan kreativitasnya. 
Kegiatan dimulai dengan kegiatan 
kelompok yang tidak rasional, 
kemudian berkembang menuju 
pada penemuan dan pemecahan 
masalah secara rasional . 

Menurut Paul B. Diedrich 
(Sardiman A.M, 2005 : 101) terdapat 
delapan jenis aktivitas siswa antara 
lain: 
1. Visual activities, yang termasuk di 

dalamnya misalnya, membaca, 
memperhatikan gambar 
demonstrasi, percobaan, pekerjaan 
orang lain. 

2. Oral activities, seperti: menyatakan, 
merumuskan, bertanya, memberi 
saran, mengeluarkan pendapat, 
mengadakan wawancara, diskusi, 
interupsi. 
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3. Listening activities, sebagai contoh, 
mendengarkan: uraian, 
percakapan, diskusi, musik, pidato. 

4. Writing activities, seperti misalnya 
menulis cerita, karangan, laporan, 
angket, menyalin. 

5. Drawing activities, misalnya: 
menggambar, membuat grafik, 
peta, diagram. 

6. Motor activities, yang termasuk di 
dalamnya antara lain: melakukan 
percobaan, membuat konstruksi, 
model mereparasi, bermain, 
berkebun, beternak. 

7. Mental activities, sebagai contoh 
misalnya: menanggap, mengingat, 
memecahkan soal, menganalisa, 
melihat hubungan, mengambil 
keputusan. 

8. Emotional activities, seperti 
misalnya, menaruh minat, merasa 
bosan, gembira, bersemangat, 
bergairah, berani, tenang, gugup. 

Sardiman A.M. (2005 : 26-27) 
menjelaskan ada beberapa cara untuk 
meningkatkan keaktifan siswa dalam 
belajar, antara lain: 
1. Kenalilah dan bantulah anak-anak 

yang kurang terlibat. Selidiki apa 
yang menyebabkannya dan usaha 

apa yang bisa dilakukan untuk 
meningkatkan partisipasi anak 
tersebut. 

2. Siapkan siswa secara tepat. 
Persyaratan awal apa yang 
diperlukan anak untuk mempelajari 
tugas belajar yang baru. 

3. Sesuaikan pengajaran dengan 
kebutuhan-kebutuhan individual 
siswa. Hal ini sangat penting untuk 
meningkatkan usaha dan keinginan 
siswa untuk berperan secara aktif 
dalam kegiatan belajar mengajar. 

Memahami uraian tentang 
aktivitas dan kreativitas peserta didik 
dalam belajar sangat tergantung pada 
aktivitas dan kreativitas dosen dalam 
mengembangkan pembelajaran, dan 
menciptakan lingkungan belajar yang 
kondusif. Dosen dapat menggunakan 
berbagai pendekatan dalam 
meningkatkan aktivitas dan kreativitas 
peserta didik, mengetahui jenis-jenis 
aktivitas siswa, dan juga mengerti 
bagaimana cara untuk meningkatkan 
keaktifan siswa dalam belajar. 
Sehingga dengan adanya peningkatan 
keaktifan siswa dalam belajar akan 
sangat memungkinkan terjadi 
peningkatan prestasi siswa-siswanya. 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan 
jenis penelitian quasi eksperimen 
dengan desain pretest-posttest  control 

design. Adapun desain penelitian 
tersebut dapat dilihat pada gambar di 
bawah ini: 

 

Gambar 1. Pretest-Posttest Control. Design (Sugiyono, 2010 : 112) 
Keterangan : 
R  = kelas kontrol dan kelas uji coba diambil secara random 
O1 = pretest kelas uji coba O2 = posttest kelas uji coba 
O3 = pretest kelas kontrol O4 = posttest kelas kontrol 

 

R O1 X O2
R O3 O4
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Penelitian ini dilaksanakan di 
Jurusan Pendidikan Teknik Mesin 
Fakultas Teknik Universitas Negeri 
Yogyakarta. Pelaksanaan penelitian 
selama enam bulan mulai bulan Juni-
November 2011.Objek penelitian ini 
adalah mahasiswa semester 3 
Pendidikan Teknik Mesin yang 
mengikuti mata kuliah Proses 
Pemesinan Lanjut kelompok C1 dan 
D2. Kelas C1 dijadikan sebagai kelas 
kontrol dan kelas D2 menjadi kelas 
eksperimen. 

Teknik pengumpulan data 
dalam penelitian ini meliputi penilaian 
dengan menggunakan metode tes dan 
pemberian tugas untuk mengetahui 
prestasi belajar mahasiswa, 
dokumentasi untuk mendapatkan 

catatan-catatan penting yang 
berhubungan dengan masalah  
pembelajaran dikelas, observasi untuk 
mengadakan pencatatan secara 
sistematis mengenai tingkah laku 
secara langsung kelompok ataupun 
individu, wawancara digunakan untuk 
mengungkap data tentang pelaksanaan 
pembelajaran.Data yang terkumpul 
kemudian dianalisis dengan analisis 
diskriptif kuantitatif. Analisis diskriptif 
digunakan untuk menilai peningkatan 
keaktifan dan kemandirian belajar 
mahasiswa. Analisis kuantitatif 
digunakan untuk menilai peningkatan 
prestasi mahasiswa, yang meliputi 
perhitungan nilai rerata, standar 
deviasi, dan prosentase. 

Hasil dan Pembahasan 
Penelitian ini dilaksanakan pada 

mata kuliah Proses Pemesinan Lanjut 
kelas D2 sebagai kelas eksperimen dan 
kelas C1 sebagai kelas kontrol. Proses 
tutorial dilaksanakan selama 60 menit 
sebelum praktik dimulai, dan 
dilaksanakan selama 6 kali pertemuan. 
Secara rinci pelaksanaan kegiatan ini 
sebagai berikut: 
1. Persiapan perangkat pembelajaran 

(job praktik, media pembelajaran, 
kesiapan alat dan mesin, kesiapan 
bahan praktik, RPP, dan Silabus). 

2. Persiapan materi tutorial 
(perhitungan roda gigi lurus, roda 

gigi miring/helix, roda gigi payung, 
dan gigi rack lurus). 

3. Penentuan jadwal tutorial (materi 
yang akan disampaikan tiap 
pertemuan). 

4. Pelaksanaan tutorial sesuai dengan 
jadwal yang telah ditentukan (Tabel 
1). 

5. Evaluasi kegiatan. 
Pretest dilaksanakan pada 

pertemuan minggu pertama baik pada 
kelas eksperimen maupun kelas 
kontrol. Hasil pre test yang telah 
dilaksanakan dapat dilihat pada tabel 2. 

 
Tabel 1. Jadwal pelaksanaan tutorial 

  

No Pertemuan Materi
1 Minggu I Pre tes 
2 Minggu II Roda Gigi Lurus 
3 Minggu III Gigi Rack Lurus 
4 Minggu IV Roda Gigi Miring/Helix 
5 Minggu V Roda Gigi Payung 
6 Minggu VI Post tes 
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Tabel 2.a. Hasil pretest kelas eksperimen 

No NIM Nilai No NIM Nilai
1 10508134021 45 11 10508134031 45 
2 10508134022 35 12 10508134032 60 
3 10508134023 35 13 10508134033 55 
4 10508134024 40 14 10508134034 50 
5 10508134025 45 15 10508134035 35 
6 10508134026 45 16 10508134036 30 
7 10508134027 50 17 10508134037 30 
8 10508134028 35 18 10508134038 45 
9 10508134029 35 19 10508134039 45 
10 10508134030 55 20 8508134029 35 

 

Tabel 2.b. Hasil pretets kelas kontrol 

No NIM Nilai No NIM Nilai
1 10503244001 40 11 10508134011 35 
2 10503244002 55 12 10508134012 35 
3 10503244003 45 13 10508134013 50 
4 10503244004 35 14 10508134015 45 
5 10503244005 65 15 10508134016 60 
6 10503244007 45 16 10508134017 45 
7 10503244008 30 17 10508134018 30 
8 10503244009 65 18 10508134019 50 
9 10503244010 60 19 10508134020 30 
10 10503249002 45 20 10503249003 45 

 
Berdasarkan tabel di atas, 

didapatkan rata-rata nilai pre tes untuk 
kelas eksperimen 42,5, sedangkan 
untuk kelas kontrol 45,5. Setelah 

dilaksanakan kegiatan tutorial selama 4 
kali pertemuan, kemudian dilakukan 
post tes. Hasil post tes yang telah 
dilaksanakan dapat dilihat pada tabel 3. 

Tabel 3.a. Hasil post tes kelas eksperimen 

No NIM Nilai No NIM Nilai
1 10508134021 80 11 10508134031 75 
2 10508134022 65 12 10508134032 85 
3 10508134023 70 13 10508134033 85 
4 10508134024 75 14 10508134034 80 
5 10508134025 85 15 10508134035 80 
6 10508134026 80 16 10508134036 65 
7 10508134027 85 17 10508134037 75 
8 10508134028 75 18 10508134038 80 
9 10508134029 70 19 10508134039 85 
10 10508134030 80 20 8508134029 75 
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Tabel 3.b. Hasil post tes kelas kontrol 

No NIM Nilai No NIM Nilai
1 10503244001 55 11 10508134011 45 
2 10503244002 55 12 10508134012 50 
3 10503244003 60 13 10508134013 55 
4 10503244004 45 14 10508134015 60 
5 10503244005 65 15 10508134016 70 
6 10503244007 45 16 10508134017 50 
7 10503244008 50 17 10508134018 45 
8 10503244009 65 18 10508134019 50 
9 10503244010 60 19 10508134020 50 
10 10503249002 55 20 10503249003 55 

 Berdasarkan hasil post tes yang 
telah dilaksanakan, didapatkan rata-
rata nilai kelas eksperimen sebesar 
77,5, sedangkan rata-rata nilai kelas 
kontrol sebesar 54,25. Berdasarkan 
data tersebut, jelas bahwa ada 
perbedaan prestasi mahasiswa pada 
kelas kontrol dan kelas eksperimen 
setelah dilaksanakan kegiatan tutorial. 
Perbedaan prestasi antara kelas kontrol 
dan kelas eksperimen sebesar 42,85 
%. 

Berdasarkan hasil penelitian 
yang telah didapatkan, maka dapat 
diberikan beberapa pembahasan 
sebagi berikut: 
1. Pelaksanaan tutorial dilaksanakan 

pada kelas eksperimen yaitu kelas 
D2 yang terdiri dari mahasiswa 
program studi D3, sedangkan untuk 
kelas kontrol dipilih kelas C1 yang 
terdiri dari mahasiswa program 
studi S1. Prosedur pelaksanaan 
tutorial pada kelas eksperimen 
dilaksanakan sesuai dengan rincian 
yang telah ditentukan di atas. 
Sedangkan pada kelas kontrol 
metode yang digunakan dalam 
pembelajarannya dengan metode 
yang biasa dijalankan, yaitu dengan 
penjelasan job kemudian langsung 
praktik. Pemilihan kelas dalam 

penelitian ini dilakukan secara 
random dengan kemampuan awal 
yang tidak jauh berbeda, hal ini 
terbukti dari hasil pre tes yang telah 
dilaksanakan. Nilai pre tes kelas 
eksperimen sebesar 42,5, 
sedangkan untuk kelas kontrol 45,5. 
Hasil ini menunjukkan bahwa kedua 
kelas yang dipilih memiliki 
kemampuan yang hampir sama, 
namun secara konkrit lebih tinggi 
sedikit kelas kontrol. 

2. Berdasarkan nilai post tes yang 
telah didapatkan, nilai rata-rata 
kelas eksperimen sebesar 77,5, 
sedangkan rata-rata nilai kelas 
kontrol sebesar 54,25. Berdasarkan 
nilai tersebut jelas terlihat ada 
perbedaan prestasi antara kelas 
yang diberlakukan tutorial dengan 
kelas yang tidak diberlakukan, yaitu 
sebesar 42,85%. Tutorial dilakukan 
dengan pembimbingan yang 
intensif kepada mahasiswa 
terhadap materi-materi yang telah 
ditentukan, dan dilaksanakan 
selama 4 kali pertemuan. Materi 
untuk minggu depan diberikan 
kepada mahasiswa pada minggu ini 
yaitu dengan memberikan 
fotocopian lembaran materi kepada 
mahasiswa. Sehingga mahasiswa 
diwajibkan membacanya terlebih 
dahulu di rumah, dengan  harapan 
pada pertemuan berikutnya 
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mahasiswa sudah memiliki 
gambaran tentang materi yang 
akan disampaikan. Disamping 
proses pembimbingan tersebut, 
mahasiswa juga diberikan tugas-
tugas yang harus mereka kerjakan 
di rumah, dengan harapan 
mahasiswa lebih mudah mengingat 

materi yang telah disampaikan di 
kelas. Setelah dilakukan pos tes, 
terbukti bahwa penerapan metode 
tutorial pada mata kulian Proses 
Pemesinan Lanjut mampu 
meningkatkan prestasi mahasiswa 
terkait dengan kompetensi teori 
pemesinan. 

Simpulan 
1. Tahapan proses penerapan metode 

tutorial sebagai berikut: 
1) Persiapan perangkat 

pembelajaran (job praktik, 
media pembelajaran, kesiapan 
alat dan mesin, kesiapan bahan 
praktik, RPP, dan Silabus). 

2) Persiapan materi tutorial 
(perhitungan roda gigi lurus, 
roda gigi miring/helix, roda gigi 
payung, dan gigi rack lurus). 

3) Penentuan jadwal tutorial 
(materi yang akan disampaikan 
tiap pertemuan). 

4) Pelaksanaan tutorial sesuai 
dengan jadwal yang telah 
ditentukan. 

5) Evaluasi kegiatan. 
2. Terdapat perbedaan prestasi 

belajar mahasiswa pada kelas yang 
menerapkan metode tutorial 
dengan kelas yang tidak 
menggunakan metode  tutorial 
sebesar 42,85 %. 
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PENGEMBANGAN MODUL UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR  
MAHASISWA PADA MATA KULIAH TEORI PENGELASAN DI JURUSAN 

PENDIDIKAN TEKNIK MESIN FT UNY 

Riswan Dwi Djatmiko 
Jurusan Pendidikan Teknik Mesin 

 
 

Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Bentuk Modul Teori Pengelasan 

Logam, 2) Kualitas Modul Teori Pengelasan Logam dan 3) Kelayakan Modul Teori 
Pengelasan Logam yang sesuai Kurikulum Jurusan Pendidikan Tekni Mesin FT UNY. 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dengan obyek 
pengembangan adalah modul Teori Pengelasan Logam. Prosedur penelitian yang 
digunakan berdasarkan prosedur penelitian pengembangan yang dikenalkan oleh Borg 
& Gall. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. 

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: 1) Modul berbentuk self content terdiri 12 
buah. Modul 1 s.d 3 berisi kompetensi dasar Konsep dasar pengelasan. Modul 4-6 
berisi kompetensi dasar Proses, Parameter, dan Prosedur las SMAW. Modul 7-9 berisi 
kompetensi dasar Proses, Parameter, dan Prosedur las GMAW. Modul 10-12 berisi 
kompetensi dasar Proses, Parameter, dan Prosedur las GTAW, 2) Kualitas modul 
ditinjau dari materi dan bentuk termasuk kategori sangat berkualitas, dan 3) Kelayakan 
modul dilihat dari kemudahan penggunaan dalam kategori sangat layak dan efektivitas 
termasuk kategori layak. 

Kata kunci: Pengembangan modul, Peningkatan prestasi. 
 

Pendahuluan 

Pengelasan logam merupakan 
pekerjaan yang mempunyai prospek 
yang sangat bagus di dalam dunia 
industri. Seorang Ahli Madya di bidang 
las yang biasanya menduduki 
Supervisor pekerjaan las di industri 
mendapatkan gaji minimal 5 juta rupiah 
setiap bulannya, namun untuk 
melakukan pekerjaan tersebut tidaklah 
mudah, untuk melakukan tugasnya 
dengan baik, dia harus menguasai 
pengetahuan bahan dasar, bahan 
tambah, prosedur pengelasan, 
prosedur pemeriksaan sambungan las, 
repair, dan trampil melakukan 
pengelasan. 

Jurusan Pendidikan Teknik Mesin 
FT UNY, khususnya option Fabrikasi 
merupakan lembaga yang mencetak 

Guru dan Ahli Madya di bidang 
Fabrikasi Logam yang di dalamnya 
terdapat keahlian pengelasan logam. 
Peran yang strategis ini harus 
diselenggarakan dengan serius, dosen 
dan instruktur wajib memiliki 
pengetahuan dan ketrampilan di bidang 
pembentukan bahan & pengelasan 
logam, peralatannya harus bekerja 
dengan baik, bahan harus cukup 
tersedia untuk keperluan praktik, dan 
yang tak kalah penting adalah strategi, 
metode, dan media pembelajaran yang 
handal agar penyerapan materi dapat 
diwujudkan dengan baik. 

Kondisi di atas merupakan 
keadaan yang ideal, kenyataannya 
beberapa faktor sudah terpenuhi 
dengan baik, misalnya ada beberapa 
dosen yang sudah memiliki sertifikat las 
international dan sejumlah peralatan las 
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sudah memenuhi standar peralatan. 
Kendati demikian masih banyak 
kendala di lapangan ketika proses 
pembelajaran berlangsung, diantaranya 
adalah raw input (mahasiswa sebagai 
subyek pembelajaran) belum 
mempunyai kemampuan dasar yang 
sama, sangat heterogen, karena 
berasal dari SMU dan SMK, bahkan 
ada yang berasal dari MA sehingga 
menyulitkan pemberian materi 
pembelajaran. 

Di samping permasalahan di 
atas, karakter mahasiswa yang 
cenderung kurang aktif, walaupun 
dosen dalam mengajar sudah 
menggunakan media digital yang cukup 
bagus, namun mahasiswa jarang yang 
memberikan respon yang baik, mereka 
jarang bertanya, hanya beberapa orang 
yang mencatat penjelasan dosen, dan 
ketika diuji dengan test, nilainya kurang 
bagus. Berdasarkan data nilai semester 
2 tahun 2010 khususnya mata kuliah 
Teori Pengelasan Logam, rerata nilai 
midtest hanya sebesar 63. Hal ini 
sangat memprihatinkan. 

Berdasarkan observasi awal, 
terungkap bahwa rendahnya prestasi 
mata kuliah Teori Pengelasan Logam 
tersebut dikarenakan konsep-konsep 
materi pembelajaran tidak dikuasai 
dengan baik, akibat mereka tidak 
memiliki catatan atau bahan 
perkuliahan yang lengkap dan mereka 
cenderung tidak berusaha untuk 
melengkapinya. Hasil observasi ini 
menunjukkan bahwa motivasi, minat, 
dan kemandirian belajar mereka sangat 
rendah. 

Berkaitan dengan permasalahan 
tersebut, diperlukan strategi 
pembelajaran yang dapat memotivasi 
mahasiswa agar mau belajar mandiri 
dari materi pembelajaran yang sudah 

disiapkan secara lengkap. Jika dilihat 
beberapa hasil penelitian strategi 
pembelajaran dengan modul dapat 
meningkatkan prestasi belajar dan 
aktifitas siswa sebagaimana hasil 
penelitian Suryaningsih (1999:46), 
menyimpulkan bahwa pengajaran 
dengan menggunakan modul dapat 
membuat prestasi belajar menjadi lebih 
baik. Sehubungan dengan hal itu untuk 
mengatasi prestasi belajar mahasiswa 
yang rendah pada mata kuliah Teori 
Pengelasan sebagaimana disebutkan 
di atas, diperlukan pengembangan 
modul mata kuliah tersebut melalui 
penelitian. 

Permasalahan yang mendasar 
dalam penelitian ini adalah mahasiswa 
sebagai raw input proses pembelajaran 
mempunyai karakter kurang mandiri, 
motivasi rendah, minat kurang, dan 
kurang aktif sehingga prestasi mereka 
kurang bagus, oleh karenanya 
diperlukan pengembangan Modul Teori 
Pengelasan. Rumusan masalah 
penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah 
bentuk Modul Teori Pengelasan Logam 
yang sesuai Kurikulum Jurusan 
Pendidikan Tekni Mesin FT UNY?, 2) 
Bagaimanakah kualitas Modul Teori 
Pengelasan Logam yang sesuai 
Kurikulum Jurusan Pendidikan Tekni 
Mesin FT UNY?, dan 3) Bagaimanakah 
Kelayakan Modul Teori Pengelasan 
Logam yang sesuai Kurikulum Jurusan 
Pendidikan Tekni Mesin FT UNY? 

Permasalahan yang mendasar 
yang terjadi pada mata kuliah Teori 
Pengelasan Logam adalah mahasiswa 
sebagai raw input proses pembelajaran 
mempunyai karakter yang kurang 
mandiri, motivasi rendah, minat kurang, 
dan kurang aktif sehingga prestasi 
mereka kurang bagus, oleh karenanya 
diperlukan strategi pemberian materi 
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perkuliahan yang dapat mengatasi hal 
tersebut. Alternatif yang cukup bagus 
dalam mengatasi masalah tersebut 
adalah mengembangkan modul 
perkuliahan Teori Pengelasan Logam 
yang disampaikan kepada mahasiswa 
melalui kaidah-kaidah pemberian 
modul. 

Proses pembelajaran dipengaruhi 
oleh Instrumental input dan 
environmental input. Environmental 
input berkaitan dengan lingkungan di 
mana mahasiswa berada, sedangkan 
instrumental input adalah masukan 
yang berhubungan dengan sarana dan 
prasarana yang meliputi: kurikulum, 
metode, media, strategi pembelajaran, 
dan lain-lain. 

1. Modul Teori Pengelasan Logam 

Bahan ajar yang berbentuk 
modul memiliki karakteristik tersendiri 
jika dibandingkan dengan bahan ajar 
jenis lain. Modul disusun berdasarkan 
konsep mastery learning. Konsep ini 
menekankan penguasaan bahan ajar 
secara tuntas, oleh karenanya 
pencapaian ketuntasan setiap individu 
dimungkinkan berbeda dengan lainnya. 
Vembriarto berpendapat bahwa modul 
merupakan pemberian bahan ajar 
secara mandiri (individual) dan 
dimungkinkan peserta didik menguasai 
materi ajar sebelum beralih kepada 
materi ajar berikutnya (1976: 22). 

Modul yang merupakan salah 
satu jenis media pembelajaran 
mempuyai dua bentuk, yaitu self 
contain dan non self contain. Bentuk 
self contain berisi semua informasi 
yang dibutuhkan dalam pembelajaran, 
sedangkan non self contain isi modul 
masih harus dilengkapi oleh mahasiswa 
melalui tugas yang diberikan oleh 
dosen.  

Dari beberapa pendapat, isi 
modul terdiri dari: 1) Tujuan 
pembelajaran, 2) Diskripsi modul, 3) 
Petunjuk penggunaan modul, 4) Materi 
pembelajaran, 5) Soal, dan 6) kunci 
jawaban. 

2. Pengaruh Modul Terhadap Prestasi 
Belajar 

Proses pembelajaran 
mempunyai peran yang sangat penting 
dalam pembentukan dan perubahan 
perilaku peserta didik. Pembentukan 
aspek kognitif, affektive, dan 
psikomotor di pengaruhi oleh berbagai 
faktor. Menurut Purwanto, proses 
pembelajaran dipengaruhi oleh 
instrumental input dan evironmental 
input (2003:106). Instrumental input 
merupakan masukan yang berasal dari 
sarana dan prasarana yang meliputi 
kurikulum, metode pembelajaran, dan 
media termasuk modul. 

 Modul sebagai media 
mempunyai beberapa kelebihan, 
diantaranya adalah: 1) Hasil belajar 
dapat diketahui secara cepat dan 
sesuai dengan tingkat kemampuan 
peserta didik, 2) Beban materi yang 
dipelajari oleh peserta didik merata di 
setiap tatapmuka, 3) Dapat 
meningkatkan motivasi peserta didik, 
dan 4) Modul merupakan media 
pembelajaran yang efektif dan efisien 
(Setyosari, 1990: 10). 

Berdasarkan landasan teori di 
atas diduga dengan pengembangan 
modul dan penerapannya pada 
mahasiswa yang mengikuti mata kuliah 
Teori Pengelasan dapat meningkatkan 
prestasi belajar mereka. 

Metode Penelitian

Penelitian dilakukan di Jurusan 
Pendidikan Teknik Mesin UNY yang 
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pelaksanaannya pada bulan April 
sampai dengan September 2011.  
Waktu tersebut merupakan waktu 
pelaksanaan pembelajaran mata kuliah 
Teori Pengelasan Logam yang 
diberikan pada Semester 2. 

Penelitian ini bertujuan untuk 
mengembangkan modul pengelasan. 
Desain yang digunakan adalah desain 
konseptual yang dikembangkan oleh 
Borg & Gall. Adapun tahapan penelitian 
pengembangan ini adalah sebagai 
berikut: 1) Studi pendahuluan dan 
pengumpulan data; 2) Perencanaan; 3) 
Mengembangkan produk awal; 4) 
Validasi produk; 5) Revisi produk awal; 
6) Uji coba terbatas; 7) Revisi tahap ke 
dua; 8) Uji coba luas; 9) Revisi produk 
final; dan 10) Desiminasi dan 
implementasi produk hasil 
pengembangan (1983:775). 

1. Prosedur Penelitian 

Langkah penelitian yang 
dilakukan sesuai dengan prosedur 
penelitian dan pengembangan yang 
direkomendasikan oleh Borg dan Gall 
sebagai berikut: 1) Studi pendahuluan, 

2) Perencanaan, 3) Validasi produk 
awal, 4) Revisi produk awal, 5) Uji coba 
terbatas, Revisi tahap ke dua, 6) Uji 
coba luas, 7) Revisi produk final, dan 8) 
Desiminasi dan implementasi produk. 

2. Instrumen Penelitian 

Instrumen dalam penelitian 
berfungsi untuk mendapatkan data 
tentang kualitas dan kelayakan modul 
Teori Pengelasan Logam yang diteliti 
dan dikembangkan. Instrumen ini terdiri 
dari instrumen untuk ahli materi, 
instrumen untuk ahli media, instrumen 
untuk uji terbatas, dan instrumen untuk 
uji luas. 

3. Kriteri Kelayakan Modul 

Analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis deskriptif, 
sedangkan untuk menjawab rumusan 
masalah digunakan analisis kualitatif 
yang memaparkan bentuk modul Teori 
Pengelasan Logam dengan kriteria 
sebagai berikut: 

Tabel 1 Kriteria Kelayakan Modul 
 

No Rerata Sekor Kriteria 
1 81 – 100 Sangat Layak 
2 61 – 80 Layak 
3 41 – 60 Cukup Layak 
4 21 – 40 Kurang Layak 
5 0 – 20 Tidak Layak 

 
 

Hasil Penelitian

1. Kualitas Modul 

Kualitas modul dilihat dari kualitas 
materi dan bentuk modul Teori 

Pengelasan. Kualitas materi yang 
diukur dalam penelitian ini meliputi: 1) 
Kesesuaian modul dengan silabi mata 
kuliah Teori Pengelasan, 2) Kesesuaian 
modul dengan ilmu pengelasan logam, 
3) Keruntutan materi modul, dan 4) 
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Kesesuaian soal/tugas dengan materi 
modul. Kualitas bentuk modul diukur 
berdasarkan 1) Kelengkapan modul, 2) 
Kejelasan tujuan pembelajaran, 3) 
Kejelasan pengorganisasian materi, 
dan 4) Kualitas tampilan.  

Hasil penelitian menunjukkan 
secara keseluruhan sekor kualitas 

modul sebesar 103. Jika tabel tersebut 
ditampilkan dengan skala 100 pada 
diagram batang dapat dilihat pada 
Gambar 1. Rerata sekor kualitas modul 
sebesar 89,56. Rerata dengan nilai ini 
menunjukkan bahwa modul Teori 
Pengelasan merupakan modul yang 
layak digunakan untuk bahan ajar. 

  
Gambar 1. Diagram Batang Kualitas Modul 

2. Kelayakan Modul 

Kelayakan modul dalam 
penelitian ini diukur dari kemudahan 
penggunaan dan kemenarikan modul 
serta efektivitas modul. Kemudahan 
penggunaan dan kemenarikan modul 
dilihat dari pendapat mahasiswa yang 
menggunakan modul Teori Pengelasan 
secara langsung.  

Efektivitas modul diungkap 
dengan quasi ekperimen dengan 
desain posttest only non equivalent 
controll group desain. Desain ini 
diterapkan pada dua kelompok/kelas. 
Kelompok pertama diberi perlakuan 
dengan modul, sedangkan kelompok 
kedua tidak diberikan modul atau 
proses pembelajaran konvensional 
sebagaimana biasa diterapkan di 

Jurusan Pendidikan Teknik Mesin, 
khususnya pada mata kuliah Teori 
Pengelasan. 

a. Kemudahan dan Kemenarikan 
Modul 

Kemudahan dan kemenarikan 
modul Teori Pengelasan diukur melalui 
empat indikator, yaitu: 1) Kemudahan 
melaksanakan petunjuk modul, 2) 
Kemudahan mempelajari modul, 3) 
Keterbacaan gambar, tabel, dan huruf, 
dan 4) Kemenarikan modul. Gambar 2 
menjelaskan bahwa secara 
keseluruhan kemudahan penggunaan 
modul masuk kategori layak karena 
sekor rerata total sebesar 89,6 yang 
berarti modul sangat mudah digunakan 
/ sangat layak digunakan. 

Rerata 
Sekor Kriteria 

81-100 Sangat 
Berkualitas 

61-80 Berkualitas 

41-60 Cukup 
Bekualitas 

21-40 Kurang 
Berkualitas 

0-20 Tidak 
Bekualitas
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KEMUDAHAN DAN KEMENARIKAN 
MODUL
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Gambar 2. Diagram Batang Kemudahan dan Kemenarikan Modul 

b. Efektivitas Modul 

Efektivitas modul diukur dari 
tingkat ketercapaian prestasi belajar 
mahasiswa pada mata kuliah Teori 
Pengelasan. Kriteria efektifitas 
ditentukan pada Tabel 1. Ketercapaian 
prestasi belajar Teori Pengelasan dapat 
dilihat pada Gambar 3. 

Gambar 3 menunjukkan bahwa 
rerata prestasi belajar mahasiswa yang 

menggunakan modul mencapai 74,71 
atau di atas 70, ini berarti modul yang 
digunakan masuk kategori layak. Di 
samping itu jika dibandingkan dengan 
kelompok kontrol mahasiswa yang 
belajar Teori Pengelasan dengan 
modul lebih baik. Hal ini terlihat pada 
selisih sekor prestasi belajar sebesar 
7,18 atau sebesar 7,18 %. 
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Kontrol
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Gambar 3. Diagram Batang Efektifitas Modul 

Rerata 
Sekor Kriteria 

81-100 Sangat 
Layak 

61-80 Layak 

41-60 Cukup 
Layak 

21-40 Kurang 
Layak 

0-20 Tidak Layak 

Rerata 
Sekor Kriteria 

81-100 Sangat 
Layak 

61-80 Layak 

41-60 Cukup 
Layak 

21-40 Kurang 
Layak 

0-20 Tidak Layak 
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Simpulan dan Saran

1. Simpulan 

a. Modul berbentuk self content terdiri 
12 buah. Modul 1 s.d 3 berisi 
kompetensi dasar Konsep dasar 
pengelasan. Modul 4-6 berisi 
kompetensi dasar Proses, Parameter, 
dan Prosedur las SMAW. Modul 7-9 
berisi kompetensi dasar Proses, 
Parameter, dan Prosedur las GMAW. 
Modul 10-12 berisi kompetensi dasar 
Proses, Parameter, dan Prosedur las 
GTAW 

b. Kualitas modul ditinjau dari materi 
dan bentuk termasuk kategori sangat 
berkualitas 

c. Kelayakan modul dilihat dari 
kemudahan penggunaan dalam 
kategori sangat layak dan efektivitas 
termasuk kategori layak 

2. Saran 

a. Sebaiknya perlu diteliti 
bagaimanakah penerapan modul hasil 
penelitian ini.  

b. Hasil penelitian ini sebaiknya 
digunakan oleh dosen pengampu mata 
kuliah Teori Pengelasan Logam agar 
kualitas pembelajaran bisa 
ditingkatkan. 
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Abstrak 

Pengembangan proses pembelajaran teknik pemesinan CNC yang 
mengakomodasi siswa untuk belajar secara individual sesuai dengan kecepatan masing-
masing dengan menggunakan prinsip belajar berpusat pada siswa (student centered
learning) sangat diperlukan agar pembelajaran menjadi efektif. 

Pembelajaran berpusat pada siswa dikembangkan dengan menggunakan 
kombinasi model pembelajaran yang ada yang meliputi model pembelajaran tuntas 
(mastery learning), model pembelajaran berbasis kompetensi, model pembelajaran 
berbasis komputer dan model experential learning. Teori belajar yang mendasari 
pengembangan proses pembelajaran adalah teori konstruktivistik. Pembelajaran 
berpusat pada siswa meliputi tahap-tahap: menyiapkan sarana pembelajaran (bahan ajar, 
sarana, dan media), pengarahan guru, demonstrasi ketrampilan yang akan dicapai oleh 
siswa secara berkelompok, pelaksanaan praktikum secara mandiri menggunakan media 
simulator, pelaksanaan praktik di mesin CNC yang sesungguhnya, mengerjakan soal dan 
latihan secara mandiri, dan melanjutkan pembelajaran pada materi berikutnya. 

Kata kunci: pembelajaran, kejuruan, CNC. 
 

Pendahuluan 

Beberapa mata pelajaran dan 
mata kuliah baru pada kurikulum 
SMK dan perguruan tinggi teknik 
muncul mengikuti perkembangan 
jaman. Kemajuan teknologi kompu-
ter dan industri telah banyak meng-
ubah kemampuan dan keterampilan 
calon tenaga kerja lulusan SMK 
maupun lulusan perguruan tinggi 
vokasi bidang keahlian teknik 
pemesinan. Mesin perkakas manual 
konvensional ysng dulu digunakan di 
Industri pada saat ini sebagian besar 
telah diganti dengan mesin perkakas 
yang dikendalikan oleh komputer 
karena produktifitas dan keakurat-
annya tinggi. Mesin tersebut ialah 
mesin perkakas CNC (Computer 
Numerically Controlled), yaitu mesin 
perkakas yang dikendalikan dengan 

program komputer melalui sistem 
kontrol numerik.  

Pada saat ini  teknologi di 
bidang  manufaktur berkembang 
sangat pesat, sehingga mesin CNC 
banyak sekali digunakan dalam 
industri pemesinan untuk mempro-
duksi komponen dengan tingkat 
kerumitan dan presisi tinggi 
(Subagio dan Atmaja, 2011:105). 
Menurut Mike Lynch 
(http://www.cncci.com/resources/ 
articles/CNC%20vs%manual.htm) 
pada saat ini   lebih dari 80% per-
usahaan yang membuat berbagai 
macam produk memiliki setidaknya 
satu mesin CNC. Menyikapi kondisi 
tersebut, maka pihak lembaga pen-
didikan teknik mendapat tantangan 
untuk menyiapkan peserta didiknya 
agar memiliki kompetensi yang 
memadai untuk bekerja, melalui 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Teknik Mesin 
FT UNY, Sabtu 2 Juni 2012 ISSN: 2086-8987

103



 
 

pembelajaran yang sesuai dengan 
kebutuhan dunia kerja dan industri. 

Pelatihan menjadi operator 
dan pemrogram mesin perkakas 
CNC meliputi melakukan seting, 
mengoperasikan, dan memonitor 
proses pengerjaannya. Keterampilan 
perencanaan, pengontrolan, pemro-
graman, dan seting mesin CNC 
harus diajarkan kepada peserta 
pelatihan(http://www. siemens.com/ 
cnc4you). Dengan demikian pe-
laksanaan  proses pem-belajaran 
kompetensi teknik peme-sinan CNC 
lebih  cenderung pada pengetahuan 
yaitu procedure knowledge dari pada 
keterampilan tangan. Berner 
(2008:177)  menganalisis bahwa 
telah terjadi perubahan yang berke-
lanjutan dari  proses belajar dalam 
hal pengetahuan, sosial, dan 
emosional untuk menjadi operator 
mesin perkakas. Materi dan cara 
siswa belajar akan menjadi bagian 
dari pemahaman diri mereka sendiri, 
identitas pekerjaan di masa yang 
akan datang, dan perasaan 
mengenai sesuatu yang diketa-
huinya. Pekerjaan di perusahaan 
manufaktur yang menggunakan 
mesin CNC ditangani oleh insinyur, 
programer, dan operator (Bureau of 
Labor Statistics, 2010). Insinyur 
(Engineer) dalam bidang mesin CNC  
bertugas untuk merencanakan dan 
membuat software. Programer CNC 
bertugas untuk membuat program 
CNC berdasarkan gambar kerja 
yang dirancang oleh bagian 
perencana. Operator mesin CNC 
bertugas untuk melakukan seting 
mesin dan asesorisnya, memasuk-
kan program di mesin, melakukan 
seting pahat, memasang benda 

kerja, menjalan-kan program CNC 
untuk membuat produk, dan 
melakukan pengukuran produk hasil 
proses pemesinan. Operator mesin 
CNC ialah seseorang yang perlu 
tahu bagaimana menjalankan mesin 
CNC bukan merencanakan atau 
mendesain program CNC 
(http://www.amatrol.com/programs).  

Berdasarkan paparan di atas, 
maka sangat perlu dirancang proses 
pembelajaran untuk bidang keahlian 
teknik pemesinan CNC agar peserta 
didik mampu menguasai pengope-
rasian dan pemrograman mesin 
CNC secara tuntas. Proses 
pembelajaran yang dikembangkan 
hendaknya bisa menjamin setiap 
peserta didik mengalami dan 
mempelajari semua sub kompetensi 
bidang keahlian pemesinan CNC. 
Dengan demikian perlu 
dikembangkan pembelajaran teknik 
pemesinan CNC yang mengako-
modasi siswa untuk belajar secara 
individual sesuai dengan kecepatan 
masing-masing dengan menggu-
nakan prinsip belajar berpusat pada 
siswa (student centered learning). 

Pembahasan 

Sesuai dengan UU No. 20 
tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional yang dimaksud 
dengan 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, 
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masyarakat, bangsa dan negara. 
Visi pendidikan nasional adalah 
terwujudnya sistem pendidikan 
sebagai pranata sosial yang kuat 
dan berwibawa untuk 
memberdayakan semua warga ne-
gara Indonesia berkembang menjadi 
manusia yang berkualitas sehingga 
mampu dan proaktif menjawab 
tantangan jaman yang selalu 
berubah (Permendiknas No. 41 
tahun 2007).  

Prosser mengemukakan enam 
belas teorema tentang pendidikan 
kejuruan. Teorema yang pertama 
dan kedua berhubungan langsung 
dengan proses pembelajaran di 
pendidikan kejuruan, yaitu :  

(1) Vocational education will be 
efficient in proportion as the 
environment in which the learner 
is trained is replica of the 
environment in which he must 
subsequently work, dan (2) 
Effective vocational training can 
only be given where the training 
jobs are carried on in the same 
way, with the same operations, 
the same tools, and the same 
machines as in the occupation it 
self  (Camp dan Johnson, 2005: 
37). 

Pembelajaran berbasis kom-
petensi menganut prinsip pembe-
lajaran tuntas untuk penguasaan 
dalam sikap, pengetahuan, dan 
keterampilan, sehingga siswa dapat 
bekerja sesuai dengan kompetensi 
profesi yang dituntut oleh dunia kerja. 
Agar siswa bisa belajar secara 
tuntas, mulai kurikulum SMK tahun 
2004 ditegaskan bahwa dalam 
proses pembelajaran digunakan 
prinsip learning by doing dan 
individualized learning. Learning by 

doing dapat menjadikan pembe-
lajaran bermakna dan dapat 
dikembangkan menjadi pembela-
jaran berbasis produksi. 
Individualized learning memungkin-
kan siswa belajar dengan kecepatan 
masing-masing dengan pembe-
lajaran sistem modular. Kedua 
prinsip tersebut sesuai dengan 
filsafat konstruktivistik bahwa 
pengetahuan siswa dibangun secara 
aktif, individual, dan personal, dan 
didasarkan pada pengetahuan yang 
sudah ada (Pardjono, 2008: 6). 
Dalam proses belajar siswalah yang 
harus mendapatkan tekanan, dan 
mereka harus aktif mengembangkan 
pengetahuan mereka bukannya guru 
atau orang lain (Suparno, 1997: 81). 

1. Model- model Pembelajaranuntuk 
Prinsip Pembelajaran Berpusat 
pada Siswa 

Kompetensi yang dimiliki 
seseorang dalam bidang teknik 
pemesinan CNC adalah meliputi 
kompetensi dalam ranah kognitif, 
psikomotorik, dan afektif. 
Berdasarkan hal tersebut, dalam 
paparan berikut akan dikaji tentang 
model pembelajaran tuntas (mastery 
learning model), model 
pembelajaran berbasis kompetensi, 
model pembelajaran berbasis 
komputer, dan model pembelajaran 
experientiallearning sebagai model- 
model pembelajaran yang bisa 
digunakan untuk pengembangan 
pembelajaran teknik pemesinan 
CNC. 

a. Model pembelajaran tuntas 
(Mastery Learning Model) 

Kurikulum SMK Edisi 2004 
(Depdiknas, 2004) mengarahkan 
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proses pembelajaran berbasis 
kompetensi. 
Pembelajaranberbasiskompetensiha
rusmenganutprinsippembelajarantun
tas(mastery learning) 
untukdapatmenguasaisikap(attitude), 
ilmupengetahuan(knowledge), 
danketerampilan(skills) agar 
dapatbekerjasesuaidenganprofesiny
aseperti yang 
dituntutolehsuatukompetensi.Agar 
dapatbelajarsecaratuntas, 
perludikembangkanprinsippembelaja
ransebagaiberikut: (1) Learning by 
doing 
(belajarmelaluiaktivitas/kegiatannyat
a, yang 
memberikanpengalamanbelajarberm
akna) yang 
dikembangkanmenjadipembelajaran
berbasisproduksi, dan (2) 
Individualized learning 
(pembelajarandenganmemperhatika
nkeunikansetiapindividu) yang 
dilaksanakandengansistem modular. 

Model pembelajaran tuntas 
(Mastery Learning model) 
dikembangkan oleh Carrol dan 
Bloom pada tahun 1971 (Joyce dkk, 
2009: 409). Menurut pandangan 
Carrol waktu adalah variabel yang 
paling penting dalam pembelajaran 
di sekolah. Model pembelajaran 
digambarkan dengan persamaan 
sederhana (McIlrath dan 
Huitt,1995:1),  yaitu:  School 
Learning = f(time spent/time 
needed), yang berarti pembelajaran 
di sekolah adalah fungsi dari waktu 
yang digunakan dibagi waktu yang 
diperlukan). Semua siswa dapat 
menguasai kompetensi yang 
diajarkan dengan waktu yang 

berbeda-beda untuk setiap individu 
siswa. 

Menurut Bloom (McIlrath dan 
Huitt,1995:1), prinsip dasar 
pembelajaran tuntas sehingga 
semua siswa dapat mencapai tujuan 
pembelajaran adalah: (1) siswa 
diberikan waktu yang cukup untuk 
mempelajari bahan ajar yang 
diajarkan, dan (2) siswa diberi 
pembelajaran yang berkualitas. 
Maksud pembelajaran berkualitas 
adalah: (1) mengatur bahan ajar 
menjadi unit-unit belajar yang lebih 
kecil, (2) membuat tujuan 
pembelajaran khusus untuk setiap 
unit, (3) membuat asesmen formatif 
dan sumatif yang memadai, (4) 
merencanakan dan mengimplemen-
tasikan strategi pembelajaran 
kelompok, dengan alokasi waktu 
yang cukup, kesempatan untuk 
berlatih, pengulangan pembelajaran 
untuk perbaikan (corrective 
reinstruction) untuk semua siswa 
dalam mencapai level ketuntasan 
yang diharapkan. Tahap-tahap 
pembelajaran untuk model 
pembelajaran tuntas yaitu: orientasi, 
penyajian, latihan terstruktur, latihan 
terbimbing, dan latihan mandiri 
(Wena, 2009: 184-185). 

Berdasarkan paparan tersebut, 
maka model pembelajaran 
kompetensi teknik pemesinan CNC 
bisa menggunakan prinsip belajar 
tuntas dengan cara pelaksanaan 
pembelajaran dalam kelompok dan 
individual. Untuk mendukung proses 
belajar tersebut keseluruhan bahan 
ajar di buat menjadi unit-unit yang 
lebih kecil yang berisi tujuan 
pembelajaran khusus dengan cara 
membuat modul pembelajaran. 
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Modul tersebut berisi beberapa unit 
materi yang masing-masing memiliki 
tujuan pembelajaran khusus. 
Dengan demikian, pelaksanaan 
pembelajaran dalam kelompok dan 
individual dapat dilaksanakan sesuai 
dengan sifat pembelajaran untuk 
mengajarkan keterampilan. 
b. Model pembelajaran berbasis 

kompetensi  
Kurikulum SMK dan 

perguruan tinggi yang saat ini 
diterapkan adalah kurikulum 
berbasis kompetensi. Standar 
kompetensi yang menjadi dasar 
untuk pembentukan kompetensi 
adalah SKKD yang mengacu pada 
SKKNI untuk bidang keahlian teknik 
pemesinan. Berdasarkan hal 
tetsebut maka seharusnya SMK dan 
perguruan tinggi vokasi menerapkan 
model pembelajaran berbasis 
kompetensi.  

Bahasan mengenai model 
pembelajaran berbasis kompetensi 
dikemukakan oleh Voorhees 

(2001:5-13). Model pembelajaran 
konseptual untuk pembelajaran 
berbasis kompetensi yang disusun 
oleh departemen pendidikan 
Amerika Serikat tahun 2001 adalah 
seperti pada Gambar 1. Model 
pembelajaran berbasis kompetensi 
digambarkan sebagai sebuah 
tangga dengan setiap anak tangga 
mempengaruhi anak tangga di 
atasnya atau di bawahnya. Anak 
tangga yang terbawah adalah 
Foundation;anak tangga kedua 
keterampilan, yaitu kemampuan dan 
pengetahuan yang dikembangkan 
dalam proses belajar. Anak tangga 
ketiga adalah kompetensi yang 
diperoleh melalui pembelajaran dan 
pengalaman, dan yang terakhir 
adalah demonstration (unjuk kerja) 
sebagai hasil menerapkan 
kompetensi-kompetensi yang 
diperoleh. Pada level teratas inilah 
pembelajaran berdasarkan unjuk 
kerja bisa dinilai (assessed). 

 
Gambar 1.Model Pembelajaran Berbasis Kompetensi (Voorhees, 2001:9) 

 
c. Model 

pembelajaranberbasiskomputer 
TeknologiInformasidanKomu

nikasi (TIK) 
dapatmembantubelajarsiswadalam: 
menyajikaninformasi, 

menyelesaikantugas-
tugasrutindengancepatdanotomatik, 
mengaksesdanmena-nganiinformasi, 
modeling dankontrol, interaktivitas, 
danmemperluassekolahkerumahsis
wa (Muijsdan Reynolds, 2008: 346-
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351).  Pemanfaatan TIK 
dalampembelajarandapatmenjadisist
empembelajaranmandiriataudigabun
gkandengan proses 
pembelajaranlangsung yang 
mengandalkankehadiran guru 
(Wena, 2009:202). Ada tiga model 
penyampaianmateripembelajaranber
basiskomputer, yaitu: 
latihandanpraktik, tutorial, 
dansimulasi (Wena, 2009:221). 
Dengandemikiandapatdikatakanpen
ggunaan TIK sangatfleksibel di 
dalam proses pembelajaran. Guru 
dansiswadapatmemilihbeberapakeu
ntungandaritersedianyakomputerseb
agaisumberbelajaratau media 
belajarbaik di sekolahmaupun di 
rumah.  

MenurutNoe (2008:303-304) 
beberapametode yang 
digunakandalampelatihanmengguna
kanteknologiinformasidankomunikasi
ialah: computer based training, CD-
ROM, internet, intranet, e-learning, 

distance learning, intelligent tutoring, 
dansimulations and virtual reality. 
Diantarasemuapenggunaanteknologi
tersebut yang terbaikdalamlearning 
outcome, learning environment, 
transfer of training, cost, 
daneffectinessadalahsimulations and 
virtual reality.Virtual reality dan
intelligent tutoring systems paling 
cocokuntukpembelajaran proses 
yang kompleks yang 
berhubungandenganpengoperasian
mesinperkakas, 
mesinindustridanperalatan.  Mesin 
CNC adalahmesin yang 
sangatkompleks, 
karenamerupakangabunganantaram
esinperkakaskonvensionaldansistem
kontrolnumerik yang 
dikendalikankomputer, 
sehinggaperangkatlunakmesin CNC 
virtual dalam bentuk simulator mesin 
CNC 
sangatsesuaiuntukpembelajarankom
petensiteknikpemesinan CNC. 

 

 
Gambar 2.Lingkungan Pembelajaran Berbasis Teknologi (Noe,2008:272) 

Model pembelajaran berbasis 
komputer ini bisa dipadukan dengan 
pembelajaran langsung dengan 
panduan guru. Fungsi guru pada 

awalnya adalah mengajarkan cara 
mengoperasikan perangkat lunak 
simulator atau mesin virtual, 
menyampaikan teori dasar, 

Technology Delivery 
Mechanism 
(online,Ipod,simulation) 

� Content

learner learner learner 

Trainer/Instructor 

Experts Resource Materials 
Website
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memantau kegiatan belajar siswa, 
dan sebagai fasilitator dalam 
keseluruhan proses pembelajaran. 
Keuntungan pembelajaran dengan 
menggunakan komputer adalah: 
belajar dengan kecepatan masing-
masing, interaktif, memiliki 
konsistensi isi, memiliki konsistensi 
penyampaian materi, dapat diakses 
dimana saja, memberikan umpan 
balik langsung, memiliki sistem 
panduan yang terintegrasi, menarik 
seluruh indera, dapat menguji dan 
menentukan ketuntasan, dan dapat 
menjaga privasi (Noe, 2008: 272-
274). Lingkungan belajar untuk 

pembelajaran berbasis TIK adalah 
seperti Gambar 2. 

d. Model Pembelajaran  Experiential 
Learning 

Model pembelajaran ini 
berhubungan dengan gaya belajar 
siswa. Gambaran hubungan antara 
model dan gaya belajar adalah 
seperti Gambar 3  di bawah. Model 
pembelajaran experiential learning 
dikembangkan oleh Kolb 
berdasarkan hasil kerja keras 
Dewey, Kurt Lewin, dan Piaget 
(Kolb, 1984:4-15).  

 

 
Gambar 3.Model Pembelajaran Experiential Learning  pada Kolb’s Learning 

Styles (Alan Chapman,2005: 
http://www.businessballs.com/kolblearningstyles.htm) 

 
Teori belajar Kolb 

menggunakan empat gaya belajar 
yang berbeda, yang didasarkan 
pada siklus belajar empat tahap 
(bisa ditafsirkan sebagai  training 
cycle).  Model  Kolb menawarkan 
dua cara untuk memahami berbagai 
gaya individu belajar, dan juga 
penjelasan tentang siklus 
pengalaman belajar (experiential 
learning) yang berlaku untuk semua. 

Model pembelajaran ini merupakan 
dasar dari pembelajaran learning by 
doing yang disarankan oleh 
kurikulum berbasis kompetensi di 
sekolah kejuruan (Depdiknas,2004). 
Hal tersebut terlihat dari awal siklus 
belajar yaitu pengalaman nyata 
(concrete experience), sesuai 
dengan proses pembelajaran pada 
pendidikan kejuruan yang menitik 
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beratkan pada belajar praktik untuk 
memperoleh pengalaman nyata. 

Berdasarkan karakteristik 
pembelajaran kompetensi kejuruan 
teknik pemesinan CNC dalam 
SKKNI dan SKKD yang meliputi teori 
dan praktik, maka terlihat bahwa 
untuk keperluan pengembangan 
modul dan pembelajaran kompetensi 
tersebut tidak bisa menggunakan 
satu macam model pembelajaran. 
Perpaduan beberapa model yang 
sudah ada untuk dikembangkan 
menjadi rancangan proses  
pembelajaran yang baru sesuai 
dengan karakteristik kompetensi 
yang spesifik sangat diperlukan. 
Perpaduan antara model 
pembelajaran yang saat ini 
dilaksanakan, model pembelajaran 
belajar tuntas, model pembelajaran 
berbasis kompetensi, model 
pembelajaran berbasis komputer, 
dan model experiensial learning 
diharapkan dapat dikembangkan 
proses pembelajaran kompetensi 
kejuruan teknik pemesinan CNC 
yang efektif.  

2. Student Centered Learningpada 
Pembelajaran Teknik Pemesinan 
CNC 

Teori belajar yang mendasari 
pengembangan proses 
pembelajaran kompetensi teknik 
pemesinan CNC adalah teori 
belajar konstruktivistik. Suparno 
(1997:62) dan Atherton (2009)  
mengatakan bahwa pada 
konstruktivisme kegiatan belajar 
adalah kegiatan yang aktif. 
Pembelajaran teknik pemesinan 
CNC terdiri dari kegiatan belajar 
teori dan praktik yang dilaksanakan 

secara simultan. Pembelajaran 
harus memungkinkan siswa belajar 
dengan aktif sesuai kecepatan 
masing- masing dan 
mengakomodasi pembelajaran 
learning by doing. Pembelajaran 
dengan praktik sejalan dengan 
pendapat Kolb (1984) dalam model 
pembelajaran experiential learning 
dengansiklus belajar: concrete 
experience (feeling), reflective 
observation (watching), abstract 
conseptualisation (thinking), dan
active experimentation (doing). 
Proses belajar aktif dan 
pembelajaran learning by doing bisa 
terlaksana dengan pembelajaran 
menggunakan modul dan sarana 
belajar yang mencukupi. Modul 
pembelajaran sangat mendukung 
proses belajar aktif siswa untuk 
memperoleh pengalaman konkrit  
sesuai dengan teori belajar 
konstrukvistik. 

Proses pembelajaran yang 
berisi kombinasi model-model 
pembelajaran yang sudah ada 
sebaiknya memungkinkan waktu 
belajar siswa dalam pembelajaran 
praktik teknik pemesinan CNC dapat 
ditambah di luar laboratorium 
sekolah dengan memanfaatkan 
perangkat lunak simulator mesin 
CNC. Simulator ini pada prinsipnya 
memiliki cara kerja yang identik 
dengan  mesin CNC yang 
sesungguhya (media virtual reality) 
yang ada di laboratorium sekolah 
atau di industri. Sebagai dampaknya 
adalah  pada saat ini bukan hanya 
lembaga pendidikan kejuruan/vokasi 
harus memiliki peralatan yang sama 
atau mirip dengan dunia kerja 
seperti yang disarankan oleh Teori 
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Prosser, akan tetapi saat ini dapat 
diwujudkan peserta didik memiliki 
peralatan yang mirip atau miniatur 
dari peralatan yang dimiliki oleh 
industri yang sesuai dengan bidang 
keahliannya, sehingga dapat 
menjadi sarana belajar mandiri di  
manapun. Proses belajar praktikum 
dapat terwujud bukan hanya di 
ruang laboratorium, akan tetapi 
dapat dilakukan dengan sangat 

memadai di luar laboratorium 
dengan menggunakan komputer 
yang pada saat ini telah tersedia 
secara luas dengan harga yang 
sangat terjangkau. Kerangka berpikir 
pengembangan pembelajaran teknik 
pemesinan CNC yang saat ini 
dilaksanakan dan rancangan proses 
pembelajaran yang dikembangkan 
dapat dilihat pada Gambar 4. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

(a) 
  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

(b) 
Gambar 4. Konsep Pengembangan Pembelajaran: (a) Pembelajaran Kompetensi 

Kejuruan Teknik Pemesinan CNC yang Saat Ini Dilaksanakan, (b) 
Pembe-lajaran Teknik Pemesinan CNC Menggunakan Modul serta 

Sarana Belajar yang Dikembangkan 

Siswa belum 
kompeten 

Pembelajaran CNC 
(kelompok 8 siswa, 
individual)/lab 

Siswa memiliki 
kompetensi sesuai 
standar kompetensi : 
seting, mengoperasikan, 
dan memprogram CNC 

Mesin CNC 
(1 buah)/lab 

Job sheet 
individual 

Guru 

Modul 

Simulator Mesin 
CNC/siswa 

Soal dan Tugas 
individual 

Siswa belum 
kompeten 

Pembelajaran CNC 
(klasikal 16 siswa, 
2-4 kelompok 
praktik)

Siswa belum kompeten 
untuk standar kompetensi 
seting, mengoperasikan, dan 
memprogram CNC 

Hand 
out 

Mesin CNC (3 -4 buah) 
untuk 16 siswa 

Job sheet kelompok Guru 
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Pelaksanaan pembelajaran 

yang memungkinkan siswa dan guru 
berinteraksi dengan sumber belajar, 
sehingga terlaksana pembelajaran 

berpusat pada siswa adalah 
sepertiGambar 5 di bawah. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siswa/ 8 orang 
(Belum Kompeten) 

Guru Menjelaskan 
Tujuan pembelajaran 
Modul Materi 1 

Guru 

Modul (Materi, pre tes, 
soal latihan, tugas)  
Job sheet
Sarana (Mesin Frais 
CNC, dan Mesin CNC 
Virtual) 
Media  
Buku Referensi 
Manual Mesin 

Guru Menjelaskan  
Modul Materi 1 

Siswa Mengerjakan 
pre tes 
Siswa membaca 
modul Materi 1 

Guru mendemonstra-
sikan keterampilan yang 
akan dipelajari  

Siswa memperhatikan 
demonstrasi guru, dan 
praktik bergantian 

Siswa praktik di 
mesin CNC 
(bergantian dengan 
siswa yang lain) 

Siswa praktik di mesin 
simulator mesin CNC  
sesuai dengan  
instruksi di modul 

Guru 
mengob-
servasi  

Siswa mengerjakan 
soal latihan dan 
tugas 

Siswa menguasai 
tujuan 
pembelajaraan 
modul materi 1/ 
kompetensi 
meningkat 

Hasil 
pengerjaan : 
lembar jawaban, 
tampilan 
simulasi, benda 
kerja hasil 
praktik 

Mempelajari Modul 
Materi berikutnya 
(2,3,4,5) 
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Gambar 5. Tahap-tahap Pembelajaran Teknik Pemesinan CNC Menggunakan 
Modul Pembelajaran Teknik Pemesinan CNC sebagai sarana 

keterlaksanaan prinsip belajar berpusat pada siswa. 
 

Simpulan 
Berdasarkan paparan di atas, 

dapat diambil simpulan seba-gai 
berikut: 

1. Pembelajaranberpusatpadasiswa 
(student centered learning) 
menerapkankombinasi model 
pembelajarantuntas, model 
pembelajaranberbasiskompe-tensi, 
model pembelajaranber-basis 
komputerdan model 
pembelajaranexperentiallear-ning. 
2. Pembelajaran berpusat pada 
siswa meliputi tahap-tahap: 
menyiapkan sarana pembe-lajaran 
(modul, sarana, dan media), 
pengarahan guru, demonstrasi 
ketrampilan yang akan dicapai oleh 
siswa secara berkelompok, 
pelaksanaan praktikum secara 
mandiri menggunakan media 
simulator, pelaksanaan praktik di 
mesin CNC yang sesungguhnya, 
mengerjakan soal dan latihan secara 
mandiri, dan melanjutkan 
pembelajaran pada materi 
berikutnya. 
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PENINGKATAN KEMAMPUAN MENULIS 
DALAM BAHASA INGGRIS MELALUI PEMBELAJARAN 

DENGAN METODE PENILAIAN PORTOFOLIO 

Oleh: Sudiyatno 

Jurusan Pendidikan Teknik Mesin FT UNY 
 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan model 
penilaian portofolio dalam pembelajaran Bahasa Inggris Teknik. Penelitian ini merupakan 
penelitian quasi eksperimen, berrtempat di Jurusan Pendidikan Teknik Mesin FT UNY 
pada semester gasal tahun ajaran 2007/2008. 

Pengambilan data awal dilakukan melalui pre-test di awal perkuliahan dari 
mahasiswa kelompok kontrol (n=37) dan kelompok eksperimen (n=27). Selama 
perkuliahan, terhadap kelompok eksperimen diterapkan metode penilaian portofolio dan 
terhadap mahasiswa kelompok kontrol dikenakan model penilaian konvensional. Pada 
pertengahan semester diberikan tes penguasaan tenses dan pola kalimat aktif dan pasif 
dan dilakukan penilaian kemampuan menulis terhadap mahasiswa  dengan memberikan 
tes membuat artikel dalam Bahasa Inggris. Analisis data dilakukan dengan menggunakan 
teknik analisis deskriptif dan uji kesamaan rata-rata dua pihak dengan taraf signifikansi 
5%. 

Hasil analisis data menunjukkan bahwa 1). Kemampuan awal kedua grup tidak 
berbeda (sama), thitung sebesar -1,684; 2). Setelah perlakuan, tingkat penguasaan tenses 
kedua grup berbeda secara signifikan (thitung sebesar -2,188); 3). Kelompok eksperimen 
lebih produktif dalam menulis artikel. Hasil uji kesamaan rata-rata menunjukkan bahwa 
dalam kemampuan menulis dalam Bahasa Inggris antara mahasiswa kelompok kontrol 
(rerata skor = 3,1) dengan mahasiswa kelompok eksperimen (rerata skor = 4,9) berbeda 
secara signifikan (thitung sebesar -7,956). Artinya penerapan model penilaian portofolio 
telah memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan model penilaian 
konvensional.  

Kata kunci: penilaian portofolio, Bahasa Inggris, kemampuan menulis, quasi 
eksperimen 

Pendahuluan 
1. Latar Belakang 

Proses penilaian hasil belajar 
di perguruan tinggi menghadapi 
beberapa tantangan seiring dengan 
pesatnya kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. Tingkat 
kemampuan lulusan harus 
senantiasa ditingkatkan, jika 
menginginkan mereka terserap oleh 
lapangan kerja.  Ada 8 kualifikasi 
lulusan perguruan tinggi menurut 
Marzano (1994: 44), yaitu: 1) 
knowledgeable person, 2) complex 
thinker, 3) skilled information 

processor, 4) effective 
comunicator/producer, 5) 
collaboative/coopertive worker, 6) 
self-regualted learner, 7) community 
contributor/responsible citizen, and 
8) tolerant learner/culturally diverse 
learner. 

Penilaian hasil belajar secara 
tradisional/konvensional (model
paper-and-pencil) sudah kurang 
tepat lagi untuk mengukur ke-8  
kualifikasi lulusan di atas. Apalagi 
jika proses pembelajarannya juga 
menekankan pencapaian 
kemampuan pada tingkatan yang 
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tinggi pada aspek afektif dan 
motorik/skill. Oleh karena itu akhir-
akhir ini penggunaan model 
penilaian berbasis kinerja 
(performance-based assessment) 
untuk mengukur luaran (outcome) 
dari suatu proses pembelajaran 
semakin populer. Hal ini sejalan pula 
dengan kebijakan Pemerintah 
tentang penyelenggaraan 
pendidikan berbasis standar 
kompetensi lulusan (SKL) yang saat 
ini sedang dijalankan.   

Salah satu mata kuliah teori 
yang diajarkan di Jurusan 
Pendidikan Teknik Mesin adalah 
Bahasa Inggris Teknik. Tujuan yang 
ingin dicapai dari perkuliahan ini 
adalah memberikan bekal 
kemampuan berkomunikasi dalam 
Bahasa Inggris baik secara lisan 
(verbal) maupun secara tertulis. 
Untuk mendukung tercapainya 
tujuan tersebut, diperlukan metode 
pengajaran dan teknik penilaian 
yang tepat. Cobb (2004: 386) 
berpendapat bahwa: “Assessment is 
a critical component of effective 
teaching and learning. Effective 
instruction begins with purposeful 
assessments”.  

Melalui penerapan metode 
penilaian yang tepat dan adanya 
hasil penilaian yang benar, akan 
sangat bermanfaat bagi semua 
stakeholders. Pendidik akan 
mendapatkan progress report 
tentang pencapaian hasil 
pembelajarannya. Peserta didik 
akan mendapat umpan balik yang 
memotivasi untuk berprestasi. 
Pengelola mendapatkan informasi 
yang cukup berkaitan dengan 
outcomes dari sistem pembelajaran 
yang dijalankannya.   Selanjutnya 

berdasarkan hasil-hasil penilaian 
yang berkelanjutan dan valid, dapat 
diselenggarakan evaluasi dan 
berdasarkan rekomendasinya dapat 
disusun progam-program 
pembelajaran yang sesuai dengan 
kebutuhan peserta didiknya. Dengan 
demikian pembelajaran menjadi 
lebih efektif, dan semua pihak 
merasakan kemanfaatannya.   

Program studi S1 Pendidikan 
Teknik Mesin dan D3 Teknik Mesin, 
FT UNY, menyelenggarakan 
perkuliahan  Bahasa Inggris Teknik 
dengan bobot 2 sks yang diajarkan 
pada semester 1. Salah satu 
kompetensi yang ingin dicapai dari 
mata kuliah ini adalah kemampuan 
menulis dalam Bahasa Inggris pada 
bidang keteknikan. Selama ini dalam 
proses pembelajarannya, penilaian 
hasil belajarnya masih konvensional 
yang biasanya dalam bentuk pilihan 
ganda, jawaban “benar/salah”, 
jawaban pendek ataupun 
menjodohkan. Beberapa kelemahan 
yang ada dalam penilaian yang 
menggunakan tes objektif  di 
antaranya (1) ketergantungan yang 
terlalu besar pada pola acuan 
normatif  dan numerik. 

Hal di atas mengakibatkan 
proses pembelajaran kurang optimal. 
Terbukti pada lemahnya 
kemampuan lulusan dalam 
penguasaan kemampuan dalam 
Bahasa Inggris. Akibat lebih lanjut 
mereka mengalami banyak kesulitan 
di tempat kerja, karena banyak 
referensi, instruksi kerja, manual dan 
prosedur operasional yang 
menggunakan Bahasa Inggris. Salah 
satu cara untuk meningkatkan 
kualias  hasil pembelajaran adalah  
melalui pemilihan metode penilaian 
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yang tepat. Menurut Olina dan 
Sullivan (2002: 61), penilaian kelas 
dapat berpengaruh besar terhadap 
kinerja dan motivasi siswa. Banyak 
penelitian yang telah menunjukkan 
bahwa pemilihan metode penilaian 
yang tepat dengan feedback yang 
baik dapat membantu siswa untuk 
memonitor kemajuan belajarnya, 
menjaga motivasi dan self-efficacy
sebagai pembelajar. 

Kemampuan menulis dalam 
Bahasa Inggris merupakan 
keterampilan yang melibatkan 
proses kognitif dan memerlukan 
kreatifitas, maka membutuhkan 
model pembelajaran dan penilaian 
tersendiri. Model penilaian 
konvensional yang cenderung 
mengukur kemampaun kognitif 
tidaklah tepat untuk mengukur 
kemampuan menulis seseorang 
dalam Bahasa Inggris. Oleh karena 
itu penelitian penerapan 
pembelajaran yang menggunakan 
model penilaian portofolio menjadi 
penting dan mendesak untuk 
dilakukan agar kemajuan-kemajuan 
mahasiswa dalam belajarnya dapat 
secara tepat terukur. Kemudian 
dosen dapat mengdiagnosis 
kesulitan/permasalahan yang 
dihadapi mahasiswa dan selanjutnya 
dapat menempatkan dan 
memperlakukan mahasiswa secara 
tepat, sehingga keberhasilan belajar 
dapat dengan mudah dicapai. 
 Ada penekanan–penekanan 
penguasaan keterampilan yang 
berbeda ketika seseorang ingin 
mahir dalam memahami teks 

berbahasa Inggris dibandingkan 
ketika seseorang  ingin lancar dalam 
percakapan. Untuk dapat memahami 
bacaan berbahasa Inggris, 
seseorang minimal harus memiliki 
perbendaharaan kata yang cukup, 
memahami jenis dan fungsi 
kata/struktur kalimat dan tata 
bahasa. Menurut Adjat Sakri (1985: 
12) proses menerjemahkan melalui 
tiga tahap: 1). Memahami 
keseluruhan teks, 2). Memahami 
bagian, 3). Mengupas isi alenia demi 
alenia.  Kemampuan berbahasa 
secara verbal dituntut untuk 
menguasai keterampilan lainnya, 
yaitu dalam menangkap materi 
pembicaraan (listening) dan dalam 
menyampaikan informasi secara 
verbal (pronounciation).  
 Pendidikan keterampilan 
(skill) termasuk dalam jenis 
pendidikan kejuruan (vocational 
education) yang bertujuan untuk 
mengembangkan keterampilan di 
bidang tertentu. Menurut Prosser 
yang dikutip oleh Sarbiran (2002: 12) 
menyatakan bahwa paling tidak ada 
4 prinsip, jika suatu proses 
pendidikan kejuruan dapat berjalan 
secara optimal. Di antaranya adalah 
jika tugas-tugas yang diberikan 
selama proses belajar sesuai/ 
memiliki kesamaan  dengan 
keterampilan yang dibutuhkan di 
lapangan atau dunia kerja.  

Landasan Teori

2. Penilaian Kelas dan Portofolio 

 
Penilaian di kelas adalah 

suatu bentuk kegiatan pendidik yang 
terkait dengan pengambilan 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Teknik Mesin 
FT UNY, Sabtu 2 Juni 2012 ISSN: 2086-8987

117



keputusan tentang pencapaian 
kompetensi atau hasil belajar 
peserta didik yang mengikuti proses 
pembelajaran tertentu. Untuk itu, 
diperlukan data sebagai informasi 
yang diandalkan sebagai dasar 
pengambilan keputusan. Dalam hal 
ini, keputusan berhubungan dengan 
sudah atau belum berhasilnya 
peserta didik dalam mencapai suatu 
kompetensi. Jadi, penilaian kelas 
merupakan bagian penting  dan 
menjadi salah satu pilar dalam 
pelaksanaan kurikulum yang 
berbasis kompetensi.  

Penilaian kelas merupakan 
suatu proses yang dilakukan melalui 
langkah-langkah perencanaan, 
penyusunan alat penilaian, 
pengumpulan informasi melalui 
sejumlah bukti yang menunjukkan 
pencapaian hasil belajar peserta 
didik. Pengolahan, dan penggunaan 
informasi tentang hasil belajar 
peserta didik. Penilaian kelas 
dilaksanakan melalui berbagai cara, 
seperti unjuk kerja/kinerja 
(performance), penilaian sikap, 
penilaian tertulis (paper and pencil 
test), penilaian proyek, penilaian 
produk, penilaian melalui kumpulan 
hasil kerja/karya peserta didik 
(portfolio), dan penilaian diri (self 
assessment).  

Penilaian hasil belajar, baik 
formal maupun informal, sebaiknya 
diadakan dalam suasana yang 
menyenangkan, sehingga 
memungkinkan peserta didik untuk 
menunjukkan apa yang dipahami 
dan mampu dikerjakannya. Hindari 
anak didik belajar maupun 
mengerjakan tes dalam suasana 
yang tegang atau tidak 
menyenangkan. Hasil belajar 

seorang peserta didik sebaiknya 
tidak dibandingkan dengan peserta 
didik lainnya, tetapi dengan hasil 
yang dimiliki peserta didik tersebut 
sebelumnya. Dengan demikian 
dapat diketahui sejauhmana 
kemajuan belajar yang telah 
dicapainya. 

Penilaian portofolio pada 
dasarnya menilai karya-karya siswa 
secara individu pada satu periode 
untuk suatu mata pelajaran. Akhir 
suatu priode hasil karya tersebut 
dikumpulkan dan dinilai oleh guru 
dan peserta didik. Berdasarkan 
informasi perkembangan tersebut, 
guru dan peserta didik sendiri dapat 
menilai perkembangan kemampuan 
peserta didik dan terus melakukan 
perbaikan. Dengan demikian, 
portofolio dapat memperlihatkan 
perkembangan kemajuan belajar 
peserta didik melalui karya-karyanya, 
antara lain dapat berupa: karangan, 
surat, komposisi musik, gambar, foto, 
lukisan, resensi buku/ literatur, 
laporan proyek, laporan penelitian, 
ringkasan,  dsb.  

Teknik penilaian portofolio di 
dalam kelas memerlukan langkah-
langkah sebagai berikut:  
a. Jelaskan kepada peserta didik 

bahwa penggunaan portofolio, 
tidak hanya merupakan 
kumpulan hasil kerja peserta 
didik yang digunakan oleh 
pendidik untuk penilaian, tetapi 
digunakan juga oleh peserta 
didik sendiri, dan dapat dinilai 
dengan uang (mempunyai nilai 
jual bagi mata diklat produktif). 
Dengan melihat portofolionya 
peserta didik dapat mengetahui 
kemampuan, keterampilan, dan 
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minatnya. Proses ini tidak akan 
terjadi secara spontan, tetapi 
membutuhkan waktu bagi 
peserta didik untuk belajar 
meyakini hasil penilaian mereka 
sendiri.  

b. Tentukan bersama peserta didik 
sampel-sampel portofolio apa 
saja yang akan dibuat. Portofolio 
antara peserta didik yang satu 
dan yang lain bisa sama bisa 
berbeda. Misalnya, untuk 
kemampuan menulis peserta 
didik mengumpulkan karangan-
karangannya. Sedangkan untuk 
kemampuan menggambar, 
peserta didik mengumpulkan 
gambar-gambar buatannya. 
Untuk mata diklat produktif dapat 
berupa kertas kerja, laporan, 
produk kerja (baju, masakan, 
patung dan lain-lain), rekaman 
video dan bukti-bukti lainnya 
sesuai dengan proyek yang akan 
dilakukan.  

c. Kumpulkan dan simpanlah karya-
karya tiap peserta didik dalam 
satu map atau folder di rumah 
masing-masing atau loker 
masing-masing di sekolah.  

d. Berilah tanggal pembuatan pada 
setiap bahan informasi 
perkembangan peserta didik 
sehingga dapat terlihat 
perbedaan kualitas dari waktu ke 
waktu.  

e. Sebaiknya tentukan aspek-aspek 
yang akan dinilai dari sampel 
portofolio beserta 
pembobotannya bersama para 
peserta didik sebelum mereka 
membuat karyanya . Diskusikan 
cara penilaian kualitas karya para 
peserta didik. Contoh; untuk 
kemampuan menulis karangan 

aspek yang akan dinilai, 
misalnya: penggunaan tata 
bahasa, pemilihan kosa-kata, 
kelengkapan gagasan, dan 
sistematika penulisan. Dengan 
demikian, peserta didik 
mengetahui harapan (standar) 
guru dan berusaha mencapai 
standar tersebut  

f.  Mintalah peserta didik menilai karyanya 
secara berkesinambungan. Guru dapat 
membimbing peserta didik tentang 
bagaimana cara menilai dengan 
memberi keterangan tentang kelebihan 
atau kekurangan. Hal ini dapat 
dilakukan pada saat membahas 
portofolio.  

g. Setelah suatu karya dinilai dan 
ternyata nilainya belum memuat 
standar kompetensi, kepada 
peserta didik dapat diberi 
kesempatan untuk memperbaiki 
lagi. Namun, antara peserta didik 
dan guru perlu dibuat “kontrak” 
atau perjanjian mengenai jangka 
waktu perbaikan, misalnya 
setelah 2 minggu karya yang 
telah diperbaiki harus diserahkan 
kepada guru.  

Kegiatan menulis melibatkan 
dua proses, yaitu proses koginitif 
dan kreatif (Anak Agung I.N.A. : 
2005: 37). Secara kognitif, kegiatan 
menulis merupakan proses transaksi 
antara skema penulis yang terdiri 
atas berbagai macam informasi, baik 
linguistik/kebahasaan maupun non 
lingustik, dengan tulisan (simbol-
simbol sebagai representasi ujaran) 
yang mengandung potensi makna. 
Informasi linguistik meliputi 
kemampuan berbahasa, khususnya 
struktur kalimat, kosa kata dan gaya. 
Informasi non linguistik meliputi 
pengetahuan dan pengalaman yang 
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bersangkutan untuk dituangkan 
kedalam tulisan.  
 Secara kreatif, proses 
menulis dicirikan oleh munculnya 
ide-ide baru yang selanjutnya 
dirangkai secara unik dalam suatu 
bentuk karya tulis. Proses menulis 
yang melibatkan proses kognitif dan 
kreatif, merupakan proses yang 
berulang dan tidak linier. Secara 
umum, ada tiga tahapan dalam 
prose menulis, yaitu pramenulis, 
aktivitas menulis dan revisi. Pada  
tahap pramenulis, seseorang dapat 
melakukan kegiatan diskusi, 
membaca, menganalisis wacana, 
mencari dan merangkai ide-ide dan 
mengungkapkan unsur-unsur 
kebahasaan yang relevan. 
 Pada tahapan menulis, 
kegiatan utamanya adalah 
mengembangkan ide-ide dan 
menuangkannya dalam susunan 
kata dan kalimat. Semakin kompleks 
suatu topik, membutuhkan semakin 
banyak pengembangan ide dan 
keterampilan mengorganisasikan 
kata-kata dan kalimat-kalimatnya. 

Pada tahapan revisi, penulis 
melakukan kegiatan melihat ulang 
terhahap karya tulisnya dan 
melakukan perbaikan-perbaikan 
yang diperlukan. Perbaikan yang 
dilakukan dapat pada aspek ide, 
urutan logika atau ketatabahasaan. 
Ketiga tahapan di atas, sering 
berjalan secara tidak linier, tetapi 
bolak-balik sepanjang waktu 
penulisan. 
 Suatu karya tulis yang baik 
setidak-tidaknya mengandung lima 
komponen, yaitu: 1) kualitas isi (ide), 
2) organisasi ide, 3) penggunaan 
struktur kalimat, 4) pemilihan kosa 
kata dan gaya, dan 5) penggunaan 
mekanika. Penilaian terhadap 
kemampuan menulis dalam Bahasa 
Inggris dalam penelitian ini dilakukan 
secara otentik. Artinya ada tugas 
membuat suatu karya tulis (writing 
task) dan  adanya kriteria penilaian 
yang rinci dalam bentuk rubrik 
penilaian.  

 
Metode Penelitian 
 Penelitian tentang pengaruh 
penerapan metode penilaian 
portofolio terhadap pencapaian 
kemampuan menulis dalam Bahasa 
Inggris Teknik berbentuk penelitian 
eksperimen. Subjek penelitian 
dibedakan atas kelompok 
eksperimen dan kelompok kontrol. 
Pada kelompok eksperimen, kepada 
para mahasiswa diterapkan metode 
penilaian portofolio. Pada kelompok 
kontrol, para mahasiswa tidak 
mendapatkan perlakuan apapun, 
artinya penilaian hasil belajar 
mereka dilakukan sebagaimana 

biasanya, seperti yang sekarang 
berjalan (konvensional). 
 Penelitian ini dilaksanakan 
pada tahun ajaran 2007/2008 
selama satu semester di semester 
gasal. Penelitian ini mengambil 
tempat di Jurusan Pendidikan Teknik 
Mesin, Fakultas Teknik, Universitas 
Negeri Yogyakarta. 
 Dalam penelitian ini yang 
menjadi subjek penelitian adalah 
mahasiswa baru Jurusan Pendidikan 
Teknik Mesin angkatan 2006/2007 
yang mengikuti perkuliahan Bahasa 
Inggris Teknik di semester 1. Jumlah 
populasi mahasiswa baru ini yang 
terdiri atas mahasiswa program 
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reguler dan non reguler berjumlah 
180 mahasiswa yang terbagi dalam 
6 kelas. Sampel penelitian dipilih 
secara acak, satu kelas dipilih 
sebagai kelompok eksperimen (27 
mahasiswa angkatan 2007) dan satu 
kelas sebagai kelompok kontrol (37 
mahasiswa angkatan 2007). 

Pada kelompok ekseperimen, 
mahasiswa dinilai dengan model 
penilaian portofolio selama mereka 
mengikuti kuliah Bahasa Inggris 
Teknik dengan materi pembuatan 
karya tulis. Model penilaian ini 
merupakan proses pemberian skor 
oleh dosen dengan menggunakan 
rubrik penilaian terhadap proses 
pengerjaan tugas-tugas menulis 
dalam Bahasa Inggris dan hasilnya 
setelah diselesaikan oleh 
mahasiswa. Pada tiap tugas, 
mahasiswa akana mendapatkan 
umpan balik untuk menjadi bahan 
refleksi dan penilaian diri. Prinsipnya 
penilaian ini dapat dilakukan 
sepanjang waktu dalam satu 
semester, sesuai dengan tahapan 
pencapaian kompetensi.  

 Pada penelitian ini proses 
pengumpulan data dilakukan 
sebanyak dua kali, di awal, dan di 
tengah semester. Pada awal 
semester, data yang dikumpulkan 
berupa kemampuan awal dari 
masing-masing siswa baik dalam 
kelompok eksperimen maupun 
kelompok kontrol. Pada tengah 
semester, kepada para siswa dari 
kedua kelompok tersebut diberikan 
tes untuk mengukur pencapaian 
kompetensi kemampuan menulis 
dalam Bahasa Inggris. Hasil 
pengukuran ini akan dijadikan data 
untuk mengetahui adakah 
perbedaan dalam kemampuan 
menulis dalam Bahasa Inggris 
antara kelompok eksperimen 
dengan kelompok kontrol. 

Dalam penelitian ini alat yang 
akan digunakan untuk mengukur 
kemampuan menulis dalam Bahasa 
Inggris adalah berbentuk tes yang 
dilengkapi dengan rubrik penilaian 
analitik. Tes kemampuan menulis ini 
disusun berdasarkan pedoman pada 
Tabel1.

 
Tabel 1. Kisi-kisi Penilaian Karya Tulis dalam Bahasa Inggris 

No. Dimensi Komponen 

1 Isi  a. Relevansi topik dengan substansi tugas 
b. Pengembangan thesis stetement
c. Wawasan tentang topik 

2 Organisasi a. Susunan ide-ide 
b. Pengungkapan ide-ide 

3 Struktur Kalimat a. Kompleksitas dan efektifitas kalimat 
b. Akurasi penggunaan tata bahasa 

4 Kosakata/gaya a. Keluasan kosakata 
b. Ketepatan penggunaan kata dan idiom 
c. Ketepatan bentuk-bentuk kata 

5 Mekanik a. Kepatuhan pada konvensi/aturan penulisan 
b. Ketepatan penggunaan tanda-tanda baca 
c. Kebenaran ejaan 

  
Dalam penelitian kuasi 

eksperimen ini bertujuan untuk 
mengetahui apakah ada perbedaan 

pencapaian kemampuan menulis 
dalam Bahasa Inggris antara 
mahasiswa yang dalam perkuliahan 
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Bahasa Inggris Teknik dinilai secara 
konvensional dengan mahasiswa 
yang dinilai dengan model portofolio. 
Uji statistik untuk melihat perbedaan 

antara dua rerata menggunakan uji-t, 
yaitu menguji kesamaan dua rata-
rata: uji dua pihak (Sudjana, 1992: 
239).  

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Hasil Penilaian Awal (Pre-Test)

 Pengambilan data penilaian 
awal ini dimaksudkan untuk 
mengetahui kemampuan mahasiswa 
dari kelompok eksperimen (26 
mahasiswa) dan kelompok kontrol 

(30 mahasiswa) pada saat mereka 
memulai perkuliahan Bahasa Inggris 
Teknik (pertemuan ke-2). Instrumen 
yang digunakan adalah berupa tes 
isian terbuka. Hasil penilaian ini 
dapat dilihat pada gambar di bawah 
ini, 

 

Hasil Pre-test

0
2

4
6

8
10

12
14

16

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Skor

Ju
m

lah
 M

ah
as

isw
a

Jmlh Mhs (Kontrol)
Jmlh Mhs (Eksp.)

 
Gambar 1. Nilai Hasil Pre-Test Kelompok Kontrol dan Eksperimen 

 
 
Pada Gambar 1. di atas terlihat 
bahwa dari 10 soal yang diberikan, 
baik pada kelompok kontrol maupun 
eksperimen, jawaban sebagian 
besar dari mereka salah. Rerata nilai 
mahasiswa kelompok kontrol 
sebesar 0,87 dan rerata nilai 
mahasiswa kelompok eksperimen 
sebesar 1,50. Jika dihitung harga t 
(untuk mengetahui tingkat 
signifikansinya), maka diperoleh 
harga thitung sebesar 1,49. Harga t(1 – 

α)dengan dk sebesar 54 dengan 
taraf α  sebesar 5%, diperoleh angka 
t(1 – α),  (n1+n2-2) sebesar 2,01. 
Dengan demikian Ho diterima, 
sehingga nilai rerata hasil pre-test 
kelompok kontrol dan kelompok 
eksperimen tidak berbeda secara 
signifikan. Artinya tingkat kemampuan 
menulis dalam Bahasa Inggris baik 
mahasiswa dari kelompok kontrol maupun 
eksperimen pada awal perkuliahan adalah 
sama.
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2. Hasil Penilaian Akhir (Post-
Test) 

Pengambilan data penilaian 
akhir ini dimaksudkan untuk 
mengetahui kemampuan mahasiswa 
dari kelompok eksperimen (27 
mahasiswa) dan kelompok kontrol 
(37 mahasiswa) pada saat mereka 
dipertengahan perkuliahan Bahasa 
Inggris Teknik (pertemuan ke-2). 
Ada dua jenis instrumen yang 
digunakan, yaitu tes kemampuan di 
bidang tenses dan tes membuat 
artikel dalam Bahasa Inggris. Hasil 
tes kemampuan di bidang tenses 
terlihat bahwa dari soal membuat 
kalimat dalam berbagai macam 

tenses terlihat pada kelompok 
kontrol  masih banyak yang nilainya 
sangat rendah (dari nilai maksimal 
10). Sedangkan pada kelompok 
eksperimen, terlihat cukup banyak 
yang mendapatkan nilai lebih dari 5. 
Rerata nilai mahasiswa kelompok 
kontrol sebesar 3,1 dan rerata nilai 
mahasiswa kelompok eksperimen 
sebesar 4,9. Jika dihitung harga t 
(untuk mengetahui tingkat 
signifikansinya) dengan rumus 3.1 
dan 3.2, maka diperoleh harga thitung 
sebesar -2,188. Harga t(1 – α) 
dengan dk sebesar 62 dengan taraf 
α  sebesar 5%, diperoleh harga t(1 – 
α),  (n1+n2-2) sebesar 2,1.  
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Gambar 2. Nilai Hasil Post-Test Kelompok Kontrol dan Eksperimen 

 
 Dengan demikian Ho ditolak, 
sehingga nilai rerata hasil post-test 
kelompok kontrol dan kelompok 
eksperimen berbeda secara 
signifikan. Artinya tingkat 
kemampuan menulis dalam berbagai 
tenses antara mahasiswa dari 
kelompok kontrol dengan 

eksperimen pada pertengahan 
perkuliahan adalah tidak sama. 

Pada Gambar 2. di atas 
terlihat bahwa dari soal membuat 
artikel dalam Bahasa Inggris terlihat 
pada kelompok kontrol  masih 
banyak yang nilainya rendah pada 
semua komponen (dibawah 2 dari 
nilai maksimal 4). Sedangkan pada 
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kelompok eksperimen, sebagian 
besar mendapatkan nilai lebih dari 2. 
Rerata nilai mahasiswa kelompok 
kontrol sebesar 0,99 dan rerata nilai 
mahasiswa kelompok eksperimen 
sebesar 2.11. Jika dihitung harga t 
(untuk mengetahui tingkat 
signifikansinya) dengan rumus 3.1 
dan 3.2, maka diperoleh harga thitung 
sebesar -7,965. Harga t(1 – α) 
dengan dk sebesar 62 dengan taraf 

α  sebesar 5%, diperoleh harga t(1 – 
α),  (n1+n2-2) sebesar 2,1. Dengan 
demikian Ho ditolak, sehingga nilai 
rerata hasil post-test kelompok 
kontrol dan kelompok eksperimen 
berbeda secara signifikan. Artinya 
tingkat kemampuan menulis dalam 
Bahasa Inggris baik mahasiswa dari 
kelompok kontrol maupun 
eksperimen pada pertengahan 
perkuliahan adalah berbeda. 

Pembahasan 

a. Pemahaman Tenses 
 Kesulitan utama yang 
dihadapi mahasiswa dalam belajar 
Bahasa Inggris adalah berubah-
ubahnya struktur kalimat Bahasa 
Inggris akibat perubahan waktu 
penggunaan. Terutama perubahan 
kata kerja yang termasuk kelompok 
tidak beraturan (irregular verb). Hal 
ini disebabkan antara lain, 1). 
kurangnya praktek, sehingga apa 
yang sudah dipelajari sewaktu di 
SMK/SMA terlupakan, 2). model 
evaluasi hasil belajar yang sering 
berupa tes obyektif (pilihan ganda), 
sehingga mahasiswa cenderung 
mengandalkan pengetahuan 
(ingatan) yang cenderung mudah 
hilang.  
 Pada penelitian ini ada jenis 
tenses yang rata-rata mahasiswa 
menguasai dengan baik, yaitu 
Present Continuous Tense. Lebih 
tepatnya lagi adalah dalam hal 
menuliskan kalimat aktif dalam 
bentuk   Present Continuous Tense. 
Dalam penelitian ini mahasiswa 
dilatih untuk menuliskan kalimat-
kalimat dalam dalam berbagai 
tenses sekaligus dan karyanya 

dijadikan portofolio yang dievaluasi 
disertai komentar-komentar 
perbaikan.  Ternyata hasilnya cukup 
bagus, terbukti pada kelompok 
eksperimen ada peningkatan yang 
cukup berarti dari rata-rata 1,5 
menjadi 4,9. 
 Penyebab lain yang sering 
membuat mahasiswa frustasi dalam 
belajar Bahasa Inggris adalah 
kemampuan dalam mengidentifikasi 
jenis kata (parts of speech). Hal ini 
berakibat pada kesulitan dalam 
memahami isi teks. Keluhan yang 
sering muncul adalah mereka sudah 
mendapat arti kata per kata dari 
kamus, tetapi tetap saja sulit 
mendapatkan pemahaman dari teks 
yang telah diterjemahkan. Untuk 
mengatasi permasalahan ini, dalam 
penelitian ini mahasiswa dilatih 
menuliskan contoh kalimat dengan 
perubahan kata-kata berdasarkan 
jenisnya. Contoh, mahasiswa 
diminta membuat kalimat dengan  
kata sifat ”long” dirubah menjadi 
kalimat dengan kata benda ”length” 
dan membuat kalimat dengan kata 
kerja ”lengthen”. 

b. Pemahaman Kalimat Aktif/Pasif 
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 Mahasiswa sering 
mengalami kesulitan dalam 
menuliskan bentuk kalimat pasif.  
Salah satu penyebabnya adalah 
kekurangfahaman mereka dalam 
mengidentifikasi mana subyek dan 
obyek dalam suatu kalimat dan 
perubahan atau penambahan to be. 
Apalagi jika kalimat itu cukup 
panjang (compound sentences atau 
complex senternces). Untuk 
membantu mahasiswa mengatasi 
permasalahan ini, pada penelitian ini 

mahasiswa dilatih untuk membuat 
kalimat pasif dalam berbagai tenses 
sekaligus.  
 Berdasarkan hasil post-test 
yang berupa tes menyusun kalimat 
aktif dan pasif dalam berbagai 
tenses, terlihat kemajuan yang 
cukup berarti pada kelompok 
eksperimen. Kesalahan yang masih 
sering muncul adalah kesesuaian 
subyek dengan to be, seperti contoh 
hasil penulisan di bawah ini. 

 

 
Gambar 3. Contoh Hasil Kerja Mahasiswa 

 
 Pada penelitian ini tidak 
dibedakan mahasiswa lulusan dari 
SMA dengan yang lulusan dari SMK. 
Demikian juga tidak dibedakan 
mahasiswa yang berasala dari 
sekolah negeri dengan yang berasal 
dari swasta. Namun demikian 
setelah diteliti lebih lanjut 
kebanyakan yang masih mengalami 
kesulitan yang berat, baik dalam 

masalah tenses maupun kalimat 
pasif adalah mereka yang lulusan 
SMK dan SMA swasta. 

c. Keterampilan Menulis 

 Pada penelitian ini 
difokuskan pada upaya 
meningkatkan kemampuan menulis 
dalam Bahasa Inggris. Ada lima 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Teknik Mesin 
FT UNY, Sabtu 2 Juni 2012 ISSN: 2086-8987

125



komponen yang diukur dalam 
menilai karya tulis mahasiswa yang 
berupa artikel deskriptif. Kelima 

komponen dan deskripsinya pada 
Tabel 2 berikut ini. 

 
Tabel 2. Komponen-komponen dalam Penilaian Karya Tulis 

 

No. Komponen Deskripsi 

1 Isi  a. Relevansi topik dengan substansi tugas 
b. Pengembangan thesis stetement
c. Wawasan tentang topik 

2 Organisasi a. Susunan ide-ide 
b. Pengungkapan ide-ide 

3 Struktur Kalimat a. Kompleksitas dan efektifitas kalimat 
b. Akurasi penggunaan tata bahasa 

4 Kosakata/gaya a. Keluasan kosakata 
b. Ketepatan penggunaan kata dan idiom 
c. Ketepatan bentuk-bentuk kata 

5 Mekanik a. Kepatuhan pada konvensi/aturan penulisan 
b. Ketepatan penggunaan tanda-tanda baca 
c. Kebenaran ejaan 

 
 

Tabel 3. Rerata Skor  Penilaian Karya Tulis 
 

No. Komponen Rerata 
Skor Penilaian 

Keterangan 

1 Isi  2,33 Topik kurang relevan dengan substnasi 
tugas, wawasan tentang topik terbatas, 
dukungan detail kurang 

2 Organisasi 2,22 Susunan ide-ide melompat-lompat, 
pengungkapan tidak lancar, ide-ide 
utamanya tidak dapat ditelusur. 

3 Struktur  
Kalimat 

2,04 Menggunakan lebih banyak kalimat 
sederhana, namun juga tidak efektif, 
banyak kesalahan dalam tense, word order, 
articles, pronouns dan prepositions 

4 Kosakata/ 
gaya 

1,81 Kosakata kurang, banyak penggunaan kata 
yang  tidak tepat, beberapa kesalahan 
bentuk kata, makna menjadi kabur. 

5 Mekanik 1,96 Cukup banyak kesalahan dalam 
menggunakan konvensi penulisan, banyak 
kesalahan ejaan, mengganggu makna. 
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Berdasarkan hasil penilaian 
terhadap karya tulis dalam Bahasa 
Inggris mahasiswa kelompok 
eksperimen, terlihat bahwa rata-rata 
skor nilai pada komponen “isi” dan 
“organisasi”  relatif lebih baik 
dibandingkan dengan tiga komponen 
lainnya (lihat Tabel 3). Hal ini 
menunjukkan bahwa secara 

substansi dan penguasaan alur 
logika, mereka cukup menguasai. 
Hanya saja karena faktor kelemahan 
dalam menuangkan dalam struktur 
kalimat Bahasa Inggris, maka karya 
tulis mereka menjadi kurang baik. 
Sebagai contoh pada karya tulis 
mahasiswa di bawah ini. 

 

 
   

Gambar 4. Contoh Paragraf Karya Tulis Mahasiswa 
 

Berdasarkan rerata jumlah 
paragraf yang dihasilkan oleh 
mahasiswa kelompok eksperimen 
sebanyak 2,98, ternyata lebih 
banyak dibandingkan dengan  rerata 
jumlah paragraf kelompok kontrol 
yang dihasilkan hanya 1,99.  
Dengan kata lain mahasiswa 
kelompok eksperimen lebih produktif 
dalam menulis dalam Bahasa Inggris 
dibandingkan dengan mahasiswa 
kelompok kontrol.  

Ada kecenderungan dalam 
setiap latihan menulis dalam Bahasa 

Inggris, para mahasiswa terlihat 
lamban karena faktor ketakutan 
untuk berbuat salah. Melalui 
pendampingan pada saat mereka 
latihan menulis dan adanya koreksi 
bersama antara dosen dengan 
mahasiswa, maka pada kelompok 
eksperimen terlihat lebih berani. 
Oleh karena itu mereka sedikit lebih 
produktif dalam menuangkan ide-
idenya ke dalam bentuk karya tulis. 

 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Teknik Mesin 
FT UNY, Sabtu 2 Juni 2012 ISSN: 2086-8987

127



Kesimpulan 

 Berdasarkan  hasil-hasil 
penelitian dan pembahasan dapat 
ditarik beberapa kesimpulan, di 
antaranya adalah: 
1. Pemahaman mahasiswa dalam 

membuat kalimat berbahasa 
Inggris dalam berbagai tenses 
cukup baik. Kelemahan yang 
masih terlihat cukup menonjol 
adalah terlihat pada kemampuan 
menulis dalam bentuk kalimat 
pasif.  

2. Kemampuan mahasiswa dalam 
membuat karya tulis dalam 
Bahasa Inggris yang dinilai 

dengan model portofolio secara 
umum lebih baik dan lebih 
produktif dibandingkan dengan 
karya tulis mahasiswa yang dinilai 
secara konvensional.   

3. Model penilaian portofolio pada 
pembelajaran Bahasa Inggris 
telah memberikan sumbangan 
yang signifikan dalam 
meningkatkan kemampuan 
mahasiswa dalam menulis artikel 
dalam Bahasa Inggris.
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REKONSTRUKSI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 
(Kajian Evaluasi Pembelajaran di Fakultas Teknik UNY) 

Oleh: Syukri Fathudin Achmad Widodo 
Juusan Pendidikan Teknik Mesin FT UNY 

Email :syukri@uny.ac.id / CP : 08122898408 

Abstrak 

Matakuliah Pengembangan Kepribadian ( MPK) di perguruan tinggi umum ( PTU) adalah 
matakuliah wajib diikuti oleh semua mahasiswa baik program diploma, maupun sarjana. Mata 
kuliah ini terdiri Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan. 
Urgensi MPK  relevan dalam pengembangan karakter  kedewasaan peserta didik, dan mestinya 
hasil evaluasi pembelajaran mata kuliah ini bukan satu-satunya indicator tercapainya 
kesuksesan seorang peserta didik dalam studi dan hidup dimasyarakat.  

Tantangan terbesar MPK adalah bagaimana menyajikan materi secara dinamis, menarik 
sehingga peserta didik mampu meninternalisasikan dan meimplementasikannnya dalam 
kehidupan sehari-hari. 

Mata kuliah Pendidikan Agama Islam ( PAI)  memiliki visi utama  membangun tata nilai 
kehidupan pemeluknya untuk menjadi manusia yang bertaqwa, berpikir rasional dan dinamis 
sehingga mampu menjadi insan yang berkarakter ,cerdas, terampil dan berakhlak mulia. 

Dalam  makalah ini akan disajikan 1) rekonstruksi pembelajaran pendidikan agama Islam 
di Fakultas Teknik UNY, 2) pengembangan kompetensi dosen Pendidikan Agama Islam. 

Kata kunci: rekonstruksi, pembelajaran, agama Islam 

 
Pendahuluan  

Dalam Pidato Dies UNY ke-48 
pada 21 mei 2012, Sri Sultan 
Hamengku Buwono X, menyatakan :  
Pendidikan karakter merupakan upaya 
yang harus melibatkan semua pihak, 
baik keluarga, sekolah dan lingkungan 
sekolah, serta masyarakat luas.  
Pendidikan karakter disekolah tdak 
hanya pembelajaran pengetahuan 
semata, tetapi lebih penanaman moral, 
nilai-nilai estetika, budi pekerti luhur. 
Penerapan pendidikan karakter harus 
implicit disetiap mata pelajaran, 
disamping mata ajar khusus untuk 
mendidik karakter seperti pendidikan 
agama, sejarah, moral Pancasila ( Sri 
Sultan Hamengku Buwono X, 2012) . 
Dari pemaparan diatas jelaslah bahwa 
mata kuliah Pendidikan Agama Islam 
begitu memiliki peran strategis sebagai 
upaya pembentukan karakter peserta 
didik ( mahasiswa). 

Pendidikan Agama Islam ( PAI) 
adalah rumpun mata kuliah 
pengembangan kepribadian ( MPK) 
dikembangkan  pusat mata kuliah 
universiter (PMKU) dalam koordinasi 
Lembaga Pengembangan dan 
Penjaminan Mutu Pendidikan ( LPPMP) 
UNY. 

Dilihat dari posisinya merupakan 
mata kuliah yang membekali peserta 
didik berupa kemampuan dasar tentang 
pemahaman, penghayatan dan 
pengalaman nilai-nilai dasar 
kemanusiaan, sebagai makhluk Allah, 
sebagai pribadi, anggota keluarga, 
masyarakat, warga negara dan sebagai 
bagian dari alam.  

Pendidikan Agama Islam di 
Perguruan Tinggi Umum (PTU) 
berguna untuk membantu terbinanya 
mahasiswa yang beriman dan bertaqwa 
kepada Allah SWT, berbudi pekerti 
luhur, berpikir filosofis, bersikap 
rasional dan dinamis, berpandangan 
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luas ikut serta mewujudkan Indonesia 
yang utuh aman, sejahtera yang 
diridhoi Allah SWT.  Apabila dilihat dari 
nilai gunanya, nampaknya sungguh 
sangat indah dan idealis, tetapi jika 
dilihat dari proses pelaksanaannya, 
menimbulkan pertanyaan besar? , 
Mungkinkah merubah karakter 
kepribadian, watak dan akhlak 
seseorang hanya dalam waktu satu 
semester ?Wallahu’alam bis shoab. 
Sedangkan visi dan misinya  sebagai 
berikut  
Visi : Menjadikan ajaran Islam sebagai 
sumber nilai, dan pedoman yang 
mengantarkan mahasiswa dalam 
mengembangkan profesi dan 
kepribadian Islami 
Misi : 

Terbinanya mahasiswa yang 
beriman, bertaqwa, berilmu, dan 
berakhlak mulia, serta menjadikan 
ajaran Islam sebagai landasan berpikir 
dan berperilaku dalam pengembangan 
profesi. 
Begitu strategisnya mata kuliah ini 
maka proses pembelajarannya secara 
formal tidak hanya tanggung jawab 
dosen PAI semata yang hanya 
ditempuh pada semester awal serta 
berbobot hanya 3 sks, melainkan dosen 
lain  dapat pula mengintegrasikan nilai-
nilai keagamaan ( religius) dengan 
mata kuliah yang diampunya. Sungguh 
pekerjaan yang mulia dan bernilai 
ibadah tentunya. 

1. Rekonstruksi pembelajaran 
pendidikan agama Islam 

Hasil evaluasi pembelajaran 
matakuliah pendidikan agama Islam 
pada akhir semester gasal 2011/2012  
sebagai berikut: 

a. Hasil belajar mahasiswa secara 
umum  cukup baik. Salah satu aspek 

yang dapat diamati budi pekerti yang 
baik (akhlakul karimah)   

b. Mahasiswa tidak mengerjakan tugas 
perkuliahan di rumah dan mereka tidak 
mempersiapkan diri sebelum mengikuti 
perkuliahan. Hal ini menyebabkan 
banyak mahasiswa merasa proses 
perkuliahan terlalu cepat 

c. Tugas kelompok masih belum 
optimal. Tugas kebanyakan bukan 
kompilasi dari berbagai sumber dan 
masih dijumpai copy paste. Tugas 
kelompok biasanya hanya dikerjakan 
oleh sebagian anggota kelompok. 

d. Media yang digunakan selama 
proses pembelajaran kadang terbatas 
hanya dengan power point atau OHP.  

 
Analisis informasi tahap evaluasi 

ini menghasilkan simpulan sebagai 
berikut: 

a. Diktat atau kumpulan materi 
perkuliahan yang disiapkan dosen 
penting sekali artinya bagi proses 
perkuliahan. Fotokopi slide power point 
belum mencukupi bagi mahasiswa. 

b. Diktat  tersedia, strategi perkuliahan 
dapat diubah misalnya dengan diskusi 
kelompok ataupun penugasan yang lain 

c. Tingkat keagamaan  (religious) yang 
beragam menjadikan saya melakukan 
pre test diawal kuliah 

d. Strategi dan media perkuliahan perlu 
divariasi agar lebih menarik dan 
memotivasi mahasiswa. 

e. Mahasiswa perlu dikondisikan untuk 
aktif dalam perkuliahan dan juga belajar 
di luar jam kuliah, khususnya mengikuti 
tutorial Pend.Agama Islam 

f. Motivasi mahasiswa rendah mungkin 
karena beragamnya tingkat keagamaan 
(religious)  
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g. Cara evaluasi yang dilakukan hanya 
berdasarkan nilai kehadiran kuliah 
(partisipasi kuliah), tugas, ujian 
midsemester, tutorial PAI dan ujian 
akhir semester. Cara evaluasi seperti 
ini menyebabkan nilai akhir mahasiswa 
kurang memuaskan.  
 
2. Tahap rekonstruksi 
a. Langkah 1: menentukan standar 

kompetensi 
Evaluasi menunjukkan bahwa 

standar kompetensi matakuliah tidak 
tercapai secara optimal. Pencapaian 
kompetensi pada tingkat rendah yaitu 
mengingat. Kemampuan yang lebih 
tinggi yaitu penerapan, analisis, dan 

sintesis perlu dicapai sehingga 
menunjukkan perkembangan 
mahasiswa secara utuh. 

Berdasarkan hasil evaluasi 
standar kompetensi ditentukan dan 
dirumuskan kembali menjadi:  

Mahasiswa memahami konsep 
Pend.Agama Islam( PAI) serta segala 
aspek dan aktivitas yang terkait PAI 

 
b. Langkah 2:  menentukan kompetensi 

dasar 
Selanjutnya standar kompetensi 

dijabarkan dalam tujuan yang spesifik 
yaitu 12 kompetensi dasar yang harus 
dicapai. 

 
Tabel 1. Kompetensi dasar matakuliah pendidikan Agama Islam 

 
No. Kompetensi Dasar

1. Mendiskipsikan  manusia dan agama 
2. Mendiskipsikan  dan memahami addinul Islam 
3. Memahani dan mengamalkan sumber ajaran Islam 
4. Memahami dan mengamalkan kerangka dasar ajaran Islam 
5. Memahami dan menerapkan akhlaq, etika dan moral 
6. Menjelaskan politik Islam dan masyarakat madani 
7. Mendiskripsikan pendidikan Islam 
8. Memahami dan menerapkan kerukunan antarumat beragama 
9. Menjelaskan konsep gender dalam Islam 
10. Memahami pernikahan dalam Islam 
11. Menjelaskan fundamentalisme dalam Islam 
12 Menjelaskan kebudayaan Islam 

 
c. Langkah 3: menyusun materi 

perkuliahan 
 Berdasarkan tujuan khusus 
yang telah dirumuskan disusun materi 
perkuliahan. Materi perkuliahan ini 
dapat menggunakan diktat dosen PAI 
UNY, buku teks PAI Depag, jurnal 
penelitian, kumpulan artikel. Materi 
perkuliahan selama ini disampaikan 
dalam bentuk slide power point 
sehingga mahasiswa merasa kesulitan 

memahami materi secara 
tuntas.Rekonstruksi materi yang 
dilakukan salah satunya yaitu: 
1) Pembuatan modul materi 

perkuliahan untuk memberi 
kesempatan mahasiswa maju sesuai 
dengan kecepatannya masing-
masing.  

2) Materi perkuliahan diambilkan dari 
hal-hal yang up to date dan problem 
based berkaitan dengan obyek 
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perkuliahan, misalnya nikah sirri, 
terorisme, cuci otak dll.  

3) Materi perkuliahan ada yang perlu 
dikemas dalam bentuk animasi. 

4) Materi tertentu perlu realita dan 
contoh konkret perkembangan 

5) Pelaksanaan ujian tengah semester 
yang pada awalnya dilaksanakan 
pada pertemuan ke-10 diubah ke-9. 
 

d. Langkah 4: Strategi Instruksional 
Berdasarkan hasil evaluasi 

kemudian dilakukan rekonstruksi 
strategi instruksional yaitu: 
1) Mulai awal semester sudah 

disepakati kontrak perkuliahan 
antara dosen dan mahasiswa. 

2) Menekankan dan melatih belajar 
aktif kepada mahasiswa di dalam 
kelas. 

3) Memberikan tugas kepada 
mahasiswa untuk dikerjakan di luar 
jam kuliah dan memonitor apakah 
mahasiswa mengerjakan atau tidak. 
salah satu cara untuk memonitor 
siapa mahasiswa yang aktif yaitu 
dengan presentasi tugas dan 
dilakukan penilaian antar 
teman(peer assessement)

4) Menggunakan strategi pembelajaran 
bervariasi yaitu ceramah interaktif, 
diskusi, dan tanya jawab. 

5) Metode ceramah masih digunakan 
untuk proses pemberian motivasi 
oleh dosen kepada mahasiswa, 
menyimpulkan konsep-konsep 
penting yang dipelajari sehingga 
memungkinkan mahasiswa melihat 
lebih jelas hubungan antara materi 
satu dengan yang lain. 

6) Metode diskusi diterapkan terutama 
dengan strategi group to group.  Dua 
atau tiga kelompok memperoleh 
materi diskusi sama. Strategi Group 
to group atau yang dalam bahasa 
Indonesia bermakna pertukaran 

kelompok dengan kelompok 
merupakan salah satu strategi active 
learning dimana tugas-tugas yang 
berbeda diberikan pada kelompok 
mahasiswa yang berbeda. Setiap 
kelompok mengajarkan kepada 
mahasiswa lain yang dia pelajari. 
Setiap kelompok ditugaskan untuk 
mendiskusikan materi yang 
diberikan dan berkewajiban 
mempresentasikan hasil diskusi 
dalam kelompoknya. 

7) Metode tanya jawab diterapkan agar 
kelas menjadi lebih hidup dan dan 
lebih aktif, memberi kesempatan 
kepada mahasiswa untuk bertanya 
sehingga dosen mengetahui hal-hal 
yang belum dimengerti oleh 
mahasiswa, serta komunikasi dan 
interaksi yang terjadi tidak hanya 
satu arah.  

8) Penggunaan berbagai media sesuai 
dengan tujuan dan materi 
perkuliahan.  
 

e. Langkah 5: Penilaian hasil belajar 
Rekonstruksi penilaian hasil 

belajar yaitu: 
1) Soal-soal tes dan ujian disesuaikan 

dengan kompetensi yang dharapkan 
akan dicapai mahasiswa.  

2) Menguji kompetensi tingkat yang 
lebih tinggi yaitu penerapan, analisis, 
dan sintesis. 

3) Komposisi persentase penilaian 
diubah yaitu keaktifan (25%); tugas 
(20%); ujian tengah semester (25%) 
dan ujian akhir semester (30%). 

4) Nilai keaktifan diperoleh terutama 
didasarkan pada academic record 
selama proses perkuliahan 
berlangsung. 

5) Nilai tidak akan dikeluarkan apabila 
kehadiran kurang dari 75%. 
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3. Pengembangan materi PAI dan 
pengembangan kompetensi dosen 

Pengembangan Pendidikan 
Agama Islam ini nampaknya menuntut 
para pengajarnya untuk mampu 
mengintegrasikan nilai-nilai ilahiyah –
duniaiyah dalam proses pendidikan dan 
pengajaranya dalam satu semester itu.  

Pendidikan Agama Islam di 
Perguruan Tinggi Umum (PTU) sepertin 
halnya di Universitas Negeri 
Yogyakarta berguna untuk membantu 
terbinanya mahasiswa yang beriman 
dan bertaqwa kepaa Allah SWT, 
berbudi pekerti luhur, berpikir filosofis, 
bersikap rasional dan dinamis, 
berpandangan luas ikut serta 
mewujudkan Indonesia yang utuh 
aman, sejahtera yang diridhoi Allah 
SWT.  

Tujuan pendidikan agama lebih 
merupakan suatu upaya untuk 
membangkitkan intuisi agama dan 
kesiapan rohani dalam mencapai 
pengalaman transendental. Dengan 
demikian tujuan utamanya bukanlah 
sekedar mengalihkan pengetahuan dan 
keterampilan (sebagai isi pendidikan), 
melainkan lebih merupakan suatu 
ikhtiar untuk menggugah fitroh 
insaniyah (to stir upcertain innate 
powers), sehingga peserta didik bisa 
menjadi penganut atau pemeluk agama 
yang taat dan baik (muslim paripurna). 
Sedangkan pendidikan pada umumnya, 
bertujuan lebih menitikberatkan pada 
pemberian pengetahuan dan 
ketrampilan khusus dan secara ketat 
berhubungan dengan pertumbuhan 
serta pemilahan areal kerja yang 
diperlukan dalam masyarakat.Dalam 
hal ini hubungan interaksi lebih bersifat 
kognitif-psikomotorik, dan kurang 
banyak menyentuh ke alaman rohani 

serta sifat-sifat watak kepribadian 
manusia. 

Lebih jauh pendidikan agama 
Islam bukan merupakan kegiatan yang 
terpisah dari aspek-aspek kehidupan 
masyarakat luas yang berlangsung 
dalam konteks keselarasan maupun 
keseimbangan dengan kegiatan-
kegiatan, baik perorangan maupun 
kelembagaannya dan dalam posisi 
yang saling memperkokoh atau 
memperkuat antara yang satu dengan 
yang lain. Kampus hanya merupakan 
salah satu konstributor dalam rangka 
membangun manusia yang dewasa 
dalam berpikir dan berperilaku.  

Di luar kampus banyak pihak 
yang tidak kalah penting peranannya, 
yang ikut memberikan konstribusi 
pelaksanaan pendidikan agama 
(seperti rumah/keluarga, kawan 
bermain dan suasana kehidupan 
beragama di 
masyarakat/lingkungannya). Dengan 
demikian keterlibatan pranata sosial 
kemasyarakatan yang lain ikut 
memberikan andil bagi keberhasilannya 
baik dari sisi kuantitas maupun kualitas 
pendidikan agama  itu sendiri.  

Selain itu dalam pelaksanaan 
pendidikan agama Islam di Perguruan 
Tinggi, juga diperlukan suasana 
interaksi antara dosen dan peserta 
didik yang sifatnya lebih mendalam 
lahir dan batin. Figur dosen agama 
Islam tidak sekedar sebagai penyampai 
materi kuliah tetapi lebih dari itu ia 
adalah sumber inspirasi “spiritual” dan 
sekaligus sebagai pembimbing 
sehingga terjalin hubungan pribadi 
antara dosen dan peserta didik yang 
cukup dekat dan mampu melahirkan 
terpaduan bimbingan rohani dan akhlak 
dengan materi pembelajarannya.  

Karena itu fungsi dan peran 
dosen agama tidak cukup hanya 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Teknik Mesin 
FT UNY, Sabtu 2 Juni 2012 ISSN: 2086-8987

133



bermodal “profesional”  sesuai undang-
undang guru dan dosen mencakup, 
kompetensi kepribadian, pegagogik, 
social dan professional semata-mata 
namun perlu didukung oleh kekuatan 
“moral”.  

Demikian pula tentang mutu 
pendidikan agama Islam dan 
pencapaian prestasi peserta didiknya 
tidak dapat begitu saja diukur lewat 
tabel-tabel statistik.Mutu dan 
keberhasilan pendidikan agama Islam 
harus dapat diukur dengan totalitas 
peserta didik sebagai pribadi. 

 Perilaku dan kesalehan yang 
ditampilkan dalam keseharian lebih 
penting dibandingkan dengan 
pencapaian nilai  A atau 9. dalam hal 
ini, mutu maupun pencapaian 
pendidikan agama perlu diorientasikan 
kepada ( Malik Fadjar, 1998) :  
a. Tercapainya sasaran kualitas 

pribadi, baik sebagai muslim 
maupun sebagai manusia Indonesia 
yang ciri-cirinya dijadikan tujuan 
pendidikan nasional.  

b. Integrasi pendidikan agama Islam 
dengan keseluruhan proses maupun 
institusi pendidikan yang lain 

c. Tercapainya internalisasi nilai-nilai 
dan norma-norma keagamaan yang 
fungsional secara moral untuk 
mengembangkan keseluruhan 
sistem sosial budaya.  

d. Penyadaran pribadi akan tuntutan 
hari depannya dan transformasi 
sosial budaya yang terus 
berlangsung.  

e. Pembentukan wilayah ijtihaiyah 
(intelektual) disamping penyerapan 
ajaran secara aktif. 

Pelaksanaan pendidikan agama 
Islam cenderung lebih banyak digarap 
dari sisi pengajaran atau didaktik 
metodiknya.Dosen  hanya 
membicarakan persoalan “proses 

belajar mengajar” sehingga tenggelam 
dalam persoalan teknis-mekanis. 
Sementara persoalan yang lebih 
mendasar yang berhubungan dengan 
aspek “paedagoginya” kurang banyak 
disentuh. 

Padahal fungsi utama pendidikan 
agama Islam di Perguruan Tinggi 
Umum (PTU) adalah memberikan 
landasan yang mampu menggugah 
kesadaran dan mendorong peserta 
didik melakukan perbuatan yang 
mendukung pembentukan pribadi 
muslim yang kuat (pemeluk agama 
yang taat), landasan itu meliputi: 
a. Landasan motivasional, yaitu 

pemupukan sifat positif peserta didik 
untuk menerima ajaran agamanya 
dan sekaligus bertanggung jawab 
terhadap pengalamannya dalam 
kehidupan sehari-hari. 

b. Landasan etik, yaitu tertanamnya 
norma-norma keagamaan peserta 
didik sehingga perbuatannya selalu 
diacu oleh isi, jiwa dan semangat 
akhlakul kharimah ( budi pekerti 
yang baik) 

c. Landasan moral, yaitu tersusunnya 
tata nilai (value sistem) dalam diri 
peserta didik yang bersumber dari 
ajaran agamanya sehingga memiliki 
daya tahan dalam menghadapi 
setiap tantangan dan perubahan. 

d. Dalam memberikan landasan itu 
tidak cukup hanya dilihat dari 
persoalan pengajaran atau didaktik 
metodiknya melainkan harus masuk 
ke dalam persoalan paedagogiknya.  

e. Berdasarkan acuan paedadogisnya, 
penanaman motivasi, etik dan moral 
itu pada dasarnya adalah 
menanamkan suatu perangkat nilai, 
yaitu iman, amal dan taqwa. Melalui 
materi mata kuliah Pendidikan 
Agama Islam.Dosen agama 
mempunyai tugas pokok untuk 
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menanamkan nilai-nilai yang dapat 
disentuh dalam diri peserta didik 
melalui materi pengajaran yang 
disajikannya. Dengan demikian  
dosen pendidikan  agama harus 
mendalami nilai-nilai yang 
merupakan landasan motivasional, 
etis, moral dari materi 
perkuliahannya serta memahami 
pula konfigurasi nilai-nilai tersebut. 
Dengan menguasai materi 
pembelajaran secara mendalam 
dosen agama dapat meningkatkan 
kegiatan mengajarnya menjadi 
kegiatan “mendidik”. Hanya dengan 
melalui langkah-langkah paedagogis 
kegiatan pendidikan agama lewat 
sistem formal (kampus) akan 
mampu secara sadar dan rencana 
berbuat sesuatu menuju ke 
“kesadaran beragama” bagi peserta 
didiknya. 

f. Kesinambungan pendidikan agama 
tidak terletak pada banyak ataupun 
tingginya materi yang disajikan, 
apalagi alokasinya juga terbatas ( 
hanya satu semester). Dengan 
demikian masalah “metodologi” yaitu 
masalah penguasaan teori dan 
praktek tentang cara pendekatan 
yang tepat dan cermat guna 
mencapai tujuan adalah merupakan 
faktor yang sangat menentukan. 
Pembelajaran pendidikan agama 
merupakan suatu mata kuliah yang 
bersifat khas, maka diperlukan 
adanya metodik khusus.  

Metodik khusus ini dibangun 
melalui pemanduan dari berbagai unit 
metode pengajaran yang ada, yang 
paling ideal adalah “metode integratif” 
yakni memasukkan metode suatu mata 
kuliah ke dalam mata kuliah yang lain, 
hanya saja tidak mudah diterapkan.  

Penutup 

Rekonstruksi pembelajaran  
Pendidikan Agama Islam adalah 
sebuah usaha (ikhtiar) yang secara 
akademik dituntut sebuah keseriusan 
dan keikhlasan bagi mereka yang 
terpanggil untuk membangun manusia 
yang paripurna. Dosen memberikan 
wahana berpikir kepada mahasiswa 
secara dewasa, bijak dan keteladanan. 
Mahasiswa merespon dengan sadar 
dan sabar sehingga keduanya saling 
berinteraksi, komunikasi dalam 
suasana akademik. Juga masyarakat 
memberi apresiasi dukungan moral 
bagi kelangsungan suasana kehidupan 
yang religius dan bermartabat 
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PENGEMBANGAN MEDIA  PEMBELAJARAN BAHAN TEKNIK BERBASIS PROGRAM 
FLASH 

Oleh : Tiwan 
Jurusan Pendidikan Teknik Mesin Fakultas Teknik UNY 

Abstrak 
Penelitian ini mengkaji pembuatan dan penerapan media berbasis program flash 

pada pembelajaran Bahan Teknik Dasar. Penelitian ini didasari pada pengamatan selama 
proses pembelajaran bahan teknik selama ini. Pada proses pembelajaran bahan teknik 
mahasiswa belum optimal dalam memahami buku referensi sehingga pemahaman terhadap 
materi yang masih relatif rendah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah  untuk mengkaji 
pembuatan dn penerapan media belajar berbasis program flash pada pembelajaran Bahan 
Teknik Dasar sebagai upaya peningkatan perangkat pembelajaran di Jurusan Pendidikan 
TeknikMesin FT UNY. 

Penelitian dilakukan dengan pendekatan penelitian research and development (R 
and D).Tempat penelitian di Jurusan Pendidikan Teknik Mesin Universitas Negeri 
Yogyakarta. Waktu penelitian dimulai dari bulan September sampai dengan November 
2010. Yang menjadi responden dalam penelitian adalah dosen pengampu Bahan Teknik 
Dasar, pengampu Media Pembelajaran dan mahasiswa kelas A dan C angkatan 2010 
Jurusan Pendidikan Teknik Mesin. Langkah-langkah penelitian yang dilaksanakan sesuai 
dengan penelitian research and development. Pengumpulan data dengan instrumen angket 
dan  tes hasil belajar.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa media pembelajaran Bahan Teknik Dasar 
dirancang berdasarkan kurikulum, silabus dan materi ajar yang tertulis pada modul Bahan 
Teknik Dasar. Materi ajar yang terpilih di desain dalam bentuk storyboard yang kemudian 
dibuat pada media adobe flash CS 3. Media belajar di desain dengan mengkombinasikan 
narasi, teks, gambar, animasi dan video. Pembuatan media belajar Bahan Teknik Dasar 
dengan program adobe flash CS 3 mengkuti tahapan-tahapan yaitu: analisis kompetensi, 
analisis bahan ajar, desain media, produksi, editing, pembuatan prototipe media, uji coba 
dan validasi. Berdasarkan validasi dari ahli dan tanggapan mahasiswa media belajar Bahan 
Teknik Dasar dinilai dalam kategori baik untuk aspek relevansi materi dengan nilai 3,25 dan 
3,13, sedangkan pada aspek relevansi media dinilai cukup baik dengan nilai 2,91 dan 2,96. 
Hal ini menunjukkan bila media belajar yang dibuat layak untuk digunakan dalam proses 
pembelajaran Bahan Teknik Dasar.Terdapat perbedaan pencapaian hasil belajar antara 
kelas yang menggunakan media flash dan yang tidak menggunakan dalam pembelajaran 
Bahan Teknik Dasar. Penyertaan media pembelajaran pada pembelajaran Bahan Teknik 
Dasar memiliki pengaruh yang positif pada pencapaian prestasi belajar. Hal ini mengartikan 
bahwa penyertaan media belajar Bahan Teknik Dasar dapat meningkatkan pencapaian nilai 
dalam belajar Bahan Teknik Dasar. 

Kata kunci : Media belajar, Program Flash, Bahan Teknik Dasar, Perangkat 
Pembelajaran 

Latar Belakang 
 Pendidikan merupakan sarana 
transferpengetahuan, ketrampilan, sikap, 
dan perilaku pada anak didik. Untuk 
keperluan tersebut maka sistem 
penyelenggaraan pendidikan, metode 
pembelajaran, dan materi ajar benar-
benar perlu dipersiapkan secara matang 
sehingga tujuan pendidikan yang optimal 
dapat dicapai.Perkembangan pendidikan 
tidak bisa dilepaskan dari pengaruh 

perkembangan global dalam bidang ilmu 
pengetahuan dan teknologi.Bidang  
tersebutmenentukan arah dan bentuk 
pendidikan di Indonesia. Penyiapan dan 
penyelenggaraan pendidikan yang baik 
akan meningkatkan daya saing bangsa.. 
 Pada pembelajaran Bahan Teknik 
ada beberapa permasalahan yang  timbul 
sehingga hasil pembelajaran tidak 
optimal. Dari pengamatan PBM tampak 
bahwa motivasi mahasiswa dalam 
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mengikuti pelajaran masih kurang.Hal ini 
terlihat dari antusiasme, kesadaran dan 
kemauan kuat untuk bertanya, 
mengutarakan ide sebagai upaya 
memahami materi masih rendah.Keaktifan 
mahasiswa dalam mengikuti pelajaran 
juga belum optimal.Mahasiswa jarang 
mengajukan pertanyaan atau 
mengutarakan idenya walaupun dosen 
berulang kali mengajukan 
pertanyaan.Keaktifan mahasiswa untuk 
membaca buku referensi juga masih 
rendah. Sebagian besar mahasiswa 
masuk ruang kelas belum mempelajari 
materi yang dianjurkan, padahal pada 
petemuan sebelumnya sudah dihimbau 
untuk membaca materi tersebut.. 
 Berdasarkan pengamatan selama ini 
permasalahan yang menonjol adalah 
kemampuan mahasiswa untuk memahami 
materi kuliah  masih rendah dikarenakan 
merasa kesulitan dalam memahami buku 
teks yang ada, apalagi pada saat belajar 
di rumah.  Oleh karena itu perlu untuk 
mengembangkan perangkat pembelajaran 
yang berupa pembuatan media 
pembelajaran Bahan teknik yang interaktif 
sebagai salah satu alternatif dalam upaya 
peningkatan pemahaman mahasiswa 
pada pembelajaran Bahan Teknik di 
Jurusan Pendidikan Teknik Mesin FT 
UNY. Upaya untuk meningkatkan 
pemahaman yaitu dengan 
mengembangkan perangkat pembelajaran 
yang berupamedia pemnbelajaran Bahan 
Teknik dengan basis program flash. 
Program flash dipilih karena dapat 
memberi peluang kreatifitas yang luas 
untuk mendesain media pembelajaran 
yang interaktif, yang dapat mendorong 
keaktifan dan kreatifitas 
mahasiswa.Berdasarkan latar belakang 
tersebut maka dapat dirumuskan 
permasalahan dalam penelitian ini adalah 
:

1. Bagaimanakah rancangan media 
pembelajaran Bahan Teknik dengan 
program flash?  

2. Bagaimanakah proses pembuatan 
media pembelajaran Bahan Teknik 
Dasar dengan program flash?  

3. Bagaimanakah tanggapan 
mahasiswaterhadapmedia flash yang 
diterapkan dalam proses belajar 
mengajar Bahan Teknik Dasar? 

4. Bagaimanakah pengaruh implementasi media 
flash terhadap hasil belajar mahasiswa? 

Kajian Pustaka 

Belajar menurut bahasa (1990:583)  
adalah “usaha (berlatih) dan sebagai 
upaya mendapatkan kepandaian”.  Ahmad 
Fauzi (2004:44) yang mengemukakan 
belajar adalah “Suatu proses di mana 
suatu tingkah laku ditimbulkan atau 
diperbaiki melalui serentetan reaksi atas 
situasi (atau rangsang) yang terjadi”.  
Slameto (1991:2) mengemukakan 
pendapat dari Gronback yang 
mengatakan “Learning is show by a 
behavior as a result of experience 
Selanjutnya Moh.Uzer Usman dan Lilis 
Setiawati (2002:4) mengartikan “belajar 
sebagai perubahan tingkah laku pada diri 
individu berkat adanya interaksi antara 
individu dengan individu dan individu 
dengan lingkungan sehingga mereka lebih 
mampu berinteraksi dengan 
lingkungannya”. Selanjutnya Nana 
Sudjana (1987 : 28) mengatakan “belajar 
adalah proses yang aktif, belajar adalah 
mereaksi terhadap semua situasi yang 
ada di sekitar individu. Belajar adalah 
proses yang diarahkan kepada tujuan, 
proses berbuat melalui berbagai 
pengalaman. Belajar adalah proses 
melihat, mengamati, memahami sesuatu.” 

Dari beberapa pengertian belajar 
yang telah dikemukakan oleh para ahli 
tersebut, dapat disimpulkan bahwa belajar 
adalah suatu perubahan tingkah laku 
individu dari hasil pengalaman dan 
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latihan.Perubahan tingkah laku tersebut, 
baik dalam aspek pengetahuannya 
(kognitif), keterampilannya (psikomotor), 
maupun sikapnya (afektif). Proses 
belajar mengajar merupakan aktivitas 
yang dilakukan oleh pendidik dan peserta 
didik secara sinergis untuk mendapatkan 
perubahan baru dalam hal pengetahuan, 
ketrampilan dan sikap. Perubahan yang 
diperoleh kearah pada kemajuan dan 
bersifat positif.Pendidik sebagai 
coordinator dan sumber belajar yang 
berperan sebagi agen perubahan.Peserta 
didik sebagai pribadi aktif yang berusaha 
secara sadar untuk mendapatkan 
perubahan pengetahuan, ketrampilan 
kearah yang lebih maju dan positif. 

Menurut Arsyad (2002), kata 
media berasal dari bahasa latin medius 
yang secara harfiah berarti ‘tengah’, 
‘perantara’, atau ‘pengantar’. Menurut 
Bovee dalam Ouda Teda Ena (2001), 
Media adalah sebuah alat yang 
mempunyai fungsi menyampaikan 
pesan.Media pembelajaran adalah 
sebuah alat yang berfungsi untuk 
menyampaikan pesan pembelajaran. 
Pembelajaran adalah sebuah proses 
komunikasi antara pembelajar, pengajar 
dan bahan ajar.  

Komunikasi tidak dapat berjalan 
tanpa bantuan sarana penyampai pesan 
atau media (Ouda Teda Ena, 2001). 
Gerlach dan Erly (1971) dalam Arsyad 
(2002) mengatakan bahwa media apabila 
dipahami secara garis besar adalah 
manusia, materi, atau kejadian yang 
membangun kondisi yang membuat siswa 
mampu memperoleh pengetahuaan, 
keterampilan, atau sikap. Secara lebih 
khusus, pengertian media dalam proses 
belajar mengajar cenderung diartikan 
sebagai alat-alat grafis, photografis, atau 
elektronis untuk menangkap, memproses, 
dan menyusun kembali informasi visual 
atau verbal.  

Bentuk-bentuk stimulus bisa 
dipergunakan sebagai media diantaranya 

adalah hubungan atau interaksi manusia; 
realia; gambar bergerak atau tidak; tulisan 
dan suara yang direkam. Kelima bentuk 
stimulus ini akan membantu pembelajar 
mempelajari mata pelajaran tertentu. 
Namun demikian tidaklah mudah 
mendapatkan kelima bentuk itu dalam 
satu waktu atau tempat. 
Klasifikasi media menurut Vernon S 
Gerlach (1980:247) adalah; 

1. Real object, orang, kejadian, objek 
tertentu, dll 

2. Verbal presentation, media otak, kata-
kata yang diproyeksikan melalui slide, 
transparansi, cetakan di papan tulis, 
majalah, dll.  

3. Graphic presentation,  bagan, grafis, 
peta, diagram. Lukisan yang sengaja 
untuk mengkomunikasikan ide, 
ketrampilan atau sikap. 

4. Still picture, potret bermacam-macam 
objek atau peristiwa. 

5. Motion picture, film atau video dari 
pemotretan benda dan kejadian 
sebenarnya, maupun film dari hasil 
pemotretan gambar. 

6. Audio recording, rekaman suara saja. 
7. Programma, istilah pengajaran 

berprogram, yaitu segmen dari 
informasi verbal, visual, atau audio 
dengan sengaja dibuat untuk 
merangsang adanya respon dari siswa 
dan ada juga dipersiapkan dengan 
menggunakan komputer atau mesin 
belajar. 

8. Simulation, peniruan dari situasi yang 
sengaja diadakan untuk mendekati 
serta menyerupai kejadian atau 
keadaan sebenarnya. 

Multimedia flash termasuk jenis 
media animasi yang mempunyai 
interacting skrip.  Flash bisa dibuat 
dengan sejumlah materi tertentu dan 
didesain sedemikian rupa sehingga 
pengguna bisa berinteraksi secara 
langsung ketika memakainya. Melalui 
media flash dapat digambar suatu bentuk 
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tertentu dan membuatnya bergerak. 
Kemampuan flash untuk menggambar 
dan menggerakkan inilah yang 
menjadikan perangkat lunak Flash mulai 
banyak digunakan untuk menjadi media 
pembelajaran. Dengan flash dapat 
disimulasikan atau dianimasikan suatu 
model tertentu yang dengan metode ini 
ini, keterserapan materi belajar oleh siswa 
menjadi lebih maksimal. 

Simulasi adalah sebuah aktivitas 
pembelajaran dengan menyuguhkan 
elemen-elemen, proses-proses, atau 
kondisi tertentu, biasanya diiringi dengan 
batasan/ aturan dan tujuan yang spesifik, 
dan pada kebanyakan simulasi, pengguna 
dapat mencoba kemungkinan-
kemungkinan dari setiap keputusan lebih 
cepat dari yang bisa mereka dapatkan 
melalui situasi nyata. Inilah kelebihan 
simulasi. Dengan flash dapat dibuat suatu 
animasi atau mensimulasikan beberapa 
model pembelajaran menggantikan praktik 
lapangan (tentunya praktik langsung lebih 
baik), dapat digunakan secara bersama 
dengan ongkos yang murah.  Dengan 
begitu pembelajaran yang berbasis pada 
model aliran induktif  yakni penanaman 
pemahaman dimulai dari sesuatu yang 
konkret kemudian semakin meningkat 
dengan menggunakan simbol-simbol 
(abstrak) dapat dilakukan dengan tidak 
bergantung dengan model nyata, 
melainkan dengan menggunakan animasi 
atau simulasi. 

 
Metode Penelitian 

Penelitian ini termasuk pada 
penelitian pengembangan.Metode 
penelitian yang digunakan adalah R & D 
(Research and Development).Metode 
penelitian ini digunakan untuk 
menghasilkan produk tertentu dan 
menguji keefektifan produk tersebut.Untuk  
dapat menghasilkan produk tertentu 
digunakan penelitian yang bersifat analisis 
kebutuhan dan untuk menguji keefektifan 

produk tersebut supaya dapat berfungsi di 
masayarakat luas, maka diperlukan 
penelitian untuk menguji keefektifan 
produk tersebut. 

Pada penelitian pengembangan 
model konseptual ada beberapa 
komponen langkah yang harus 
diperhatikan. Dalam penelitian 
pengembangan model konseptual 
melibatkan enam komponen yaitu : 
1. Konsep 

Pengembangan konsep 
dilakukan dengan identifikasi masalah, 
merumuskan tujuan, analisis 
kebutuhan, analisis karakteristik 
mahasiswa, merencanakan dan 
menyusun bahan perkuliahan. 

2. Desain 
Desain produk media dilakukan 

melalui 2 tahap yaitu mendesain fisik, 
fungsi, logika dan alur kerja.Desain fisik 
yang diperhatikan tata tulis, penyajian 
tulisan, besarnya font, gambar-gambar, 
grafik dan tata letak.Media juga harus 
dilihat fungsinnya yaitu untuk 
mempermudah dalam memahami 
materi pembelajaran bahan 
teknik.Modul juga harus menyajikan 
logika berfikir yang runtut dan benar, 
berdasarkan audiensi yaitu mahasiswa 
jurusan Pendidikan Teknik 
Mesin.Demkian juga modul 
memberikan penjelasan alur kerja dari 
modul yang berupa tahapan 
pembelajaran dan persyaratan 
mahasiswa yang belajar. 

3. Pengumpulan bahan 
Pada tahap ini berupa 

penguimpulan bahan kuliah yang 
diperlukan untuk pembuatan 
produk.Bahan-bahan diperoleh dari 
buku-buku teks atau artikel-artikel yang 
dimuat dalam jurnal atau website 
internet.Materi diusahakan dari materi 
yang terbaru. 

4.Pembuatan 
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  Pembuatan media adalah menyu-
sun naskah materi kuliah yang diramu 
menjadi sebuah media yang menarik 
dengan program flash. 

5. Uji coba 
Uji coba merupakan kegiatan untuk 
melihat sejauh mana produk yang 
dibuat dapat mencapai sasaran dan 
tjuan. Produk yang baik memenuhi dua 
criteria: criteria perkuliahan dan criteria 
penampilan. Uji coba dilakukan 3 kali : 
pertama uji ahli dengan responden 
para ahli media, bidang studi dan 
pendidikan; kedua Uji terbatas 
dilakukan terhadap kelompok kecil 
sebagai pengguna roduk ketiga Uji 
lapangan. 

Hasil dan Pembahasan 

Struktur Media Pembelajaran Bahan 
Teknik Dasar  

Media pembelajaran “Bahan 
Teknik Dasar” merupakan perangkat 
dalam pembelajaran Bahan Teknik Dasar, 
berdasarkan kurikulum tahun 2009. Media 
pembelajaran ini merupakan salah satu 
satu perangkat pembelajaran yang 
digunakan dalam proses pembelajaran 
bahan teknik dasar di samping modul 
belajar yang telah dikembangkan terlebih 
dahulu. Penggunaan media pembelajaran 
ini bertujuan untuk mengkondisikan suatu 
metode pembelajaran yang 
mengoptimalkan daya tangkap 
mahasiswa dalam belajar. Dengan media 
pembelajaran ini diharapkan mahasiswa 
dapat optimal dalam menerima pesan 
pada proses pembelajaran. Dalam 
pelaksanaan pembelajarnnya media 
pembelajaran ini sebagai pendamping dari 
modul kuliah dan disertai dengan 
beberapa metode pembelajaran seperti 
ceramah, diskusi dan pemberian tugas,  

Pembuatan Media pembelajaran 
Bahan Teknik Dasar dikembangkan dari 
kurikulum, silabi dan modul mata kuliah 

Bahan Teknik Dasar.Media pembelajaran 
ini diberikan pada mahasiswa jurusan 
Pendidikan Teknik Mesin pada semester 1 
saat menempuh mata kuliah Bahan 
Teknik Dasar. Pengembangan isi media 
pembelajaran ini diarahkan sedemikian 
rupa, sehingga materi pembelajaran yang 
terkandung didalamnya disusun 
berdasarkan topik-topik selektif untuk 
mencapai  kompetensi dasar pada 
pemahaman, pengertian dan penguasaan 
aplikasi bahan teknik. Adapun kompetensi 
yang diharapkan pada pembelajaran 
Bahan Teknik Dasar adalah sebagai 
berikut : 

1. Menjelaskan klasifikasi bahan 
teknik 

2. Menjelaskan sifat-sifat bahan 
teknik 

3. Menjelaskan diagram phasa  
4. Menjelaskan standarisasi bahan 

teknik 
5. Menjelaskan macam-macam dan 

penggunaan logam ferro 
6. Menjelaskan macam-macam dan 

penggunaan logam non ferro 
7. Menjelaskan macam-macam dan 

penggunaan bahan teknik non 
logam. 

8. Menjelaskan kriteria pemilihan 
bahan teknik dalam aplikasinya 

9. Menjelaskan terjadinya korosi dan 
pencegahannya. 
Struktur pembuatn media 

pembelajaran bahan teknik dasar merujuk 
pada perancangan dan pembuatan media 
pembelajaran berbantuan computer 
dengan menggunakan program Flash 
CS3.  

Adapun struktur pembuatan media 
pembelajaran mengacu pada tahapan-
tahapan sebagai berikut: 
1. Memilih kata-kata yang relevan,  
2. Memilih gambar-gambar yang relevan,  
3. Menata kata-kata yang dipilih ke 

dalam model mental verbal,  
4. Menata gambar-gambar yang dipilih ke 

dalam model mental visual,  
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5. Memadukan  representasi  verbal  
dan  visual  dengan pengetahuan  
yang  sudah  ada  sebelumnya.   

Pemilihan,  penataan, pemaduan, dan 
pengelompokan penting agar siswa secara 
runtut dapat memproses semua 
informasi.  Tetapi  ini  saja  tidak  cukup,  
desain konstruksi  materi  menurut  
penelitian  Mayer  perlu  dipresentasikan 
dengan 5  prinsip yaitu   

1. Prinsip  keterdekatan  ruang,  kata-
kata  dan gambar-gambar yang 
menunjang lebih baik 
dipresentasikan secara berdekatan, 
siswa tidak perlu terlalu menguras 
sumber-sumber kognitif untuk  secara  
visual  mencari  informasi.  Ini  akan  
mempermudah pemrosesan  akftif. 

2. Prinsip  keterdekatan  waktu,  kata-
kata  dan gambar-gambar  yang  
berhubungan   disajikan   secara   
simultan (berbarengan) dari pada 
secara suksesif (bergantian), 
penyajian dalam waktu bersamaan, 
siswa lebih mungkin bisa membentuk 
representasi mental atas keduanya 
dalam memori kerja pada waktu 
bersamaan.  

3. Prinsip  Koherensi,  materi  ekstra  
lebih  baik  disisihkan  daripada 
dimasukkan,  siswa  terganggu  jika  
kata-kata  dan  gambar-gambar 
menarik,   namun tidak relevan 
ditambahkan ke presentasi multimedia, 
siswa terganggu jika suara dan musik 
menarik, namun tidak relevan 
ditambahkan pada presentasi 
multimedia. Penambahan materi 
ekstra baik  berupa  animasi,  suara,  
dan  lain-lain  yang  tidak  perlu  turut 
memperebutkan  sumber-sumber  
kognitif,  dan  menyita  sebagian 
kapasitas  kognitif,  karenanya  
kapasitas  ini  perlu  dikosongkan  dan 
dialokasikan  sepenuhnya  untuk  
materi-materi  inti.  

4. Prinsip Modalitas, materi dalam bentuk 

animasi dan narasi lebih baik daripada 
dari animasi dan teks on screen, jika 
gambar-gambar dan kata-kata 
disajikan  secara  visual (animasi  dan  
teks),  maka  saluran  visual 
(pictorial) bisa menderita kelebihan 
beban tetapi saluran auditori tak 
termanfaatkan. Jika kata-kata 
disajikan secara auditori, mereka 
bisa diproses  dalam  saluran  auditori 
(verbal),  sehingga  saluran  visual 
(pictorial)   bisa   memproses  hanya  
gambar-gambar.  

5. Prinsip Redundansi, animasi dan 
narasi lebih baik disajikan untuk siswa 
dari pada animasi, narasi, dan teks. 
Penambahan teks akan serta merta 
menguras sumber visual  siswa,  
padahal  pembebanan  yang  terlalu 
berlebihan  sangat  berat  pada  
memori  kerja.  Lebih  baik  teks  tidak 
disertakan karena sudah ada narasi 
yang akan diproses dengan sumber 
auditori (verbal),   jika harus 
menyertakan teks, maka teks jangan 
sama dengan yang telah dinarasikan 
dan perlu dimunculkan sedikit demi 
sedikit.  

Tahapan Pembuatan Media 
pembelajaran

Pembuatan media pembelajaran 
bahan teknik dasar merupakan proses 
penyusunan materi pembelajaran yang 
dikemas secara sistematis dalam bentuk 
program computer sehingga siap 
digunakan untuk  proses belajar 
mengajar. Pembuatan media 
pembelajaran bahan teknik dasar 
mengacu pada kompetensi yang terdapat 
di dalam silabus menurut Kurikulum 
Pendidikan teknik Mesin FT UNY tahun 
2009. 

Adapun tahapan pembuatan 
media pembelajaran bahan teknik dasar 
adalah sebagai berikut: 

1. Identifikasi kompetensi 
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Pada tahap ini merupakan 
kegiatan menganalisis kompetensi untuk 
menentukan jumlah dan topik media 
pembelajaran yang dibutuhkan untuk 
mencapai suatu kompetensi dalam 
mempelajari matakuliah bahan teknik 
dasar.Penetapan topik media 
pembelajaran didasarkan pada 
kompetensi yang terdapat silabus menurut 
kurikulum Pendidikan teknik Mesin tahun 
2009. 

2. Analisis Bahan Ajar 
 Pada tahap ini dilakukan kajian 
pada bahan ajar yang akan dituangkan 
dalam bentuk media belajar. Bahan ajar 
dianalisa berdasarkan kepentingan yang 
dapat dituangkan dalam bentuk media 
yang dapat membantu memperjelas dari 
bahan ajar yang ada.Sebagai bahan ajar 
yang menjadi acuan adalah modul Bahan 
Teknik Dasar yang telah disiapkan 
sebelumnya.Topik-topik yang dituangkan 
dalam media belajar didasarkan pada 
kompetensi dan topic-topik yang ada pada 
modul Bahan Teknik Dasar. 

3. Desain media  
Langkah awal dalam proses 

pembuatan media adalah menyiapkan 
perangkat, materi dan data-data yang 
diperlukan. Kegiatan ini terdiri dari 
menentukan proses-proses hidrosfer yang 
dianimasikan, mengumpulkan data 
(gambar, objek, suara, dan video),  dan 
membuat story board. Kegiatan-kegiatan 
yang dilakukan dalam tahapan ini adalah: 

Pertama, menentukan materi yang 
dianimasikan. Berdasarkan analisa materi, 
diperoleh beberapa materi yang 
memerlukan penjelasan secara detail, 
maksudnya adalah menjelaskan materi 
dengan menunjukkan contoh 
sebenarnya.. 

Kedua,  mengumpulkan data yang 
dibutuhkan. Data yang dikumpulkan, 
diperoleh dari pengambilan secara 
langsung maupun tidak langsung. Data 
diperoleh secara langsung dengan cara 

mengambil langsung di lapangan dengan 
menggunakan alat, seperti: 
kamera.Sedangkan pengumpulan data 
tidak langsung, diperoleh dari berbagai 
media, seperti: buku, dan internet. Teks 
merupakan kajian teori yang dibuat 
menjadi lebih ringkas sebagai penjelas 
setiap gambar atau animasi yang akan 
ditampilkan. Suara yang dikumpulkan 
adalah jenis instrumen musik yang 
digunakan sebagai musik pengiring media 
dimana musik ini bertujuan agar media  
menjadi lebih menarik. Sedangkan video 
ini dikhususkan untuk penjelasan pada 
materi tertentu yang dapat lebih jelas 
dengan tayangan video. 

 Ketiga, membuat story board.Story board 
adalah rancangan atau desain yang 
digunakan sebagai dasar dalam 
pembuatan media. Dalam story board ini 
dibuat rancangan bagaimana lay out 
tampilan yang akan dibuat, penempatan 
gambar dan animasi yang didesain 
dengan semenarik mungkin. 

4. Produksi 
Setelah data yang berupa gambar, 

teks, video dan suara terkumpul, tahap 
selanjutnya adalah memproduksi media 
yang terdiri dari kegiatan membuat 
animasi proses-proses hidrosfer, 
membuat animasi teks, video, memilih 
musik, background.Kemudian 
mengintegrasikan data-data tersebut ke 
dalam bentuk satu media. Proses 
produksi ini didasarkan pada story board 
yang telah dibuat sebelumnya. Untuk 
mengintegrasikan data-data tersebut, 
peneliti menggunakan program software 
Adobe flash CS 3 yang merupakan 
program software untuk membuat animasi 
dan mengintegrasikan teks, gambar, 
suara, video, dan animasi menjadi satu 
medi pembelajaran berantua computer. 

5. Editing 
Editing dilakukan setelah proses 

produksi dilakukan. Pada tahap ini 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Teknik Mesin 
FT UNY, Sabtu 2 Juni 2012 ISSN: 2086-8987

143



 
 

dilakukan pengoreksian dan perbaikan 
terhadap hasil produksi.Pengoreksian 
dilakukan untuk mengetahui kesesuaian 
produk dengan story board dan 
mengetahui kesesuain teks, gambar 
maupun animasi terhadap konsep teori 
yang ada. Kemudian berbagai kesalahan-
kesalahan tersebut dilakukan perbaikan  
sehingga sampai dihasilkan produk 
setengah jadi

6. Prototipe media  
Prototipe media  merupakan 

produk berupa CD pembelajaran 
setengah jadi yang telah dibackup dari 
hard disk dan belum divalidasi oleh subjek 
validasi. Selanjutnya prototipe media ini 
akan diteliti kembali melalui proses 
validasi dan uji coba produk. Jika dalam 
proses tersebut ditemukan kesalahan 
maka akan dilakukan perbaikan sampai 
diperoleh hasil yang sempurna. 

7. Uji coba 
Uji coba media pembelajaran 

adalah kegiatan penggunaan media 
pembelajaran pada peserta terbatas, 
untuk mengetahui keterlaksanaan dan 
manfaat media pembelajaran dalam 
pembelajaran sebelum media 
pembelajaran tersebut digunakan secara 
umum.Dari hasil uji coba diharapkan 
diperoleh masukan sebagai bahan 
penyempurnaan media pembelajaran 
yang diuji cobakan.Terdapat 2 macam uji 
coba yaitu uji coba dalam kelompok kecil 
dan uji coba lapangan.Uji coba kelompok 
kecil adalah uji coba yang dilakukan 
hanya kepada 2 - 4 peserta 
didik.Sedangkan uji coba lapangan adalah 
uji coba yang dilakukan kepada peserta 
dengan jumlah 37 peserta didik. 

8. Validasi 
Validasi produk dilakukan untuk 

mengetahui tingkat kevalidan 
produk.Validasi hasil produk dilakukan 
oleh 2 subjek validasi yang terdiri dari 
seorang ahli media dan seorang ahli 
materi.Ahli media yaitu orang yang 

memiliki pengalaman dalam bidang media 
pembelajaran dengan latar belakang 
dosen yang memiliki pengalaman dalam 
mengembangkan dan mengampu 
matakuliah media pembelajaran. Secara 
khusus, criteria yang harus dimiliki oleh 
ahli media dalam pengembangan ini 
adalah: (1) mengenal fitur-fitur pembuatan 
objek; (2) mengetahui prinsip-prinsip 
animasi seperti paham tentang frame by 
frame, motion guide, motion tween, 
animasi suara, cara menggambar, dan (3) 
mengenal tombol-tombol interaktif baik 
jenis maupun modelnya.  Ahli materi yaitu 
orang yang memiliki pengalaman dalam 
bidang pembelajaran matakuliah Bahan 
Teknik Dasar di Jurusan Pendidikan 
Teknik Mesin FT UNY. 

9. Revisi 
Revisi atau perbaikan merupakan 

proses penyempurnaan media 
pembelajaran setelah memperoleh 
masukan dari kegiatan uji coba dan 
validasi. Sesuai dengan masukan yang 
diperoleh dari kegiatan sebelumnya, maka 
perbaikan media pembelajaran harus 
mencakup aspek aspek penting 
penyusunan media pembelajaran, 
diantaranya yaitu: 
a. Pengorganisasian materi pembelajaran; 
b. Penggunaan metode instruksional; 
c. Penggunaan bahasa; 
d.Pengorganisasian tex, narasi, gambar, 
animasi dan lay out. 
 
Kelayakan Media pembelajaran Bahan 
Teknik Dasar  

1. Validasi oleh ahli 

Untuk memvalidasi media 
pembelajaran Bahan Teknik Dasar 
dimintakan pada ahli media dan ahli 
materi yang diungkap melalui pengisian 
instrument. Instrumen yang diberikan 
memuat dua aspek yaitu relevansi materi 
dan relevansi media yang terdiri dari  
indikator untuk mengungkap tentang 
persyaratan pembuatan media 
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pembelajaran yang sesuai dengan 
pedoman pembuatan media 
pembelajaran. Pada aspek relevansi 
materi terdiri dari indikator-indikator pada 
instrumen mengungkap tentang: 
ketepatan isi materi (relevansi silabus), 
ketepatan tujuan, relevansi kompetensi, 
kelengkapan materi, keruntutan materi, 
kejelasan materi dan tingkat kesulitan 
materi. Pada aspek relevansi media terdiri 
dari indicator yang mengungkap tentang: 
komposisi gambar dan teks, komposisi 
warna, ilustarasi music, tampilan animasi, 
ketepatan penggunaan animasi, 
kemudahan dalam menggunakan media, 
kesesuaian dengan peserta didik. Hasil 
validasi terhadap media pembelajaran 
Bahan Teknik Dasar oleh ahli materi dan 
ahli media dapat dilihat pada tabel 1. 

Berdasarkan tabel 1 terlihat bila 
tanggapan terhadap media pembelajaran 
Bahan Teknik Dasar oleh ahli pada aspek 
relevansi media memiliki rerata total 3,25 
dan pada aspek relevansi media memiliki 
rerata total 2,91 dari skala 4. Hal ini 
menyatakan bila Media pembelajaran 
Bahan Teknik Dasar sudah cukup layak 
untuk digunakan sebagai bahan ajar pada 
pembelajaran Mata Kuliah Bahan Teknik 
Dasar ditinjau dari relevansi  materi dan 
relevansi media.  Media pembelajaran 
Bahan Teknik Dasar sebagai bahan ajar 
sudah layak untuk membekali mahasiswa 
dalam mencapai kompetensi Bahan 
Teknik Dasar.

 

Tabel 1. Validasi media pembelajaran Bahan Teknik Dasar oleh ahli 

No Aspek Indikator Nilai Rerata 

1 

Relevansi Materi 

Ketepatan isi materi (relevansi 
silabus) 3,5 

2 Ketepatan tujuan 3,5 
3 Relevansi Kompetensi 3,5 
4 Kelengkapan Materi 3 
5 Keruntutan materi 3 
6 Kejelasan materi 3 
7 Tingkat kesulitan materi  3,5 

8 
Kesesuaian dengan peserta 
didik 3 

Rerata total 3,25 

1 

Relevansi Media 

Komposisi gambar dan teks 3 
2 Komposisi warna 3 
3 Ilustarasi musik 2,5 
4 Tampilan animasi 2,5 
5 Ketepatan penggunaan animasi 3 

6 
Kemudahan dalam 
menggunakan media 3,5 

Rerata total 2,91 

 
Merujuk data pada tabel 1 dapat 

dketahui bila pada aspek relevansi materi 
, masing-masing indicator memiliki nilai 
rata-rata terendah 3. Data ini 
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menunjukkan bahwa dari aspek materi, 
media pembelajaran sudah mendapat 
apresiasi baik.Angka tersebut menyatakan 
bila materi yang disusun pada media 
pembelajaran Bahan Teknik Dasar sudah 
baik dan sesuai dengan silbus dan 
tuntutan kompetensi.Materi disajikan 
secara runtut, terorganisir dan sesuai 
dengan kapasitas mahasiswa.Media 
pembelajaran dilengkapi dengan latihan-
latihan yang dapat digunakan sebagai 
pengukur ketercapaian tujuan belajar. 
Dengan menggunakan media 
pembelajaran ini mahasiswa dapat  
meningkatkan pemahaman dalam proses 
pembelajaran. 

Bila ditinjau dari aspek relevansi 
media menurut table 1 memiliki nilai rata-

rata terendah 2,5 pada indicator ilustrasi 
music dan tampilan animasi. Hal ini 
menunjukkan bila media pembelajaran 
yang dibuat masih rendah dalam hal 
ilustrasi music dan tampilan 
animasi.Untuk pengembangan 
selanjutnya pada indicator ini perlu 
mendapat perhatian dan penekanan 
dalam pembuatan media pembelajaran 
agar lebih menarik. 
  
2. Tanggapan  Oleh Mahasiswa 

Demikian juga untuk mengungkap 
tanggapan mahasiswa terhadap media 
pembelajaran Bahan Teknik digunakan 
instrument yang memuat dua aspek yaitu 
relevansi materi dan relevansi media.

Tabel 2. Tanggapan Mahasiswa terhadap  media pembelajaran Bahan Teknik Dasar 

No Aspek Indikator Nilai Rerata 

1 

Relevansi Materi 

Ketepatan isi materi (relevansi 
silabus) 3,24 

2 Ketepatan tujuan 3,46 
3 Relevansi Kompetensi 3,16 
4 Kelengkapan Materi 2,98 
5 Keruntutan materi 3,07 
6 Kejelasan materi 2,92 
7 Tingkat kesulitan materi 3,02 

8 
Kesesuaian dengan peserta 
didik 3,19 

Rerata total 3,13 

1 

Relevansi Media 

Komposisi gambar dan teks 3,18 
2 Komposisi warna 3,18 
3 Ilustarasi musik 2,65 
4 Tampilan animasi 2,71 
5 Ketepatan penggunaan animasi 3,05 

6 
Kemudahan dalam 
menggunakan media 3,37 

Rerata total 2,96 

 
Mahasiswa yang diberi angket instrument 
adalah mahasiswa yang sedang 
menempuh Mata Kuliah Bahan Teknik 
Dasar yang pada awal kuliah telah diberi 

media pembelajaran. Tanggapan 
terhadap media pembelajaran Bahan 
Teknik Dasar oleh mahasiswa dapat 
dilihat pada table 2. 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Teknik Mesin 
FT UNY, Sabtu 2 Juni 2012 ISSN: 2086-8987

146



 
 

Berdasarkan table 2 terlihat bila 
tanggapan media pembelajaran Bahan 
Teknik Dasar oleh mahasiswa pada aspek 
relevansi materi memiliki rerata total yang 
lebih rendah yaitu 3,13 dari skala 4. Hal ini 
menyatakan bila Media pembelajaran 
Bahan Teknik Dasar ditanggapi oleh 
mahasiswa sebagai bahan pembelajaran 
Mata Kuliah Bahan Teknik Dasar dalam 
kategori baik.  Media pembelajaran Bahan 
Teknik Dasar sebagai bahan 
pembelajaran  sudah memiliki kelayakan 
yang baik bagi mahasiswa dalam 
mempelajari Bahan Teknik Dasar.  

Pada aspek relevansi media 
mahasiswa memberikan nilai rata-rata 
2,96 yang berarti tanggapan mahasiswa 
terhadap aspek relevansi media dalam 
kategori cukup baik. Seperti halnya 
penilaian ahli ternyata hamper sama 
dengan tanggapan mahasiswa. Indikator 
yang memiliki nilai rendah yaitu ilustrasi 
music dengan nilai 2,65 dan tampilan 
animasi dengan nilai 2,71. Kenyataan 
tersebut menyatakan bila media 
pembelajaran Bahan Teknik Dasar belum 
memiliki daya tarik yang optimal bagi 
mahasiswa, dan ini dapar dlebih 
dioptimalkan lagi.

Pencapaian Prestasi Mahasiswa Pada 
Pembelajaran Bahan Teknik Dasar 

 Untuk mengungkap pencapaian 
prestasi mahasiswa pada pembelajaran 
Bahan Teknik Dasar dilakukan proses 
pembelajaran kelompok mahasiswa yang 
menggunakan media pembelajaran dan 
yang tidak menggunakan media 
pembelajaran. Untuk itu dilakukan metode 
quasi eksperimen, dengan mendisain satu 
kelas eksperimen dan satu kelas control. 
Kelas eksperimen dan kelas control 
mendapat perlakuan yang sama dalam 
pembelajaran, baik dari silabus metode 
penyampaian, tugas dan referensi yang 
dianjurkan. Perbedaannya hanya terletak 
pada kelas eksperimen diberi media 
pembelajaran Bahan Teknik dasar 
sedangkan kelas control tidak diberi. 
Untuk mengetahui kemampuan awal 
mahasiswa tentang penguasaan 
kompetensi Bahan Teknik Dasar 
dilakukan dengan Pre Test. Untuk melihat 
pencapaian prestasi setelah perlakuan 
maka dilakukan dengan Post Test. Post 
Test dilakukan setelah mahasiswa 
menempuh atau mempelajari separoh dari 
materi keseluruhan, tepatnya setelah 
menempuh tujuh kali pertemuan atau 
tatap muka di kelas.  

 

 

 

Tabel 3.. Nilai Post Test Bahan Teknik Dasar Kelas Eksperimen

No Kelas 
Interval

Frekuensi 
absolut

Frekuensi 
relatif

1 41 - 50 1 2,70 
2 51 - 60 1 2,70 
3 61 - 70 9 24,32 
4 71 - 80 7 18,91 
5 81 - 90 15 40,84 
6 91 - 100 4 10,81 

    37 100 
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Gambar 1. Grafik Nilai Postest Kelas Eksperimen 

Nilai Post Test yang dicapai oleh 
kelas eksperimen dapat dilihat pada tabel 
3. Pencapaian nilai Post Test untuk kelas 
eksperimen memiliki rentang terendah 47 
dan tertinggi 96 dari skala 100. Nilai rata-
rata kelas yang dicapai adalah 77,70 
dengan simpangan baku 11,54. 

Nilai Post Test yang dicapai oleh 
kelas kontrol dapat dilihat pada tabel 4. 
Pencapaian nilai Post Test untuk kelas 
kontrol memiliki rentang terendah 41 dan 
tertinggi 88 dari skala 100. Nilai rata-rata 
kelas yang dicapai adalah 64,10 dengan 
simpangan baku 12,31.

Tabel 4. Nilai Post Test Bahan Teknik Dasar Kelas Kontrol 

No Kelas 
Interval

Frekuensi 
absolut

Frekuensi 
relatif

1 41 - 50 5 13,51 
2 51 - 60 8 21,62 
3 61 - 70 12 32,43 
4 71 - 80 10 27,02 
5 81 - 90 2 5,40 
6 91 - 100 0 0 

    37 100.00 

Gambar 2. Grafik Nilai Postes Kelas Kontrol 
 
Untuk mengetahui apakah kelas 

eksperimen dan kelas kontrol memiliki 
pencapaian prestasi yang sama atau tidak 
maka dilakukan uji statistik dengan uji t. 

0
2
4
6
8

10
12
14
16

41 - 50 51 - 60 61 - 70 71 - 80 81 - 90 91 -
100

Fr
ek

ue
ns

i

Interval  Nilai

0
2
4
6
8

10
12

41 - 50 51 - 60 61 - 70 71 - 80 81 - 90 91 -
100

Fr
ek

ue
ns

i

Interval Nilai

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Teknik Mesin 
FT UNY, Sabtu 2 Juni 2012 ISSN: 2086-8987

148



 
 

Dari hail uji statistik diperoleh t hitung 
sebesar 4,8998. Harga t tabel untuk N1 = 
37 dan N2 = 37, pada taraf signifikansi 5 
% diperoleh t = 1,6684. Berdasarkan 
kriteri uji t menyatakan Ho : Tidak ada 
perbedaan pencapaian prestasi antara 
kelas eksperimen dan kelas kontrol 
apabila -t tabel< t hitung< t tabel atau -1,6684< t 
hitung< 1,6684. Hasil perhitungan 
menunjukkan t hitung > t tabel, yaitu 
4.8998> 1,6684, berarti hopotesis yang 
menyatakan tidak ada perbedaan 
pencapaian prestasi antara kelas 
eksperimen dan kelas kontrol ditolak. Hal 
ini berarti menunjukkan sebaliknya yaitu 
ada perbedaan pencapaian prestasi kelas 
eksperimen dan kelas kontrol di terima.  

Berdasarkan hasil uji statistik yang 
dilakukan ternyata ada perbedaan 
pencapaian prestasi antara kelas yang 
diberi media pembelajaran dengan kelas 
yang tidak diberi media pembelajaran. 
Berdasarkan tabel 3 dan 4 dapat diketahui 
bila kelas yang diberi media pembelajaran 
memperoleh pencapaian yang lebih tinngi 
Hal ini bearti pemberian media 
pembelajaran pada pembelajaran Bahan 
Teknik Dasar memberikan dampak yang 
positif. Kondisi ini dapat diterima dan 
dipahami dengan pemberian media 
pembelajaran mahasiswa memiliki 
pemahaman yang lebih baik dalam 
mempelajari Bahan Teknik Dasar. .Dalam 
proses belajar memiliki kesempatan untuk 
mendapat pengalaman belajar yang lebih 
dan diterima oleh indera belajar yang lebih 
komplek, sehingga pemahaman terhadap 
materi belajar lebih kuat. Mahasiswa yang 
tidak diberi media pembelajaran 
cenderung lebih perhatian dan antusias 
dalam belajar.    

Simpulan 

 Berdasarkan hasil dan 
pembahasan yang telah dipaparkan maka 
dapat diambil simpulan sebagai berikut: 

1. Media pembelajaran Bahan Teknik 
Dasar dirancang berdasarkan 

kurikulum, silabus dan materi ajar 
yang tertulis pada modul Bahan 
Teknik Dasar. Materi ajar yang terpilih 
di desain dalam bentuk storyboard 
yang kemudian dibuat pada media 
adobe flash CS 3. Media belajar di 
desain dengan mengkombinasikan 
narasi, teks, gambar, animasi dan 
video. 

2. Pembuatan media belajar Bahan 
Teknik Dasar dengan program adobe 
flash CS 3 mengkuti tahapan-tahapan 
yaitu: analisis kompetensi, analisis 
bahan ajar, desain media, produksi, 
editing, pembuatan prototipe media, 
uji coba dan validasi. 

3. Berdasarkan validasi dari ahli dan 
tanggapan mahasiswa media belajar 
Bahan Teknik Dasar dinilai dalam 
kategori baik untuk aspek relevansi 
materi dengan nilai 3,25 dan 3,13, 
sedangkan pada aspek relevansi 
media dinilai cukup baik dengan nilai 
2,91 dan 2,96. Hal ini menunjukkan 
bila media belajar yang dibuat layak 
untuk digunakan dalam proses 
pembelajaran Bahan Teknik Dasar. 

4. Terdapat perbedaan pencapaian hasil 
belajar antara kelas yang 
menggunakan media flash dan yang 
tidak menggunakan dalam 
pembelajaran Bahan Teknik Dasar. 
Penyertaan media pembelajaran 
pada pembelajaran Bahan Teknik 
Dasar memiliki pengaruh yang positif 
pada pencapaian prestasi belajar. Hal 
ini mengartikan bahwa penyertaan 
media belajar Bahan Teknik Dasar 
dapat meningkatkan pencapaian nilai 
dalam belajar Bahan Teknik Dasar. 
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ANALISIS IMPLEMENTASI MODEL PEMBELAJARAN MULTIMEDIA BERBASIS WEB 
TEHADAP MOTIVASI BELAJAR 

Erni Munastiwi 
Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) D.I. Yogyakarta 

Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaruh secara simultan implementasi 

model pembelajaran multi media berbasis web terhadap motivasi belajar peserta didik/ siswa pada 
mata pelajaran kewirausahaan, dan (2) dampak implementasi model pembelajaran multi media 
berbasis web terhadap motivasi belajar pesrta didik/ siswa pada mata pelajaran kewirausahaan. 

Populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas XI Teknik Komputer Jaringan (TKJ) A 
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Pundong. Sampel adalah himpunan atau bagian dari 
unit populasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik purposive  sampling, yaitu 
peneliti telah menyusun kriteria-kriteria yang digunakan dalam pengambilan   sampel. Kriteria 
tersebut meliputi siswa kelas XI TKJ A yang berjenis kelamin pria dan wanita. Peneliti 
menggunakan kriteria ini dikarenakan siswa kelas XI TKJ A merupakan siswa yang mempunyai 
prestasi lebih baik dibandingkan siswa kelas XI lainnya. Teknik analisa data meliputi uji normalitas  
menggunakan teknik Kolmogorov Smirnov, analisis regresi linier berganda untuk mencari 
pengaruh, dan hubungan dari beberapa variabel independen terhadap variabel dependen,  uji F 
statistik untuk mencari pengaruh dari variabel independen yang digunakan secara bersama-sama 
(simultan) terhadap variabel dependen, koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa 
besar variasi perubahan variabel dependen yang mampu dijelaskan oleh variabel independen 
dalam model, uji asumsi klasik: model regresi yang baik adalah model regresi yang menghasilkan 
estimator linier tidak bias ( Best Linier Unbias Estimator/ BLUE). Kondisi ini akan terjadi jika 
dipenuhi beberapa asumsi, yang disebut dengan asumsi klasik terdiri a.  multikolinearitas artinya 
antar variabel independen yang terdapat dalam model memiliki hubungan yang sempurna; b. 
heteroskedastisitas: artinya varians variabel dalam model tidak sama (konstan); c. otokorelasi: 
artinya adanya korelasi antar anggota sampel yang diurutkan berdasarkan waktu. Penyimpangan 
asumsi biasanya muncul pada observasi yang menggunakan time series. Cara lain untuk 
mendeteksi adanya otokorelasi dalam model dan lebih akurat menggunakan Uji Lagrange 
Multiplier. Jika hasil analisis selanjutnya masih terdapat otokorelasi, maka pemerkira OLS  
(Ordinary Least Square) masih mempunyai sifat tidak bias dalam sampling yang terulang. Kondisi 
masih konsisten artinya sampel makin membesar (n menuju tidak terhingga) pemerkira akan 
mendekati parameter. Sebagaimana halnya heteroskedastisitas dalam hal terjadi otokorelasi, maka 
pemerkira tidak lagi efisien baik dalam sampel besar maupun sampel. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran multimedia berbasis web berpengaruh 
secara simultan dan berdampak positif karena peserta didik/ siswa dapat memperoleh 
pengetahuan, memecahkan masalah, mengubah perilaku/ sikap, mempertajam keahlian 
interpersonal, dan dapat memelihara pengetahuan. Oleh karena itu, pembelajaran multimedia 
berbasis web seharusnya mulai dikenalkan dan dimplementasikan di sekolah, sebab dapat 
meningkatkan kompetensi. Dengan demikian dapat meningkatkan mutu pembelajaran. 

Kata kunci: pembelajaran, multimedia, motivasi 
 

Pendahuluan 
Keberhasilan sebuah negara 

dapat diukur dari keberhasilan 
pembangunan bidang pendidikan. 
Pembangunan dalam bidang pendidikan 
adalah usaha membentuk kepribadian 
dan sikap watak peserta didik/siswa. 

Tujuannya untuk dapat menciptakan 
kehidupan bagi peserta didik/ siswa 
dalam menuju masa depan yang lebih 
baik sebagai anggota masyarakat dalam 
suatu negara. Tujuan pendidikan sangat 
tergantung pada falsafah hidup suatu 
bangsa.  
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Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional Bab II Pasal 4 dinyatakan 
bahwa pendidikan nasional bertujuan 
mencerdaskan kehidupan bangsa dan 
mengembangkan manusia Indonesia 
seutuhnya yaitu manusia yang beriman 
dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang 
Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, 
memiliki pengetahuan dan keterampilan, 
kesehatan jasmani dan rohani, 
kepribadian yang mantap dan mandiri 
serta rasa tanggung jawab 
kemasyarakatan dan kebangsaan. 
Pelaksanaan pembelajaran merupakan 
salah satu faktor yang berpengaruh 
terhadap usaha-usaha dalam 
pencapaian tujuan-tujuan pendidikan. 

Tujuan pendidikan dapat dicapai 
apabila proses pembelajaran 
dilaksanakan dan dikembangkan sesuai 
standar yang tercantum dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 
tentang Standar Nasional Pendidikan. 
Standar proses adalah standar 
nasional pendidikan yang berkaitan 
dengan pelaksanaan pembelajaran pada 
satuan pendidikan untuk mencapai 
kompetensi lulusan. Standar proses 
berisi kriteria minimal proses 
pembelajaran pada satuan pendidikan 
dasar dan menengah di seluruh wilayah 
hukum Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Standar proses ini berlaku untuk 
jenjang pendidikan dasar dan menengah 
pada jalur formal, baik pada sistem paket 
maupun pada sistem kredit semester. 
Standar proses meliputi perencanaan 
proses pembelajaran, pelaksanaan 
proses pembelajaran, penilaian hasil 
pembelajaran, dan pengawasan proses 
pembelajaran untuk terlaksananya 

proses pembelajaran yang efektif dan 
efisien. 

Salah satu tingkat satuan 
pendidikan yang memiliki komponen 
struktur kurikulum mata pelajaran 
kejuruan, dalam hal ini mata pelajaran 
kewirausahaan adalah Sekolah 
Menengah Kejuruan (SMK). Pendidikan 
kejuruan bertujuan untuk meningkatkan 
kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, 
akhlak mulia, serta keterampilan peserta 
didik untuk hidup mandiri dan mengikuti 
pendidikan lebih lanjut sesuai dengan 
program kejur  uannya. Agar dapat 
bekerja secara efektif dan efisien serta 
mengembangkan keahlian dan 
keterampilan, memiliki stamina tinggi, 
menguasai bidang keahlian dan dasar-
dasar ilmu pengetahuan dan teknologi, 
memiliki etos kerja tinggi, dan mampu 
berkomunikasi sesuai dengan tuntutan 
pekerjaannya, serta memiliki 
kemampuan mengembangkan diri.  

Struktur kurikulum Sekolah 
Menengah Kejuruan (SMK) berisi mata 
pelajaran wajib, mata pelajaran kejuruan, 
muatan lokal, dan pengembangan diri.   

Mata pelajaran wajib terdiri atas: 
Pendidikan Agama, Pendidikan 
Kewarganegaraan, Bahasa, Matematika, 
IPA, IPS, Seni dan Budaya, Pendidikan 
Jasmani Olahraga dan Kesehatan. Mata 
pelajaran kejuruan terdiri atas:  1. KKPI 
(Keterampilan Komputer dan 
Pengelolaan Informasi), 2. 
Kewirausahaan, 3. Dasar Kompetensi 
Kejuruan, dan 4. Kompetensi Kejuruan. 
Mata pelajaran ini bertujuan untuk 
membentuk manusia Indonesia 
seutuhnya dalam spektrum manusia 
kerja. 
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Mata pelajaran kejuruan terdiri 
atas beberapa mata pelajaran yang 
bertujuan untuk menunjang 
pembentukan kompetensi kejuruan dan 
pengembangan kemampuan 
menyesuaikan diri dalam bidang 
keahliannya. Muatan lokal merupakan 
kegiatan kurikuler untuk 
mengembangkan kompetensi yang 
disesuaikan dengan ciri khas, potensi 
daerah, dan prospek pengembangan 
daerah termasuk keunggulan daerah, 
yang materinya tidak dapat 
dikelompokkan ke dalam mata pelajaran 
yang ada. Substansi muatan lokal 
ditentukan oleh satuan pendidikan sesuai 
dengan program keahlian yang 
diselenggarakan. Pengembangan diri 
bukan merupakan mata pelajaran yang 
harus diasuh oleh guru. Pengembangan 
diri bertujuan memberikan kesempatan 
kepada peserta didik untuk 
mengembangkan dan mengekspresikan 
diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan 
minat setiap peserta didik sesuai dengan 
kondisi sekolah. Kegiatan 
pengembangan diri difasilitasi dan atau 
dibimbing oleh konselor, guru, atau 
tenaga kependidikan yang dapat 
dilakukan dalam bentuk kegiatan 
ekstrakurikuler. Kegiatan pengembangan 
diri dilakukan melalui kegiatan pelayanan 
konseling yang berkenaan dengan 
masalah diri pribadi dan kehidupan 
sosial, belajar, dan pembentukan karier 
peserta didik. Pengembangan diri bagi 
peserta didik SMK terutama ditujukan 
untuk pengembangan kreativitas dan 
bimbingan karier. 

Kenyataannya, pendidikan 
kewirausahaan sering diabaikan, dan 
dipandang sebelah mata, kewirausahaan 

sangat berkaitan erat dengan 
permasalahan hidup seseorang. 
Kewirausahaan oleh Suryana (2005: 8) 
didefinisikan sebagai suatu kemampuan 
kreatif dan inovatif yaitu menciptakan hal 
yang baru dan berbeda, yang dijadikan 
kiat, dasar, sumber daya, proses dan 
perjuangan untuk menciptakan nilai 
tambah barang dan jasa yang dilakukan 
keberanian untuk mengambil resiko.  

Sekolah Menengah Kejuruan 
(SMK) merupakan salah satu tingkat 
satuan pendidikan yang bertujuan 
meningkatkan kualitas sumber daya 
manusia. Diharapkan SMK menghasilkan 
lulusan siap kerja dan atau lulusan yang 
dapat menciptakan lapangan kerja 
dengan berwirausaha. Pendidik/ guru 
merupakan faktor penentu keberhasilan 
sebuah proses pembelajaran. Ada 
beberapa strategi yang dapat digunakan 
oleh pendidik/ guru untuk menumbuhkan 
motivasi belajar peserta didik/ siswa, 
diantaranya  membangkitkan semangat 
belajar peserta didik/ siswa,  membantu 
kesulitan belajar peserta didik/ siswa, 
menggunakan metode yang bervariasi, 
dan menggunakan media yang baik dan 
sesuai dengan tujuan pembelajaran. 
Pemilihan model dan media 
pembelajaran menjadi bagian penting 
yang harus dipilih oleh pendidik/ guru. 
Penggunaan model yang kurang tepat 
akan berakibat kurang baik terhadap  
prestasi peserta didik/ siswa. 

Model pembelajaran multimedia 
berbasis web merupakan salah satu 
model pembelajaran yang dapat 
menumbuhkan motivasi belajar. Motivasi 
sebagai kegiatan yang memberikan 
dorongan kepada seseorang atau diri 
sendiri untuk mengambil suatu tindakan 
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yang dikehendaki. Kaitannya dengan 
kegiatan belajar, motivasi dapat 
dikatakan sebagai keseluruhan daya 
penggerak di dalam diri peserta didik 
yang menimbulkan, menjamin 
kelangsungan dan memberikan arah 
kegiatan belajar, sehingga diharapkan 
tujuan dapat tercapai. Dalam kegiatan 
belajar, motivasi sangat diperlukan, 
sebab seseorang yang tidak mempunyai 
motivasi dalam belajar, tidak akan 
mungkin melakukan aktivitas belajar. 

Oleh karena itu, motivasi 
merupakan sumber yang memberikan 
dorongan dari dalam yang dapat 
menggerakkan keinginan dari luar. 
Sumber penggerak motivasi yang 
berasal dari dalam cenderung beranjak 
dari kebiasaan individu (yang telah 
berkembang secara kompleks), 
sedangkan motivasi yang sumber 
penggeraknya datang dari luar selalu 
disertai oleh persetujuan, kemauan, dan 
kehendak individu.  

Kemajuan di bidang Information 
Comunication Technology (ICT) 
berpengaruh terhadap perilaku manusia, 
mendorong manusia untuk meningkatkan 
efisiensi pada setiap kegiatannya. Pada 
masa-masa mendatang diyakini bahwa 
tidak ada bidang kehidupan manusia 
yang tidak memanfaatkan ICT. Salah 
satu teknologi yang penting 
dikembangkan saat ini adalah teknologi 
komputer, karena teknologi komputer 
dapat dipakai sebagai sarana untuk 
menyajikan informasi dan dimanfaatkan 
untuk berbagai bidang termasuk bidang 
pendidikan. Sebagai contoh, dengan 
adanya teknik komputer multimedia  
mampu menampilkan gambar atau 
tulisan  diam atau gerak/ suara. Sudah 

saatnya teknik komputer dijadikan 
sebagai salah satu alternatif pilihan 
media pembelajaran yang efektif dan 
efisien.  

Mata pelajaran kewirausahaan 
sangat spesifik karena melibatkan 
berbagai pihak terkait. Sehingga  lebih 
baik apabila dalam merancang 
pembelajaran dipahami oleh pihak-pihak 
tertentu yang perannya relatif menonjol 
dalam proses pembelajaran.  Dari 
pengamatan selama ini, diantara mata 
pelajaran yang lainnya prestasi belajar 
kewirausahaan  saat ini sangat rendah. 
Salah satu faktor penyebabnya adalah 
penyampaian materi pelajaran  kurang 
menarik. Kurangnya stategi dan media 
pembelajaran yang diterapkan di dalam 
proses pembelajaran tersebut, sehingga 
peserta didik/ siswa cenderung  bosan. 
Untuk itu, diperlukan solusi yang tepat 
untuk mengatasi permasalah tersebut 
sehingga diharapkan dapat berpengaruh 
terhadap peserta didik/ siswa dalam 
belajar kewirausahaan.  

Salah satu cara untuk 
meningkatkan keaktifan peserta didik/ 
siswa pada pelaksanaan pembelajaran 
kewirausahaan  adalah dengan 
pengembangan model pembelajaran 
berbasis ICT salah satunya adalah 
pembelajaran multimedia berbasis web. 
Program ini dapat menampilkan 
informasi  berupa tulisan, gambar, video, 
dan lainnya sehingga peserta didik/ 
siswa dapat lebih memahami materi yang 
disampaikan oleh pendidik/ guru. 
Pembelajaran multimedia cocok 
digunakan dalam proses pembelajaran 
pada tingkat satuan pendidikan selain 
SMK. Implementasi pembelajaran 
multimedia dalam mata pelajaran 
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kewirausahaan tidak hanya terbatas 
dalam pengunaannya sebagai alat bantu 
dalam mengajar di kelas tetapi juga 
dapat dimanfaatkan untuk tugas-tugas 
peserta didik/ siswa.

Pendidik/ guru dapat 
memanfaatkan teknologi tersebut untuk 
memberikan tugas kepada peserta didik/ 
siswa dan pengumpulan tugas melalui 
email. Dengan menerapkan model 
tersebut diharapkan berdampak positif 
atau berpengaruh terhadap proses 
pembelajaran kewirausahaan.  Artinya 
keterbatasan ruang dan waktu dapat 
teratasi karena peserta didik/ siswa dapat 
mengumpulkan tugasnya atau pendidik/ 
guru dapat memberikan tugas tanpa 
terhalang oleh keterbatasan ruang dan 
waktu. Selain itu, pembelajaran 
multimedia dalam mata pelajaran 
kewirausahaan   dapat dilakukan dalam 
bentuk e-learning. Hal ini dimaksudkan 
agar pembelajaran yang ada tidak selalu 
menggunakan buku akan tetapi dapat 
menggunakan dan memanfaatkan 
perkembangan teknologi yaitu internet. 
Pelaksanaan pembelajaran dalam bentuk 
e-learning menuntut kesiapan sekolah 
dalam menyediakan fasilitas  sebagai 
sarana pendukung sekolah yang dapat 
menunjang keberhasilan  pembelajaran 
multimedia berbasis web.

Penerapan pembelajaran 
multimedia berbasis web menuntut 
kesiapan peserta didik/ siswa dalam 
menggunakan sarana prasarana. 
Peserta didik/ siswa harus mampu 
menggunakan komputer untuk masuk ke 
dunia internet. Di samping itu, peserta 
didik/ siswa harus memiliki pengetahuan 
jelajah internet terutama  berkaitan 
dengan situs–situs yang bisa 

memberikan ilmu pengetahuan. Menurut 
Kikis (2008: 45), penerapan multimedia
sebagai inovasi dalam proses belajar 
mengajar harus didukung oleh akses 
internet secara teratur baik oleh pendidik/ 
guru maupun peserta didik/ siswa. Dalam 
menyiapkan semua itu, peran aktif 
pendidik/ guru sangat diperlukan untuk 
membimbing peserta didik/ siswa agar 
tujuan pembelajaran dapat tercapai. Hal 
ini disebabkan karena tidak sedikit 
peserta didik/ siswa yang telah memiliki 
pengetahuan tentang dunia internet akan 
menyalah gunakannya. Dan salah satu 
bentuk penyalahgunaan  adalah peserta 
didik/ siswa membuka situs-situs yang 
berbau pornografi. Oleh karena itu, 
pengawasan pendidik/ guru juga 
merupakan hal yang perlu diperhatikan. 

Tingkat kecerdasan dan 
keterampilan  peserta didik/ siswa dalam 
memahami mata pelajaran 
kewirausahaan merupakan modal awal 
yang  membuat peserta didik/ siswa 
mudah menerima materi yang 
disampaikan oleh pendidik/ guru. Dengan 
tingkat kecerdasan dan keterampilan 
yang tinggi setiap peserta didik/ siswa 
akan mempunyai peluang besar dalam 
mencapai keberhasilan dalam 
pembelajaran. Berdasarkan uraian 
diatas, peneliti tertarik untuk melakukan 
penelitian tentang: Analisis implementasi 
model pembelajaran multimedia  
berbasis web terhadap motivasi belajar 
peserta didik/ siswa (studi terhadap mata 
pelajaran kewirausahaan di SMKN 1  
Pundong Bantul D.I.Yogyakarta. 
Kajian Teori
Multimedia 

Menurut Richard E. Mayer (2009: 3) 
mendefinisikan bahwa: multimedia 
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sebagai presentasi materi dengan 
menggunakan kata-kata sekaligus 
gambar-gambar. Kata-kata yang 
dimaksud adalah materi yang disajikan 
dalam verbal form atau bentuk verbal, 
misalnya menggunakan teks kata-kata 
yang tercetak atau terucapkan. Yang 
dimaksud gambar adalah materi yang 
disajikan dalam bentuk pictorial form atau 
bentuk gambar, misalnya grafik, foto, dan 
peta). 
 Suyanto (2003: 21) menyatakan 
multimedia adalah pemanfaatan kom-
puter untuk membuat dan mengga-
bungkan teks, grafik, audio, gambar 
gerak dengan menggabungkan link dan 
tool yang memungkinkan pemakai 
melakukan navigasi, berinteraksi, 
berkreasi, dan berkomunikasi.  

Dari beberapa pengertian diatas 
dapat ditarik kesimpulan bahwa 
multimedia adalah penyampaian 
informasi secara interaktif dari 
penggabungan beberapa media yang 
berupa teks, gambar, grafis, animasi, 
audio, dan video.  
Model Pembelajaran 
       William W. Lee dan Diana L. 
Owens (2004: 117) menyatakan, bahwa: 
Terdapat empat pendekatan untuk 
belajar. Berikut adalah lima indra, 
dikelompokkan menjadi empat 
pendekatan untuk belajar:1) Visual: 
menyajikan instruksi menggunakan siswa 
pun dapat melihat. Visual termasuk 
video, grafik, animasi, dan teks tertulis (di 
layar komputer, papan tulis, flip chart, 
transparansi overhead, buku, poster, dan 
sebagainya); 2) Auditory: menyajikan 
instruksi menggunakan siswa pun dapat 
mendengarkan (kaset, telekonferensi 
audio, kuliah, efek suara, musik, dan 

sebagainya); 3)  Penciuman: menyajikan 
instruksi menggunakan siswa apa pun 
bisa bau atau rasa (sesuatu yang 
terbakar, atau sesuatu yang telah 
disiapkan dengan bumbu terlalu banyak); 
4) Perabaan: menyajikan instruksi 
menggunakan siswa pun dapat 
menyentuh atau memanipulasi (model, 
bagian-bagian yang sebenarnya atau 
peralatan, memiliki studentc melakukan 
demonstrasi, peran, dan sebagainya). 

Pembelajaran yang 
menggunakan multimedia berbasis web 
lebih mempermudah siswa dalam 
menerima materi pembelajaran. 
Pembelajaran dapat dilakukan secara 
jarak jauh, di satu lokasi tertentu. 
Penggunaan web sebagai alat bantu 
dalam pembelajaran memiliki tingkat 
keefektifan. Sebuah pembelajaran dapat 
menggunakan lebih dari satu sistem 
pembelajaran. Pembelajaran yang 
berhasil adalah pembelajaran yang 
menggabungkan berbagai sistem 
pembelajaran. Sistem pembelajaran 
gabungan sangat bermanfaat jika 
pembelajaran yang digunakan adalah 
berbasis web/ teknologi. Dalam 
pembelajaran berbasis web, siswa 
melihat, mendengarkan, mencium dan 
meraba.
Motivasi Belajar

Hasyim Ali (2003: 143) menyatakan  
motivasi adalah apa yang menggerakkan 
seseorang untuk bertindak dengan cara 
tertentu atau sekurang-kurangnya 
mengembangkan sesuatu 
kecenderungan perilaku tertentu, yang 
dapat dipicu oleh rangsangan luar, atau 
yang lahir dari dalam diri orang itu 
sendiri’.  
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Menurut Sardiman A.M  (2008: 
10) bahwa motivasi dapat juga dikatakan 
sebagai serangkaian usaha untuk 
menyediakan kondisi-kondisi tertentu, 
sehingga seseorang itu mau dan ingin 
melakukan sesuatu, dan bila ia tidak 
suka, maka berusaha untuk meniadakan 
atau mengelakan perasaan tidak suka 
tersebut. Jadi motivasi itu dapat dirangkai 
oleh faktor dari luar tetapi motivasi 
adalah tumbuh di dalam diri seseorang.  

Dari berbagai pendapat  
mengenai motivasi yang dikemukakan 
diatas, dapat disimpulkan bahwa 
motivasi adalah suatu kondisi internal 
yang mampu menimbulkan dorongan 
dalam diri manusia untuk melakukan 
aktivitas tertentu guna mencapai tujuan.   
Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian  
bahwa data-data yang peneliti gunakan 
telah memenuhi kriteria validitas dan 
reliabilitas. Oleh karena itu, data-data 
tersebut valid dan reliabel. Hasil analisis 
regresi dinyatakan bahwa variabel 
perolehan pengetahuan (X1), 
kemampuan memecahkan masalah (X2), 
mengubah perilaku/ sikap (X3), keahlian 
interpersonal (X4), dan terpeliharanya 
pengetahuan (X5) secara bersama-sama 
dan secara individual mempunyai 
pengaruh signifikan terhadap motivasi 
belajar peserta didik/ siswa (Y). 
Hubungan kelima variabel independen 
terhadap motivasi belajar peserta didik/ 
siswa positif. Dengan demikian hipotesa 
yang menyatakan terdapat pengaruh 
positif dan signifikan dari variabel 
perolehan pengetahuan (X1), 
kemampuan memecahkan masalah (X2), 
mengubah perilaku/ sikap (X3), keahlian 
interpersonal (X4), dan terpeliharanya 

pengetahuan (X5) terhadap motivasi 
belajar peserta didik/ siswa terbukti 
benar. Hasil regresi telah memenuhi 
prasyarat asumsi klasik yang dinyatakan 
bahwa data telah terdistribusi normal, 
tidak terdapat multikolinearitas dan tidak 
terdapat heteroskedasitas. 

Hasil analisis  menunjukkan 
pembelajaran multimedia berbasis web 
berdampak positif bagi peserta didik 
karena dapat memperoleh pengetahuan, 
memecahkan masalah, mengubah 
perilaku/ sikap, mempertajam keahlian 
interpersonal, dan dapat memelihara 
pengetahuan. Oleh karena itu, 
pembelajaran multimedia berbasis web 
seharusnya mulai dikenalkan dan 
dimplementasikan di sekolah.  

Agar pembelajaran multimedia 
berbasis web dapat dilaksanakan dengan 
lancar, hendaknya pendidik/ guru sudah 
tahu lebih dahulu tentang dunia internet 
sebelum menerapkan pembelajaran. 
Beberapa metode pembelajaran dapat 
dilakukan diantaranya: diskusi, 
demonstrasi, problem solving, inkuiri, dan 
discoveri. Pendidik/ guru memberikan 
topik tertentu, kemudian peserta didik/ 
siswa mencari hal-hal yang berkaitan 
dengan hal tersebut dengan mencari 
‘down load’ dari internet. Selain itu 
pendidik/ guru dapat memberikan tugas-
tugas ringan yang mengharuskan 
peserta didik/ siswa mengakses dari 
internet. Peserta didik/ siswa dapat 
belajar dari internet tentang hal-hal up to 
date yang berkaitan dengan 
pengetahuan. Pendidik/ guru memberi 
tugas pada peserta didik/ siswa untuk 
mencari suatu peristiwa terkini dari 
internet kemudian mendiskusikannya di 
kelas.  
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Metode-metode tersebut dapat 
dilakukan dengan menggunakan model-
model pembelajaran yang bervariasi 
sehingga peserta didik/ siswa semakin 
senang, tertarik untuk mempelajari materi 
pelajaran  sehingga proses pembelajaran 
lebih bermakna. Dengan 
mengimplementasikan pembelajaran 
multimedia berbasis web diharapkan 
peserta didik/ siswa akan terbiasa 
berpikir kritis dan mendorong menjadi 
pembelajar otodidak. Peserta didik/ siswa 
akan terbiasa mencari berbagai informasi 
dari berbagai sumber untuk belajar. 
Pembelajaran ini juga mendidik peserta 
didik/ siswa untuk bekerjasama dengan 
peserta didik/ siswa lain dalam kelompok 
kecil/ tim.  

Pembelajaran multimedia 
berbasis web berdampak positif karena  
pengetahuan dan wawasan peserta 
didik/ siswa berkembang, mampu 
meningkatkan motivasi dan hasil belajar. 
Oleh karena itu, tujuan  pembelajaran 
akan  tercapai dan mutu pendidikan 
meningkat. Keuntungan pembelajaran 
multimedia berbasis web adalah dalam 
hal fleksibilitas. Pembelajaran multimedia 
berbasis web  dibangun untuk 
menampilkan kumpulan materi, 
sementara forum diskusi atau tanya 
jawab dapat dilakukan melalui e-mail 
atau milist. 

Disamping itu terdapat model 
pembelajaran dalam pembelajaran 
multimedia berbasis web yang terpadu, 
berupa portal e-learning yang berisi 
berbagai obyek pembelajaran yang 
diperkaya dengan multimedia serta 
dipadukan dengan sistem informasi 
akademik, evaluasi, komunikasi, diskusi, 
dan berbagai educational tools 

lainnya. Free weblog merupakan web 
yang dapat dikembangkan secara instan 
terdiri dari post dan page.  Free weblog 
dapat dikembangkan sebagai media 
pembelajaran berbasis web. 
Berdasarkan kajian teori bahwa metode 
pemanfaatan freeweblog sebagai media 
pembelajaran berbasis web dapat 
dilakukan dengan cara: 1) membuat post
sebagai media diskusi, 2) membuat 
halaman sebagai tempat menampilkan 
suatu mata pelajaran, dan 3) membuat 
sub halaman sebagai tempat 
menampilkan suatu pokok bahasan 
dalam suatu mata pelajaran. 

Implementasi pembelajaran  mul-
timedia berbasis web telah terbukti dapat 
meningkat prestasi belajar. Mata 
pelajaran Kewirausahaan tidak lagi 
dipandang sebelah mata, namun telah 
mendapat perhatian sama dengan mata 
pelajaran lain seperti mata pelajaran 
matematika. Agar implementasi 
pembelajaran  multimedia berbasis web 
dapat terlaksana perlu dukungan dari 
Kepala Sekolah dan komitmen seluruh 
warga sekolah. 
SIMPULAN  
1) Hasil analisis menunjukkan imple-

mentasi model pembelajaran 
multimedia berbasis web ber-
pengaruh secara simultan bagi 
peserta didik/ siswa. Peserta 
didik/siswa lebih luas memperoleh 
pengetahuan, lebih mudah 
memecahkan masalah, dapat secara 
langsung mengubah perilaku/ sikap, 
dan mempertajam keahlian inter-
personal. Oleh karena itu, 
pembelajaran kewirausahaan tidak 
lagi dipandang sebelah mata. 
Pembelajaran multimedia berbasis 
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web seharusnya mulai dikenalkan 
dan dimplementasikan di sekolah.  

2) Implementasi model pembelajaran 
multimedia berbasis web berdampak 
positif bagi peserta didik/ siswa 
karena  pengetahuan dan wawasan 
peserta didik/ siswa dapat 
berkembang, dan mampu mening-
katkan motivasi belajar peserta didik/ 
siswa serta hasil belajar. Oleh karena 
itu, tujuan  pembelajaran akan  
tercapai dan mutu pendidikan 
meningkat. Keuntungan pembelaja-
ran multimedia berbasis web adalah 
dalam hal fleksibilitas. Pembelajaran 
multimedia berbasis web  dibangun 
untuk menampilkan kumpulan materi, 
sementara forum diskusi atau tanya 
jawab dapat dilakukan melalui e-mail 
atau milist. 
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Abstrak 

Artikel ini merupakan sebuah opini atau pemikiran mengenai rekonstruksi pendidikan 
vokasional di Indonesia. Ide rekonstruksi tersebut didasarkan pada kondisi pendidikan 
vokasional yang stagnan di negara ini, sementara di negara lain pendidikan vokasional telah 
mengalami perubahan. Perbedaan kondisi pendidikan vokasional di semua negara berkorelasi 
dengan faktor historis di negara tersebut. Dampak perbedaan tersebut menyebabkan 
implementasi pendidikan vokasional yang berbeda untuk masing-masing negara. 
Terdapat dua aspek yang memacu terjadinya rekonstruksi pendidikan vokasional, yaitu aspek 
internal dan aspek eksternal. Aspek internal meliputi empat persoalan, yaitu: (1) lulusan SMK 
tidak diterima secara langsung di dunia kerja, (2) masa studi SMK tidak relevan dengan 
ketrampilan yang dibutuhkan oleh industri, (3) pendidikan vokasional dianggap tidak luwes 
(unpermeable) karena siswa-siswanya tidak dapat berpindah dari satu sekolah ke sekolah 
lainnya, (4) materi yang diajarkan dalam pendidikan vokasional cenderung ketinggalan jaman 
(obsolete) atau lebih rendah daripada perkembangan industri. Aspek eksternal yang memacu 
rekonstruksi pendidikan vokasional meliputi: (1) dampak globalisasi, (2) pengalaman negara 
lain, seperti: di negara-negara OECD, di Republik Korea, dan di Amerika Latin, (3) teori-teori 
pengembangan kecakapan vokasional  dan teknik (TVSD), dan (4) hasil survei kecil di tiga 
industri servis kendaraan bermotor di Indonesia.  
          Konstruksi baru pendidikan vokasional yang diusulkan terdiri dari: (1) Sistem dan struktur 
pendidikan vokasional, dan (2) Kurikulum pendidikan vokasional. Berdasarkan kondisi sistem 
pendidikan vokasional yang ada di Indonesia, di Jerman, and di Swiss, diusulkan Model 
Konstruksi 1 dan Model Konstruksi 2. Model Konstruksi 1 pendidikan vokasional adalah sebuah 
sekolah menengah komprehensif yang di dalamnya pendidikan umum/akademis yang tidak 
terpisah dengan pendidikan vokasional. Model Konstruksi 2 adalah sekolah umum/akademis 
dan sekolah vokasional yang terpisah, tetapi masih bisa terjadi perpindahan (permeability) dari 
satu sekolah ke sekolah yang lain. Kurikulum pendidikan vokasional yang diusulkan dalam 
rekonstruksi ini meliputi empat program, yaitu: (1) program pendidikan yang dapat memacu 
ketrampilan teknik (hard-skills or engineering skills), (2) program pendidikan yang 
mengembangkan teknologi komputer dan teknologi informasi dan telekomunikasi berbasis 
mikro-elektronika. (3) program pendidikan yang mengembangkan kecakapan Abad 21, dan (4) 
program pendidikan yang mengembangkan soft-skill.  

Kata kunci: rekonstruksi, pendidikan vokasional, konstruksi Model 1, konstruksi Model 2, 
permeabilitas, kurikulum pendidikan vokasional 

 
 
Pendahuluan 

Pendidikan vokasional di 
berbagai negara mempunyai peran 
yang penting, baik sebagai lembaga 
pendidikan yang meneruskan 

regenerasi bangsa, maupun sebagai 
lembaga penyedia (supplier) calon 
tenaga kerja. Pada tataran filosofis, 
pendidikan vokasional di berbagai 
negara tidak menunjukkan perbedaan 
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mencolok, yaitu mempersiapkan calon 
tenaga kerja di dunia kerja. Namun 
pada tataran implementasi, pendidikan 
vokasional di berbagai negara tersebut 
mempunyai metode yang tidak persis 
sama. Banyak faktor penyebab 
terjadinya perbedaan metode 
implementasi pendidikan vokasional di 
setiap negara. 

Pendidikan vokasional di 
Indonesia mempunyai filosofis yang 
erat dengan filosofis negara asal 
pendidikan vokasional (yaitu Belanda) 
dan implementasinya dilakukan melalui 
sistem pendidikan yang berubah-ubah. 
Dilihat dari perspektif historis, 
pendidikan vokasional di Indonesia 
mempunyai riwayat yang panjang 
karena dimulai sejak satu setengah 
abad yang lalu. Selama waktu tersebut 
pendidikan vokasional mengalami 
banyak perubahan, dandengan 
pengaruh globalisasi maupun kearifan 
lokal. Sampai sekarang, pendidikan 
vokasional tersebut sampai pada suatu 
fase yang pola implementasinya 
dipandang hanya menjalankan sistem 
lama yang dilakukan berulang-ulang 
dari tahun ke tahun. Banyak kritik 
muncul yang menginginkan adanya 
perubahan dalam implementasi 
pendidikan vokasional di Indonesia. 
 Dari perspektif globalisasi, 
pendidikan vokasional di Indonesia 
tidak bisa menghindar dari arus deras 
globalisasi sehingga struktur maupun 
isi dari pendidikan vokasional 
seharusnya mengalami perubahan. 
Berdasarkan dua alasan itulah maka 
dalam tulisan ini akan diusulkan 
rekonstruksi pendidikan vokasional di 
Indonesia, khususnya pendidikan 
vokasional di tingkat menengah. 

1. Konsep Pendidikan Vokasional 

Clarke dan Winch (2007: 9) 
menyatakan bahwa pendidikan 
vokasional terbatas pada menyiapkan 
anak muda dan dewasa untuk bekerja, 
yaitu suatu proses yang dianggap lebih 
bersifat teknis dan praktis. Pendidikan 
vokasional berbeda dengan pendidikan 
liberal yang sifatnya untuk memenuhi 
kebutuhan individual (misalnya 
melanjutkan ke pendidikan yang lebih 
tinggi sesuai kebutuhannya).Thompson 
(1973: 216) mendefinisikan pendidikan 
vokasional adalah pendidikan yang 
memberikan pengalaman, stimulus 
visual, kesadaran afektif, informasi 
kognitif, atau kecakapan psikomotor; 
pendidikan yang memacu proses 
pengembangan yaitu: eksplorasi, 
pemantapan, dan mempertahankan 
seseorang di dunia kerja.  

Beberapa kalangan membedakan 
antara pendidikan vokasional dan 
pendidikan kejuruan. Pendidikan 
vokasional dilaksanakan pada jenjang 
setelah SMA/SMK yaitu sederajad 
dengan akademi, diploma, dan 
politeknik. Jenjang pendidikan 
vokasional ini adalahDiploma-3 dan 
Diploma-4. Pendidikan semacam itu 
disebut juga dengan sekolah vokasi 
dalam pendidikan tinggi. Pendidikan 
vokasional yang dilaksanakan pada 
jenjang sekolah menengah (di SMK) 
biasanya disebut pendidikan kejuruan. 

Pendidikan vokasional disebut 
juga sebagai pendidikan teknologi dan 
kejuruan (technical and vocational 
education/TVE), karena  banyak 
menangani bidang teknik, misalnya: 
mesin, elektro, elektronika, sipil, teknik 
komputer dan jaringan (TKJ), 
mekatronika, teknik informatika, dan 
rekayasa perangkat lunak (RPL). 
Basuki Wibawa (2005: 21) menyatakan 
pendidikan teknologi dan kejuruan 
adalah pendidikan yang spesifik, 
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demokratis,  yang dapat melayani 
berbagai kebutuhan individu. 
 Berdasarkan uraian di atas 
pendidikan vokasional memberikan 
berbagai pengalaman belajar kepada 
peserta didik agar lulusannya (school 
leaver) dapat siap memasuki dunia 
kerja, mantap dalam pekerjaannya, dan 
berkembang dalam karirnya.  

2.  Pendidikan Vokasional di Indonesia 

a. Tinjauan Sejarah 

Pendidikan vokasional di 
Indonesia dimulai sejak tahun 1853 
ketika Belanda mendirikan sekolah 
kejuruan Ambact School van Soerabaia 
atau Sekolah Pertukangan Surabaya 
(Dedi Supriyadi, 2002: 11). Awalnya 
pendidikan vokasional di Indonesia 
dilaksanakan seperti di Belanda, tetapi 
akhirnya terjadi perubahan konsep dan 
berkembang sesuai dengan kebutuhan 
Indonesia. 
         Sejak zaman kemerdekaan, 
struktur pendidikan vokasional 
dilaksanakan pada jenjang sekolah 
lanjutan tingkat pertama (ST, SMEP, 
SKKP, dan sejenisnya) dan pada 
jenjang sekolah lanjutan tingkat atas 
(STM, SMEA, SKKA, dan sejenisnya). 
Dari tahun 1945 sampai 1989 jumlah 
sekolah terus meningkat kecuali ST, 
SMEP dan SKKP mengalami 
penurunan dan mengalami perubahan 
menjadi SMP. Jumlah STM, SMEA dan 
SKKA/SMKK pada masa itu juga 
mengalami peningkatan dan 
mengalami perubahan menjadi SMK. 
SMK tersebut mempunyai berbagai 
program keahlian, yaitu Bangunan, 
Elektronika, Listrik, Mesin, dan Otomotif 
(BELMO) ditambah dengan Teknik 
Komputer dan Jaringan (TKJ).  
 Awal tahun 2006 pemerintah 
menyelenggarakan sekolah RSBI 
dalam rangka menuju SBI termasuk 

SMK RSBI. Data tahun 2009 
menunjukkan ada 230 SMK RSBI 
dengan biaya APBN dan 90 SMK RSBI 
dengan biaya ADB. Akhir-akhir ini 
keberadaan sekolah RSBI sedang 
dipersoalkan bahkan ada yang 
mengajukan dasar hukumnya ke 
Mahkamah Konstitusi. 

b. Tujuan Pendidikan Vokasional 

Tujuan utama pendidikan 
vokasional di SMK mempersiapkan 
lulusannya agar siap memasuki dunia 
industri/bisnis. Faktanya tidak 
sepenuhnya lulusan SMK menjadi 
tenaga kerja di industri, atau sebagai 
PNS dan TNI/POLRI. Banyak lulusan 
SMK yang melanjutkan pendidikan ke 
PTN/PTS, dan setelah lulus banyak 
yang menjadi PNS dan sebagai guru di 
SMP, di SMK atau dosen di perguruan 
tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa 
tujuan pendidikan vokasional di SMK 
untuk menyiapkan lulusannya langsung 
bekerja tidak sepenuhnya tercapai. 

Basuki Wibawa (2005: 21) 
menyatakan, tujuan pendidikan 
teknologi dan kejuruan di Indonesia 
masih mendua, yaitu: (1) menyiapkan 
siswa SMK memasuki dunia kerja, dan 
juga (2) melanjutkan pendidikan ke 
tingkat yang lebih tinggi. Dampak 
tujuan ganda tersebut adalah: (1) 
program dan proses pendidikan harus 
menyiapkan siswa untuk memasuki 
lapangan kerja dan sekaligus untuk 
melanjutkan ke jenjang yang lebih 
tinggi, dan (2) lulusan SMK tidak 
sepenuhnya memfokuskan perhatian 
untuk memasuki dunia kerja. 

c. Kondisi Pendidikan Vokasional 

Terdapat banyak SMK di 
Indonesia, yang digolongkan menjadi 
dua, yaitu: (1) SMK Negeri dengan 
dana dari pemerintah, dan (2) SMK 
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Swasta dengan dana dari swasta. 
Gradasi SMK Negeri digolongkan 
menjadi SMK SBI, SMK RSBI, SMK 
SBN (Sekolah Berstandar Nasional), 
dan SMK di bawah SBN. Ada juga SMK 
Swasta dengan gradasi seperti 
tersebut, namun SMK Swasta 
mempunyai gradasi lebih bervariasi 
karena bergantung kepada 
kemampuan yayasannya. 

Sampai tahun 2011, Indonesia 
belum memiliki SMK SBI karena SMK 
RSBI dimulai tahun 2006 dan diberi 
kesempatan paling lama 6 tahun untuk 
siap menjadi SMK SBI. Ada 3 jenis 
SMK RSBI, yaitu SMK RSBI Reguler 
dengan dana APBN, SMK RSBI-
INVEST dengan dana ADB, dan SMK 
RSBI eks bantuan IGI. SMK RSBI 
didirikan dalam tahun yang tidak sama, 
sehingga kondisi SMK RSBI tidak 
sama. 

Tujuan utama SMK adalah agar 
lulusannya dapat bekerja di dunia 
industri/bisnis dengan mudah. Banyak 
usaha dilakukan SMK, agar hubungan 
sekolah lebih dekat dengan 
industri/bisnis. Melalui Praktek Kerja 
Industri, Pendidikan Sistem Ganda 
(PSG), magang di industri, Teaching 
Factorydengan cara membuat kondisi 
sekolah seperti kegiatan di industri. 

Pendidikan di SMK memerlukan 
guru dan tenaga kependidikan yang 
berkualifikasi dan berkompeten. 
Diperlukan pula fasilitas yang memadai 
dan dana yang mencukupi. Persoalan 
yang dihadapi oleh banyak SMK adalah 
fasilitas praktik yang jauh tertinggal 
dengan industri.  Kondisi ini akan 
berdampak pada rendahnya 
kompetensi lulusan SMK, dan  
beberapa kalangan masyarakat 
menganggap SMK adalah mahal dan 
tidak efisien. Hal inilah yang 
menimbulkan doronganperlunya 

dilakukan tinjauan kembali tentang 
pendidikan vokasional di SMK.  

3. Rekonstruksi Pendidikan Vokasional di 
Indonesia 

a. Kondisi Obyektif yang ada (Faktor 
Internal) 

Pendidikan vokasional di SMK 
masih mengandung kelemahan-
kelemahan: 
1)Lulusan SMK tidak langsung diterima 
bekerja di industri/bisnis. Waktu tunggu 
lulusan SMK masih panjang. Industri 
menganggap lulusan SMK belum 
memiliki hard skill berupa kecakapan 
psikomotorik dan kecakapan 
pengetahuan yang memadai. Industri 
juga berpendapat bahwa lulusan SMK 
masih belum memiliki soft skill yang 
cukup.  
2)Masa studi di SMK belum 
menghasilkan lulusan yang sesuai 
dengan kebutuhan kecakapan di 
industri. Persoalannya, apakah masa 
studi di SMK sudah tertata secara 
tepat? Apakah SMK sebaiknya 
dilaksanakan selama 3 tahun, atau 4 
tahun? Apakah pengetahuan dan 
kecakapan vokasional sudah diberikan 
secara tepat?  
3) Pendidikan vokasional di SMK 
dipandang tidak luwes (unpermeable), 
karena antara pendidikan vokasional 
(SMK) dan pendidikan akademik (SMA) 
tidak dapat saling berpindah. Siswa 
SMK tidak dapat berpindah ke SMA 
dan sebaliknya. Idealnya dimungkinkan 
untuk melakukan perpindahan 
pendidikan sehingga terjadi keluwesan 
dalam pendidikan, karena kemungkinan 
terjadi perubahan minat, dan 
kemantapan kompetensi pendidikan di 
tengah perjalanan pendidikannya. 
4) Materi yang diajarkan di SMK 
cenderung ketinggalan (obsolete) 
dengan perkembangan industri. 
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Pernyataan Menteri Pendidikan 
Nasional Mohammad Nuh (Kompas, 8 
Februari 2011: hal 12) bahwa 
berdasarkan hasil evaluasi 
menunjukkan bahwa pendidikan SMK 
masih banyak kelemahan terutama 
materi pelajaran yang sebagian besar 
ketinggalan zaman. Padahal SMK 
terkait dengan dunia industri yang 
berkembang cepat. 

Sebenarnya pemerintah sedang 
berusaha mengatasi kondisi internal 
tersebut dengan menawarkan program 
3+1 atau “Tiga Plus Satu 
Tahun”(Kompas, 8 Februari 2011, hal. 
12). Tujuan program ini adalah untuk 
membuka peluang masuk ke jenjang 
pendidikan tinggi dan memenuhi 
kebutuhan industri terhadap tenaga 
kerja siap pakai. Dalam program ini, 
siswa diberi kesempatan untuk 
melanjutkan ke politeknik, atau magang 
di industri selama satu tahun.  

Berbeda dengan SMK program 4 
tahun, program 3+1 ini merupakan 
program pilihan dan tidak wajib diambil 
oleh siswa. Pada tahun ke 4 atau +1 
ini, siswa akan lebih banyak dibekali 
ketrampilan produksi dan akan bermitra 
dengan industri,magang di laboratorium 
SMK atau Politeknik. Bagi SMK yang 
bekerjasama dengan Politeknik, masa 
pendidikan selama satu tahun ini bisa 
dihitung sebagai tahun pertama siswa 
menempuh pendidikan tinggi.      
Kebijakan ini muncul karena dunia kerja 
yang makin kompetitif. Tidak semua 
lulusan SMK bisa terserap langsung ke 
industri atau perguruan tinggi. Menurut 
Joko Sutrisno, Direktur Pembinaan 
SMK Kementerian Pendidikan 
Nasional, pada tahun 2010 terdapat 
912 000 lulusan SMK dan hanya 100 
000 lulusan yang melanjutkan studi.  

Kebijakan 3+1 ini ditanggapi 
beragam oleh berbagai pihak. Armedi, 

Kepala SMK 29 Jakarta dan juga Ketua 
Kelompok Kerja Sekolah Kejuruan 
(K3SK) DKI Jakarta (Kompas, 9 
Februari 2011: hal.12) menyatakan 
bahwa tambahan satu tahun untuk 
siswa SMK sebenarnya 
menguntungkan siswa, sekolah dan 
dunia industri.Wiwi Zawiyah, Kepala 
SMKN 10 Bandung (Kompas, 9  
Februari 2011: hal.12) menyatakan 
bahwa sebenarnya ketika lulus SMK (di 
bidang seni) selama 3 tahun siswa 
sudah siap untuk terjun ke dunia kerja. 
Namun demikian kematangannya akan 
lebih baik bila ditambah dengan 
Diploma-1. 

Bambang AH, Wakil Kepala 
Sekolah Bidang Hubungan Industri 
SMKN 26 Jakarta  (Kompas, 9 Februari 
2011: hal. 12) menyatakan bahwa sejak 
tahun 1970 pemerintah melalui STM 
Pembangunan sudah menerapkan 
pendidikan selama 4 tahun, dan pada 
tahun terakhir siswa 100 persen di 
industri layaknya karyawan. Bahkan 
banyak siswa (teknik elektro dan teknik 
otomotif) direkrut dengan standar 
perekrutan perusahaan termasuk 
industri di Jepang dan Dubai. Dengan 
program 3+1 dan mengakui satu tahun 
tambahan sebagai lulusan Diploma-
1akan menguntungkan siswa.  

b. Pengaruh dari Luar Negara (Faktor 
Eksternal) 

1)  Pengaruh Globalisasi 

Burbules dan Torres (2000) 
menyatakan bahwa globalisasi adalah 
munculnya lembaga supranasional 
yang membentuk dan membatasi 
kebijakan setiap negara tertentu. 
Globalisasi juga ditandai dengan 
munculnya bentuk-bentuk kultur, 
media, dan teknologi komunikasi baru 
yang semuanya membentuk hubungan 
afiliasi, identifikasi, dan interaksi  dalam 
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latar budaya lokal. Globalisasi juga 
diartikann sebagai dampak yang besar 
dari proses ekonomi global, termasuk 
proses produksi,konsumsi, 
pedagangan, arus modal dan saling 
ketergantungan moneter. 

Globalisasi sangat mempengaruhi 
kebijakan dan praktik pendidikan 
vokasional di Indonesia.  Kebijakan 
seharusnya berdasarkan multi-
dimensional, baik dimensi kebutuhan 
anak didik, kebutuhan masyarakat, 
kebutuhan negara, dan kebutuhan 
internasional. Globalisasi yang 
mempengaruhi segala bidang dan 
ditandai dengan beberapa gejala yang 
menonjol, seperti perkembangan 
teknologi informasi dan komunikasi, 
perubahan struktur ekonomi dan 
ketenagakerjaan, serta perubahan 
sosial-budaya, yang akan semakin kuat 
menjadi alasan adanya perubahan 
sistem, struktur, dan isi pendidikan 
vokasional di Indonesia. 

2) Pengalaman Negara Lain 

a) Pengalaman dari Negara OECD 
(Organization for Economics 
Cooperation and Development). 

Nam (2009: 13) menyatakan 
bahwa negara OECD mengembangkan 
pendidikan vokasional (TVET) fokus 
pada kecakapan generik, kecakapan 
inti, dan kecakapan yang dapat 
ditransfer. Dengan meningkatnya 
ekonomi global dan perkembangan 
teknologi, dibutuhkan kecakapan yang 
lebih tinggi. Levy dan Murnam (dalam 
Nam, 2000: 4) menyatakan bahwa 
kecakapan utama manusia: (1) berpikir 
ahli, (2) komunikasi kompleks, (3) tugas 
kognitif kompleks, (4) tugas manual 
rutin, dan (5) tugas manual tidak rutin.  

b)  Pengalaman dari Korea 

Chae dan Chung (2009: 46) 
menyatakanbahwa sistem pendidikan 
dan pelatihan vokasi (VET) di Korea 
adalah faktor kunci penyumbang 
pertumbuhan ekonomi, yaitu dalam 
pengembangan tenaga kerja trampil.  
Diperoleh temuan pula bahwa lembaga 
VET berperan penting dalam 
penyediaan tenaga kerja teknis pada 
perusahaan kecil dan menengah. 
Pendidikan vokasional akan menurun 
peranannya ketika terjadi 
perkembangan ekonomi berbasis 
pengetahuan. Gejala ini menunjukkan 
bahwa tingkat kecakapan yang 
dibutuhkan oleh pasar kerja semakin 
meningkat, sehingga pendidikan 
vokasional di tingkat menengah tidak 
dapat memenuhi permintaan. Akhirnya 
Chae dan Chung menyatakan bahwa 
negara berkembang harus melakukan 
pengaturan kembali sistem VET pada 
tataran pendidikan menengah agar 
dapat terkait baik dengan pasar kerja. 

c)  Pengalaman dari Amerika Latin 

Pola pendidikan vokasional di Amerika 
Latin (Argentina, Brazilia, Chili, Colombia, Mexico, 
dan Uruguay) agak berbeda dengan 
negara OECD dan Korea. Briasco 
(2010: 46-47) menyatakan bahwa ada 
dua pilihan yaitu pendidikan teknik dan 
pelatihan vokasional yang dirancang 
terpisah. Satu pihak, pendidikan teknik 
menengah dirancang untuk 
menyiapkan siswa memasuki 
pekerjaan, sedangkan di pihak lain  
pelatihan vokasional sebagai sistem 
pelatihan untuk pekerja. Di tahun 1990 
an di Amerika Latin terdapat 
kecenderungan memasukkan 
pendidikan vokasional teknik pada 
jenjang sekolah menengah dan 
pendidikan tinggi di dalam sistem 
pendidikan umum.  
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3) Teori Perencanaan Pengembangan 
Kecakapan Teknik dan Vokasional 

King dan Palmer (2010: 105) 
menyatakan bahwa pengembangan 
kecakapan teknik dan vokasional 
(technical and vocational skill 
development/TVSD) sejak tahun 1990 
an meliputi 3 hal.Pertama, perencana 
harus sadar terhadap sejarah TVSD 
dalam situasi dimana mereka memberi 
saran. Kedua, perencana yang 
memperhatikan situasi TVSD pada 
tataran nasional atau regional, 
memerlukan pemahaman makna 
“kecakapan”, “kompetensi”, dan 
“pengetahuan teknis”.Ketiga, 
perencana sadar terhadap domain 
TVSD apakah di sekolah, pusat 
pelatihan, perusahaan; yang melalui 
sistem formal,non-formal, dan informal; 
baik pada sektor pemerintah atau 
swasta. Akhirnya King dan Palmer 
(2010: 112) menyatakan bahwa di akhir 
dekade pertama abad 21 adalah tepat 
untuk melakukan penilaian kembali 
perencanaan atau pengembangan 
kecakapan teknik dan vokasional untuk 
menuju Millenium Development Goals 
(MDGs).

4) Hasil Survei di Lapangan 

Telah dilakukan survei (by e-mail) 
terhadap 3 perusahaan jasa perawatan 
dan perbaikan kendaraan bermotor 
roda empat/mobil. Perusahaan tersebut 
adalah Auto 2000 Surabaya (Cabang 
Basuki Rahmat), Hino di Tangerang, 
dan Hyundai di Tangerang juga. 

a) Auto 2000 Surabaya 

Bengkel perawatan dan 
perbaikan mobil merk Toyota di 

Surabaya ini mempunyai karyawan 
lulusan SMK sebanyak 60 orang, dari 
SMK Otomotif 58 orang dan 2 orang 
dari SMK non Otomotif. Dilihat dari 
pengalaman kerjanya karyawan lulusan 
SMK Otomotif mempunyai pengalaman 
kerja  < 5 tahun (11 orang); 5-10 tahun 
(23 orang); dan > 10 tahun (24 orang); 
dan karyawan lulusan SMK non 
Otomotif mampunyai pengalaman >10 
tahun (2 orang). Dilihat dari 
tugas/jabatan/karir dan masa kerjanya, 
karyawan lulusan SMK Otomotif adalah 
sebagai Supervisor (18 tahun), sebagai 
Instruktur (8 tahun), sebagai Service 
Advisor (6 tahun), sebagai Foreman (7 
tahun), dan sebagai Teknisi (4 tahun). 
Tugas/jabatan/karir lulusan SMK non 
Otomotif dan SMA sebagai Foreman (9 
tahun). Ditinjau dari kualitas 
keterampilan, karyawan lulusan SMK 
tersebut pada awalnya kurang terampil 
selanjutnya dapat menjadi baik dan 
terampil, Ditinjau dari gaji per tahun, 
karyawan lulusan SMK Otomotif dan 
SMK non Otomotif tidak berbeda.  

Terhadap pertanyaan:  Bila SMK 
Otomotif masih dianggap diperlukan di 
Indonesia, faktor apa saja yang masih 
perlu diperbaiki dalam 
penyelenggaraan pendidikan vokasi 
tersebut? Jawaban dari industri adalah 
sebagai berikut (Tabel 1):  

b) Hino Tangerang (Divisi Service) 

Karyawan PT Hino Tangerang 
pada Divisi Servis berjumlah 66 orang 
dengan rincian, berdasarkan latar 
belakang pendidikan (Tabel 2): 

Ditinjau dari jenis kelamin maka 
karyawan Hino Tangerang dengan 
struktur sebagai berikut (Tabel3) :  
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Tabel 1 Pendapat Industri Auto 2000 Surabaya terhadap pendidikan Di SMK Otomotif 

No Faktor  Perlu diperbaiki Alternatif Perbaikan 
1 Kurikulum Update teknologi Update kurikulum, fasilitas 

dan tenaga pengajar 
2 Proses 

Pembelajaran 
Keaktifan kurang Evaluasi metoda pemberian 

materi teori dan praktek 
3 Fasilitas Praktik Jumlah kurang dan 

kurang update 
Disesuaikan dengan jumlah 
siswa dan update teknologi 
terkini 

4 Sistem 
Ujian/Evaluasi 

Materi tertinggal Disesuaikan/mengacu 
dengan perkembangan di 
Industri 

5 Manajemen 
Sekolah 

Pengawasan dan 
spirit belajar siswa 

Penerapan sistem semi 
militer dan jaminan 
pekerjaan (kerjasama 
dengan industri) 

6 Standar 
Kompetensi 

Dibawah 
kebutuhan 

Harus mengacu pada 
kebutuhan dan 
perkembangan industri 

7 Kemampuan 
Guru 

Skill kurang, 
update kurang 

Training secara berkala di 
industri (sistem rekanan) 

8 Pendanaan   Perlu kerjasama dengan 
pengadaan kelas-2 khusus. 
Misal saat ini banyak dibuka 
kelas astra atau Toyota yg 
mana sekolah ikut diberikan 
fasilitas praktek dan tempat 
PKL. 

 

Tabel 3 Struktur karyawan Hino Tangerangberdasarkan jenis kelamin 

No Jenis Kelamin
(L/P)

Jumlah
(orang)

1 Laki-laki  63 
2 Perempuan  3 
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Tabel 2 Struktur karyawan Hino Tangerangberdasarkan latar belakang pendidikan 

No Pendidikan Jumlah
(orang)

1 S2 Marketing  1 
2 S1 Pendidikan Teknik Otomotif  5 
3 S1 Metalurgi  1 
4 S1 Pendidikan Teknik Mesin 5 
5 S1 Teknik Mesin 5 
6 S1 Informatika 1 
7 S1 Teknik Industri 1 
8 D3 Teknik Otomotif 1 
9 D3 Teknik Mesin 3 
10 D3 Manajemen Informatika 1 
11 D3 Akuntansi 1 
12 STM Otomotif 26 
13 STM Mesin 5 
14 STM lain 7 
15 SMA 2 
16 MAN 1 
13 SMP 1 

 
Ditinjau dari posisi 

pekerjaannya maka karyawan Hino 
Tangerang dengan struktur 
sebagai berikut (Tabel 4)  

Tabel 4 Struktur karyawan Hino Tangerangberdasarkan posisi pekerjaan 

No Posisi Pekerjaan Jumlah
(orang)

1 Executive Officer 1 
2 Deputy General Manager 1 
3 Manager 2 
4 Supervisor 15 
5 Mekanik (Foreman) 2 
6 Mekanik 23 
7 Staff 19 
8 Staff/admin 2 

 
 
 
(3). PT Korindo Motor sebagai ATPM 
Hyundai Tangerang (DivisiAfter Sales 
Serviceuntuk Truck dan Bus) 

 
 
 

Data 
karyawanindustriiniberdasarkanposisidi
lihatpadaTabel 5:  
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Tabel 5 Struktur karyawan PT Korindo Motor (Hyundai) Tangerangberdasarkan posisi 
pekerjaan 

No Posisi Pekerjaan Jumlah
(orang)

1 Field Service 3 
2 Technical Service 2 
3 Training 1 
4 Warranty Claim 2 
5 Workshop Section 15 
6 Part Operation 11 
7 Gudang 10 

 
Ditinjau dari latar belakang 

pendidikan, karyawan PT Korindo 
Motor (Hyundai) Tangerang dapat 
dilihat pada Tabel 6:  

Tabel 6 Struktur karyawan PT. Korindo Motor (Hyundai) Tangerangberdasarkan latar 
belakang pendidikan 

No Pendidikan Jumlah
(orang)

1 S1 Mesin 1 
2 S1 Pendidikan Teknik 

Otomotif  
1 

3 S1 Kimia 1 
4 D3 Otomotif 2 
5 D3 Informatika 5 
6 STM Otomotif 30 
7 SMA 4 

Tabel 7 Struktur karyawan PT. Korindo Motor (Hyundai) Tangerangberdasarkan gaji 
pokok per bulan: 

No Pendidikan Gaji pokok
(Rupiah)

1 SMK Fresh Graduate 1.000.050 
2 SMK pengalaman > 5 tahun 1.500.000 
3 D3 Fresh Graduate 1.300.000 
4 D3 Pengalaman > 5 tahun 2.500.000 
5 S1 Fresh Graduate 1.700.000 
6 S1 Pengalaman 3.000.000 

 
Ditinjau dari gaji (pokok) yang 

diterima oleh karyawan PT Korindo 
Motor (Hyundai) Tangerang dapat 
dilihat pada Tabel 7:  

 

Pendapat PT Korindo Motor 
(Hyundai) Tangerang mengenai 
kecakapan karyawan dapat dilihat pada 
Tabel  8: 
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Tabel 8 Pendapat PT. Korindo Motor (Hyundai) TangerangMengenai kecakapan 
karyawan 

No Pendidikan Pengetahuan Sikap Ketrampilan 

1 SMK Fresh Graduate kurang baik kurang 
2 SMK pengalaman > 5 tahun baik baik baik 
3 D3 Fresh Graduate cukup baik baik 
4 D3 Pengalaman > 5 tahun baik baik baik 
5 S1 Fresh Graduate cukup baik cukup 
6 S1 Pengalaman baik baik baik 

  
4. Konstruksi Baru Pendidikan 
Vokasional di Indonesia  

a. Sistem dan Struktur Pendidikan 
Vokasional saat ini 

Berdasarkan berbagai tinjauan di 
atas maka konstruksi pendidikan 

vokasional yang diusulkan harus 
mempunyai kelebihan dari konstruksi 
yang ada sebelumnya. Konstruksi 
pendidikan vokasional di Indonesia saat 
ini dapat dilihat pada gambar 1 berikut:  

HUBUNGAN JENJANG TENAGA KERJA DENGAN JENJANG 
PENDIDIKAN

Tenaga Kasar

Juru Teknik Pembantu

Juru Teknik

Teknisi

Teknisi

Teknisi

Ahli

Juru

Ahli
Pembantu

Ahli Muda

Ahli Madya

Ahli Madya

Ahli

Spesialis I

Spesialis IIDoktor

Pasca Sarjana

Sarjana

SPIII

SPII

DI

DIII

DII

S1

S3

S2

SMU

Pelatih

Pelatih

SD

SLTP

SD

SMK

SLTP

DIV

 
Gambar 1. Konstruksi Pendidikan Vokasional di Indonesia saat ini 

 
Kritik terhadap pendidikan 

vokasional di atas adalah : (1) tidak 
fleksibel, (2) durasi kurang efisien, (3) 
kedudukan pendidikan dan pelatihan 
yang tidak jelas, (4) materi yang 
diajarkan sudah usang, dan 
dampaknya (5) lulusan pendidikan 

vokasional tidak dapat langsung 
diterima di industri karena mempunyai 
waktu  tunggu yang lama.Gambar 2 
menunjukkan sistem pendidikan di 
Jerman yang dapat digunakan sebagai 
bahan perbandingan untuk 
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merekonstruksi pendidikanvokasional di 
Indonesia.    

Konstruksi yang diusulkan 
mempunyai sistem yang lebih luwes, 
dan permeabilitasnya baik melalui jalur 
(pathway) secara horizontal dan 
vertikal. 
Dikhotomipendidikanumumdanpendidik
anvokasionaltidakterlalukaku.  

Pada konstruksi yang diusulkan 
ini diharapkan peranan pusat pelatihan 

yang diadakan oleh pihak swasta dan 
oleh pihak industri cukup jelas untuk 
menyiapkan agar semua individu dapat 
mengakses sesuai dengan kompetensi 
yang diinginkan. Model 1 
konstruksipendidikanvokasional yang 
diusulkandapatdilihatpadagambar 3 di 
bawahini dan Model 2 
konstruksipendidikanvokasionaljugadap
atdilihatpadagambar 4.   

Sekolah Dasar

Transisi

SPG
Sek Guru 
Persiapan

Profesi

Sek Guru 
Teknik SMK Sekolah keahlian

khusus SMA

Universitas
Umum

Universitas
Terapan

Badan Penjaminan
Mutu untuk sain

teknik dan terapan

Sekolah Tinggi
(tugas Akhir)

Sekolah Tinggi
(Non tugas akhir)

Matrikulasi

Gambar 2. Sistem Pendidikan di Jerman 
 

b. Model 1 konstruksi pendidikan 
vokasional  

Model 1 konstruksi pendidikan 
vokasi yang diusulkan, orientasi 
vokasional dimulai di akhir pendidikan 
SMP. Berdasarkan teori perilaku pilihan 
vokasional (Crites, 1969: 157) bahwa 
anak usia 15 (klas 3 SMP) sudah  pasti 
dalam menentukan pilihan karirnya. 
Pada umur ini siswa diberi gambaran 
tentang bidangvokasional yang ada. 
Melalui kegiatan ekstra kurikuler 
diharapkan akan menyadarkan siswa 

dan mempunyai pengalaman ”bekerja” 
dalam bidang tertentu. 

Model 1 mengusulkan Sekolah 
Menengah Komprehensif, yang tidak 
membedakan pendidikan umum dan 
pendidikan vokasional, tetapi digabung 
menjadi satu bentuk dengan 
memberikan kecakapan general, 
kecakapan akademik, dan kecakapan 
vokasional. Melalui mekanisme tertentu 
siswa dapat memilih jalur akademik 
atau jalur vokasional sesuai minat dan 
kemampuannya. Lulusan sekolah 
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menengah komprehensif dapat 
melanjutkan ke pendidikan tinggi, atau 
mengambil pelatihan vokasional 
tertentu sebelum memasuki dunia 
kerja. Lulusan yang memilih akademik 
dapat melanjutkan ke universitas, 
sedangkan yang memilih vokasional 
dapat melanjutkan ke sekolah vokasi. 
Pada jalur akademik siswa dapat terus 
belajar sampai mencapai S1, S2, S3 
dan Post Doc. Pada jalur vokasi siswa 
dapat memupuk profesionalitas dengan 
meraih D3, D4, Spesialisasi 1 dan 
Spesialisasi 2 sebelum memasuki 
dunia kerja dengan mapan.Model 1 ini 
juga menonjolkan permeabilitas (dapat 
saling berpindah sesuai kebutuhan) di 
antara masing-masing jalur akademi, 
jalur vokasi dan dunia kerja melalui 
jalur (pathway) tertentu.  

c. Model 2 konstruksi pendidikan 
vokasional 

Model 2 yang diusulkan untuk 
konstruksi pendidikan vokasional 
adalah masih seperti model 1, tetapi 
masih ada SMK dan SMA dan 

memungkinkan adanya permeabilitas 
antara kedua sekolah tersebut. Pada 
model ini dicoba mendekatkan sekolah 
menengah (SMK dan SMA) dengan 
sekolah vokasi dengan cara pada akhir 
tahun pembelajaran mengambil 
Diploma Vokasional tingkat awal. Hal 
ini seperti kebijakan SMK 3+1 yang 
ditawarkan oleh pemerintah. Dalam 
gambar ditunjukkan adanya hubungan 
timbal balik. Namun pengambilan 
program Diploma 1 ini tidak wajib 
(pilihan). Bila pilihan ini digunakan akan 
menguntungkan ketika akan memasuki 
sekolah vokasi atau lapangan kerja. 
Lulusan SMK dapat melanjutkan ke 
universitas, dan lulusan ini dapat 
melanjutkan ke sekolah vokasi. Baik 
lulusan SMK maupun SMA yang ingin 
langsung bekerja dapat mengambil 
pelatihan vokasional sesuai minatnya. 
Permeabilitas dimungkinkan antara 
sekolah vokasi, universitas dan dunia 
kerja. Pekerja yang ingin menambah 
ilmu dapat memilih ke sekolah vokasi 
atau universitas. 
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Gambar  3. Model 1 Konstruksi Pendidikan Vokasional 
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Gambar 4. Model 2 Konstruksi Pendidikan Vokasional 
 
5.  Kurikulum Pendidikan Vokasional 

Trilling dan Fadel (2009: 49) 
menyatakan bahwa kecakapan di abad 
21 difokuskan pada kecakapan belajar 
kritis dan inovasi, yang meliputi; (1) 

berpikir kritis dan pemecahan masalah 
(expert thinking), (2) komunikasi dan 
kolaborasi (complex communicating), 
(3) kreativitas dan inovasi (applied 
imagination and invention). Mengutip 
UNESCO (1992: 13) bahwa untuk 
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pendidikan teknik dan vokasional di 
masa depan, prioritas perencanaan 
kurikulum adalah : (1) multi-skilling, (2) 
flexibility, (3) retrainability, (4) 
enterpreunership, (5) credit transfer, (6) 
continuing education. Selanjutnya oleh 
UNESCO dikatakan bahwa komponen 
kurikulum adalah: (1) broad academic 
base, (2) basic training, (3) specialized 
training, (4) industrial upskilling.  

Berdasarkan uraian di atas maka 
baik pada model 1 dan model 2, 
kurikulum pendidikan vokasional yang 
diusulkan adalah pengembangan 
kompetensi inti yang bisa dengan 
mudah di transfer ke dalam situasi 
perubahan apapun. Kompetensi inti 
pendidikan vokasional dapat mengacu 
pada kecakapan di abad 21 yaitu: 
berpikir kritis dan pemecahan masalah, 
komunikasi dan kolaborasi, kreativitas 
dan inovasi. 

Kurikulum yang diusulkan untuk 
memenuhi model 1 atau model 2 di 
atas adalah:  

a. Program-program pendidikan untuk 
memacu kecakapan keteknikan (hard 
skill), karena berhadapan dengan 
perangkat peralatan dan mesin-mesin 
modern, sehingga siswa mampu 
mengoperasikan, mereparasi, dan 
merawat peralatan tersebut. Untuk itu 
perlu dilakukan pendidikan dan 
pelatihan yang berkaitan dengan 
mikroelektronik, seperti piranti kendali 
elektronik, piranti kendali digital, dan 
teknologi permesinan baru lainnya.  

b. Program-program pendidikan untuk 
mengenal, menguasai dan 
mengembangkan teknologi informasi 
dan komunikasi yang berbasis 
komputer dan mikroelektronik lainnya. 
Melalui program ini diharapkan 
perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi di seluruh dunia dapat 

diakses dengan mudah melalui jaringan 
internet.  

c. Program-program pendidikan untuk 
mengembangkan kecakapan abad 21 
seperti diuraikan di atas, yaitu berpikir 
kritis dan kreatif, mampu memecahkan 
masalah dengan cara-cara yang 
efisien, mampu berkomunikasi secara 
kompleks (kepada mesin, ilmunya dan 
dan kepada orang lain dengan pola 
komunikasi yang khas), mampu 
melakukan inovasi. 

d. Program-program pendidikan untuk 
mengembangkan kecakapan yang 
berkaitan dengan orang lain baik 
sesama yang sepadan, di atasnya dan 
di bawahnya. Kemampuan ini lazim 
disebut soft-skill yang dicontohkan 
dengan melayani pelanggan, melayani 
pimpinan, dan melayani bawahan. 
Dalam pendidikan vokasional, 
kemampuan ini agak kurang 
diperhatikan, sehingga akhir-akhir 
banyak dibahas dan dikembangkan. 

Simpulan 

Rekonstruksi pendidikan 
vokasional di Indonesia menjadi 
sebuah keniscayaan, karena kondisi 
obyektif pendidikan vokasional di 
Indonesia yang nampak mengalami 
stagnasi, sedangkan di negara lain ada 
keberanian melakukan perubahan-
perubahan. Perbedaan model 
pendidikan vokasional di antara negara 
tidak lepas dari faktor kesejarahan di 
tiap negara. Seperti di Indonesia 
pendidikan vokasional dipengaruhi 
Belanda yang pernah menjajah 350 
tahun, di samping pernah dijajah dan 
dijarah oleh Inggris, Jepang, dan 
Portugis.“Penjajahan” sekarang lebih 
bersifat ”menguntungkan” dengan 
adanya globalisasi, karena pengaruh 
perkembangan teknologi, ekonomi, 
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sosio-kultural, dan politik. Meskipun 
globalisasi seperti ”penjajahan modern” 
bagi negara yang sedang berkembang, 
namun globalisasi sekarang tidak dapat 
dihindari.  

Berdasarkan sejarah, tujuan dan 
kondisi pendidikan vokasional (SMK) di 
Indonesia maka pendidikan vokasional 
SMK di Indonesia mengalami banyak 
kelemahan yang harus di atasi secara. 
Kelemahan tersebut adalah: lulusan 
SMK tidak langsung dapat diterima 
bekerja di industri/bisnis, durasi waktu 
sekolah di SMK belum menghasilkan 
lulusan yang sesuai dengan kebutuhan 
kecakapan di industri, pendidikan 
vokasional masih dipandang tidak 
luwes, dan materi yang diajarkan di 
SMK cenderung ketinggalan dengan 
perkembangan di industri. 

Di samping faktor internal, maka 
globalisasi, pengalaman negara lain 
seperti di negara OECD, Korea, dan 
Amerika Lain juga menjadi pemicu 
perlunya rekonstruksi pendidikan 
vokasional SMK di Indonesia. Di 
samping itu dari teori perencanaan 
pengembangan kecakapan teknik dan 
vokasional juga menyarankan adanya 
perubahan pendidikan vokasional di 
negara yang sedang berkembang, 
termasuk Indonesia. Untuk memastikan 

rekonstruksi pendidikan vokasional, 
didukung dengan survei (by e-mail) 
dengan 3 perusahaan/industri jasa 
perbaikan dan perawatan kendaraan 
bermotor atau bengkel mobil di 
Surabaya dan Tangerang. 

Konstruksi baru yang diusulkan 
berupa model 1 dan model 2. Model 1 
konstruksi pendidikan vokasional 
dengan memadukan pendidikan umum 
dan pendidikan vokasional di tingkat 
sekolah menengah, dan membuka 
permeabilitas antara universitas, 
sekolah vokasi dan dunia kerja. Model 
2 konstruksi pendidikan vokasional 
tetap menggunakan SMA dan SMU, 
tetapi dengan mendekatkan antara 
sekolah menengah dengan pendidikan 
diploma yang menawarkan pendidikan 
menengah dan pendidikan diploma 
berkaitan/bersambung. Di samping itu 
dalam model 1 dan model 2 yang 
ditawarkan adanya lembaga pelatihan 
sebelum bekerja bagi lulusan SMK 
maupun SMA yang akan bekerja di 
industri, yang bersifat wajib dan 
bersertifikat. Dengan rekonstruksi ini 
diharapkan pendidikan vokasional di 
Indonesia sebagai salah satu 
determinan perekonomian akan 
semakin mantap dan terus berkembang 
pesat dalam dunia pendidikan.     
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REVITALISASI SERTIFIKASI GURU MODEL PENILAIAN KINERJA GURU
 

Badrun Kartowagiran 
Jurusan Pendidikan Teknik Mesin FT UNY 

Abstrak 
Banyak guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik dan sudah  mendapat tujangan profesi, 

Ini berarti bahwa betapa banyaknya biaya yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia untuk 
meningkatkan kualitas pendidikan. Ironisnya, usaha Pemerintah itu akan sia-sia manakala kinerja 
guru yang telah disertifikasi (guru profesional) tidak menjadi lebih baik apabila dibandingkan 
dengan kinerja guru sebelum disertifikasi. Hal ini dapat terjadi bila setelah disertifikasi, kinerja guru 
menurun karena merasa tidak dinilai dan tidak ada sangsi. Oleh karena itulah perlu disusun model 
penilaian kinerja guru yang telah disertifikasi, sehingga  tujuan penelitian ini adalah 
mengembangkan model penilaian kinerja guru. 

Penelitian ini termasuk penelitian riset dan pengembangan (R&D) yang akan dilakukan 
selama tiga (3) tahun. Artikel ini merupakan ringkasan laporan penelitian tahun pertama, sehingga 
yang dimaksudkan dengan model adalah prosedur pengembangan model penilaian kinerja guru. 
Prosedur pengembangn model penilaian kinerja guru adalah: (1) menyusun draf 1 model hasil 
kajian pustaka, (2) melakukan reviu internal terhadap draf 1 dan setelah direvisi berdasarkan hasil 
reviu diperoleh draf 2 model, (3) mengkaji draf 2 model  melalui Focus Group Discussion (FGD) dan 
setelah direvisi berdasarkan hasil FGD menjadi draf 3, (4) menguji cobakan draf 3 dan setelah 
direvisi berdasarkan hasil uji coba, akhirnya menjadi model penilaian kinerja guru. Responden yang 
akan dilibatkan dalam FGD adalah 12 para pakar dari perguruan tinggi dan 18 pakar dari berbagai 
asosiasi profesi pendidikan, misal HEPI, ISPI, ABKIN, ABKINDO, PGRI, dan lain sebagainya. 
Sementara itu, responden uji coba dari SD, SMP, SMA, dan SMK, masing-masing jenis sekolah 
adalah  6 guru, 2 Kasek, dan 2 pengawas.  

Hasil penelitian menunjukkan: (1) prosedur penilaian kinerja guru ini adalah: (a) guru yang 
memenuhi syarat mendaftar ke dinas kabupaten/kota, (b) peserta mengikuti tes tulis, (c) peserta 
yang lulus uji tulis mengikuti tes kinerja, dan (d) peserta yang lulus tes kinerja langsung mendapat 
sertifikat, sedangkan yang tidak lulus diberi pembinan; (2) model penilaian kinerja guru ini lebih 
valid yang berarti lebih efektif dari pada model yang penilaian kinerjanya hanya mengandalkan 
persepsi kepala sekolah; dan (3) model penilaian kinerja guru ini lebih dapat menseleksi guru yang 
lulus yang berarti lebih efisien dari pada model yang dikembangkan tahun-tahun lalu yang tidak ada 
uji tulis sebelum tes kinerja. 
Kata kunci: guru, sertifikasi, kinerja. 

 
PENDAHULUAN 

Guru adalah sosok yang harus 
digugu dan ditiru atau dipatuhi dan 
dijadikan contoh, tauladan, baik bagi 
anak didiknya maupun bagi masyarakat 
pada umumnya.  Indah dipandang, enak 
didengar, tenteram di hati kalau 
ungkapan ini menjadi kenyataan. Guru 
yang bermutu, pantas dipatuhi, dan 
dijadikan contoh teladan. Sayang, 

kenyataan tidak sepenuhnya demikian, 
masih banyak guru yang tidak bermutu, 
dan tidak pantas dipatuhi, apalagi 
menjadi contoh yang baik. 

Guru yang bermutu adalah guru 
yang memenuhi standar, seperti yang 
tercantum dalam Pasal 2 Peraturan 
Pemerintah (PP) R. I. Nomor 74 Tahun 
2008, yakni guru yang memiliki kualifikasi 
akademik, kompetensi, sertifikat 
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pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta 
memiliki kemampuan untuk mewujudkan 
tujuan pendidikan nasional. Guru yang 
bermutu harus memiliki tingkat 
pendidikan minimal yang dibuktikan 
dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian 
yang relevan sesuai ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku. Guru 
juga harus memiliki kompetensi 
pedagogik, kompetensi kepribadian, 
kompetensi sosial, dan kompetensi 
profesional yang diperoleh melalui 
pendidikan profesi. Kompetensi ini 
merupakan seperangkat pengetahuan, 
keterampilan, dan perilaku yang harus 
dimiliki, dihayati, dikuasai, dan 
diaktualisasikan oleh guru dalam 
melaksanakan  tugas keprofesionalan. 

Sementara itu, dalam Ayat (1) 
Pasal 1 PP No. 74 Tahun 2008  
dijelaskan bahwa guru adalah pendidik 
profesional dengan tugas utama 
mendidik, mengajar, membimbing, 
mengarahkan, melatih, menilai, dan 
mengevaluasi peserta didik pada 
pendidikan anak usia dini jalur 
pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 
pendidikan menengah. Dalam 
melaksanakan tugasnya, guru 
menerapkan keahlian, kemahiran yang 
memenuhi standar mutu atau norma 
tertentu yang diperolehnya melalui 
pendidikan profesi. 

Pengakuan kedudukan guru 
sebagai tenaga profesional dibuktikan 
dengan cara melakukan sertifikasi bagi 
guru dalam jabatan. Selanjutnya, bagi 
guru yang telah memiliki sertifikat 
pendidik berhak memperoleh 
penghasilan di atas kebutuhan hidup 
minimum dan jaminan kesejahteraan 
sosial. Penghasilan di atas kebutuhan 

hidup minimum meliputi gaji pokok, 
tunjangan yang melekat gaji, serta 
penghasilan lain berupa tunjangan 
profesi, tunjangan fungsional, tunjangan 
khusus, dan maslahat tambahan yang 
terkait dengan tugasnya sebagai guru 
yang ditetapkan dengan prinsip 
penghargaan atas dasar prestasi. Hal ini 
sesuai dengan tujuan diadakannya 
sertifikasi guru, yaitu: (1) menentukan 
kelayakan seseorang dalam 
melaksanakan tugas sebagai agen 
pembelajaran; (2) peningkatan mutu 
proses dan hasil pendidikan; dan (3) 
peningkatan profesionalisme guru (Dikti, 
2006).  

Sampai saat ini jumlah guru di 
Indonesia ada 2 925 676 guru; terdiri dari 
267 576 guru TK, 1 644 925 guru SD, 
556 905 guru SMP, 16 102 guru SLB, 
264 512 guru SMA dan 175 656 guru 
SMK (BPSDP & PMP, 2011). Dari jumlah 
ini sudah ada 746 727 guru yang lulus 
sertifikasi dan mendapat tunjangan 
profesi (BPSDP & PMP, 2011). Ini 
berarti, betapa berat beban dan 
banyaknya biaya yang harus dikeluarkan 
oleh Pemerintah Indonesia untuk 
meningkatkan kualitas pendidikan. 
Ironisnya, usaha Pemerintah itu akan sia-
sia manakala kinerja guru yang telah 
disertifikasi (guru profesional) tidak 
menjadi lebih baik apabila dibandingkan 
dengan kinerja guru sebelum disertifikasi. 
Hal ini dapat terjadi bila setelah 
disertifikasi, kinerja guru menurun karena 
merasa tidak dinilai, dan tidak ada 
sanksi. Oleh karena itulah perlu disusun 
model penilaian kinerja guru yang telah 
disertifikasi. 

Sebelum dilakukan 
pengembangan model evaluasi kinerja 
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guru, terlebih dahulu didiskusikan apa itu 
yang dimaksud dengan kinerja guru. Ada 
perbedaan antara kompetensi dan 
kinerja karena kinerja adalah perwujudan 
dari kompetensi. Orang yang memiliki 
kinerja tinggi, pasti orang itu memiliki 
kompetensi tinggi. Sebaliknya, orang 
yang memiliki kompetensi tinggi, belum 
tentu memiliki kinerja tinggi. Dapat 
disimpulkan bahwa kinerja itu merupakan 
fungsi dari motivasi dikalikan kompetensi. 

Kompetensi (competency) pada 
dasarnya merupakan kebulatan 
penguasan pengetahuan, keterampilan, 
dan  sikap yang ditampilkan melalui 
unjuk kerja, yang diharapkan bisa dicapai 
seseorang setelah menyelesaikan suatu 
program pendidikan. Sementara itu, 
menurut Keputusan Menteri Pendidikan 
Nasional No. 045/U/2002, kompetensi 
diartikan sebagai seperangkat tindakan 
cerdas dan penuh tanggung jawab yang 
dimiliki seseorang sebagai syarat untuk 
dianggap mampu oleh masyarakat dalam 
melaksanakan tugas-tugas sesuai 
dengan pekerjaan tertentu. 

Menurut PP RI No. 19/2005 
tentang Standar Nasional Pendidikan 
Pasal 28, pendidik (guru) adalah agen 
pembelajaran yang harus memiliki empat 
jenis kompetensi, yakni kompetensi 
pedagogik, kepribadian, profesional, dan 
sosial. Dalam konteks itu, maka 
kompetensi guru dapat diartikan sebagai 
kebulatan pengetahuan, keterampilan 
dan sikap yang diwujudkan dalam bentuk 
perangkat tindakan cerdas dan penuh 
tanggung jawab yang dimiliki seseorang  
calon guru untuk memangku jabatan 
guru sebagai profesi.  

Kompetensi kepribadian merupa-
kan kemampuan personal yang 

mencerminkan kepribadian yang mantap, 
stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, 
menjadi teladan bagi peserta didik, dan 
berakhlak mulia. kompetensi kepribadian 
merupakan kemampuan personal yang 
mencerminkan kepribadian yang mantap, 
stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, 
menjadi teladan bagi peserta didik, dan 
berakhlak mulia. Tata nilai tersebut 
mempengaruhi   perilaku etik siswa. 
Penerapan disiplin yang baik dalam 
proses pendidikan akan menghasilkan 
sikap mental, watak, dan kepribadian 
siswa yang kuat. Oleh karena itu, guru 
dituntut mampu membelajarkan siswanya 
tentang disiplin diri, banyak membaca, 
mencintai buku, menghargai waktu, 
belajar bagaimana cara belajar, 
mematuhi tata tertib, dan belajar 
bagaimana harus berbuat. Semuanya itu 
akan berhasil apabila guru juga disiplin 
dalam melaksanakan tugas dan 
kewajibannya.  

Kompetensi pedagogik 
merupakan kemampuan yang berkenaan 
dengan pemahaman peserta didik dan 
pengelola pembelajaran yang mendidik 
dan dialogis. Secara substantif 
kompetensi ini mencakup kemampuan 
pemahaman terhadap peserta didik, 
perancangan dan pelaksanaan 
pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan 
pengembangan peserta didik untuk 
mengaktualisasikan berbagai potensi 
yang dimilikinya. 

Kompetensi pedagogik 
merupakan kemampuan yang berkenaan 
dengan pemahaman karakteristik siswa 
dilihat dari berbagai aspek seperti moral, 
emosional, dan intelektual. Berkaitan 
dengan karakteristik siswa tersebut, guru 
harus mampu menguasai prinsip-prinsip 
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belajar, karena siswa memiliki karakter, 
sifat, dan keinginan yang berbeda. Selain 
itu, guru harus mampu mengoptimalkan 
potensi perserta didik untuk 
mengaktualisasikan kemampuannya di 
kelas dan mampu melakukan penilaian 
terhadap kegiatan pembelajaran yang 
telah dilakukan. 

Kompetensi professional merupa-
kan kemampuan yang berkenaan 
dengan penguasaan materi 
pembelajaran   bidang studi  secara luas 
dan mendalam yang mencakup 
penguasaan substansi isi materi 
kurikulum matapelajaran di sekolah dan 
substansi keilmuan yang menaungi 
materi kurikulum tersebut, serta 
menambah wawasan keilmuan sebagai 
guru. Kompetensi profesional adalah 
kemampuan yang harus dimiliki oleh 
guru dalam perencanaan dan 
pelaksanaan proses pembelajaran. Guru 
mempunyai tugas mengarahkan kegiatan 
belajar siswa untuk mencapai tujuan 
pembelajaran. Oleh karena itu, guru 
diharapkan senantiasa mengikuti 
perkembangan dan kemajuan terakhir 
tentang materi yang disajikan. Persiapan 
diri guru dalam kaitannya dengan materi 
diusahakan dengan jalan mencari 
informasi melalui berbagai sumber 
seperti membaca buku-buku terbaru, 
mengakses dari internet, dan sumber lain 
yang mendukung kesuksesan 
pelaksanaan proses pembelajaran. 

Kompetensi sosial berkenaan 
dengan kemampuan pendidik sebagai 
bagian dari masyarakat untuk 
berkomunikasi dan bergaul secara efektif 
dengan peserta didik, sesama pendidik, 
tenaga kependidikan, orangtua/wali 
peserta didik, dan masyarakat sekitar. 

Seseorang yang memiliki kompetensi 
sosial akan mampu: (1) berkomunikasi 
dan bergaul secara efektif dengan 
peserta didik, (2) berkomunikasi dan 
bergaul secara efektif dengan sesama 
guru dan tenaga kependidikan, dan (3) 
berkomunikasi dan bergaul secara efektif 
dengan orang tua/wali peserta didik dan 
masyarakat sekitar.  

Kinerja adalah kemampuan 
sesorang menyelesaikan tugasnya; atau 
dapat juga dikatakan bahwa kinerja 
adalah seberapa baik seseorang 
menyelesaikan pekerjaan atau tugasnya. 
Kinerja merupakan kumpulan total dari 
perilaku yang ditunujukan seoarang 
pekerja, dengan demikian kinerja guru 
adalah hasil yang dicapai oleh guru 
dalam melaksanakan tugas yang 
dibebankan kepadanya dan menjadi 
tanggung jawab guru didasarkan kepada 
kecakapan, pengalaman, dan 
kesungguhan  dalam rentang waktu 
tertentu 

Menurut Amstrong (2000), 
kinerja adalah catatan seseorang dalam 
menyelesaikan pekerjannya. Bernadin 
(1995) mengatakan “performance is the 
outcomes of work because they provide 
the strongest linkage to the strategic 
goals of the organisation and customer 
satisfaction. Dari sini dapat dikatakan 
bahwa kinerja adalah gabungan antara 
perilaku dan hasil. Ini berarti bhwa  
kinerja dapat dinilai secara terpisah dari 
hasil. Hal ini sejalan dengan pendapat 
Jones., & Jenkin., & Lord. (2006) yang 
menyatakan: 

“Performance means both
behaviours and result. Behaviours 
emanate from the performer and 
tranform performance from 
abstraction to action. Not just the 
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instruments for result, behaviours 
are also outcomes in their own right 
– the product of mental and physical 
effort applied to task – and can be 
judged apart from result”.

Sementara itu, dalam Pasal 1 
Kepmenpan dan  Reformasi Birokrasi  
Nomor 16 tahun 2009 tertanggal  10 
Nopember 2009, tentang Jabatan 
Fungsional Guru dan Angka Kreditnya 
dijelaskan bahwa penilaian kinerja guru 
adalah penilaian dari tiap butir kegiatan 
tugas utama Guru dalam rangka 
pembinaan karier kepangkatan dan 
jabatannya. Terkait dengan hal ini, 
Stiggins  dan Chappuis (2012) 
mengatakan bahwa  utk menilai 
ketrampilan kinerja siswa  dapat 
dilakukan dengan cara mengobservasi 
dan menilai sewaktu mereka bekerja.  

Dari beberapa pendapat ahli di 
atas dapat diinterpretasi bahwa penilaian 
kinerja dapat digunakan untuk mengukur 
outcomes dari sebuah program atau 
pendidikan. Evaluasi outcomes dalam 
penelitian ini didasarkan pada performa 
atau kinerja guru dalam mengajar 
berdasarkan empat kompetensi sesuai 
dengan peraturan yang ada di Indonesia 
yaitui Peraturan Menteri Pendidikan 
Nasional nomor 16 tahun 2007 tentang 
Kualifikasi dan Kompetensi Guru. 

Ada banyak pengertian tentang 
penilaian kinerja diantaranya menurut 
Hale, J. (2002:xxi) menekankan pada 
dua premis utama yang ada dalam 
performance assessment yakni sebagai 
desain program dan sebagai sistem 
manajemen; kapabilitas dan kapasitas 
organisasi. 

Alexander, & Anderson, & 
Gallegos (2005:xv-xvii). Menyatakan 

bahwa performa dalam pendidikan 
merupakan hal penting dan inovatif 
dalam menganalisa progresivitas 
pendidikan. Pertanyaan yang penting 
dalam “performance theories in 
education is how pedagogy as 
performance and performance as 
pedagogy can be approached wheter we 
are referring to teaching, to reform, or to 
social identities”.  

Stronge, (ed). (2006:99) dalam 
bukunya yang berjudul Evaluating 
Teaching merumuskan assessing 
teacher performance meliputi; 
Classroom-Based Assessment of 
teaching learning. Client Surveys in 
Teacher Evaluation. Portofolios in 
Teacher Evaluation. Teacher Self-
Evaluation. dan Using Data Source in 
teaching evaluation system.  

Salah satu cara asesmen yang 
banyak digunakan dalam menentukan 
kemampuan seseorang adalah asesmen 
unjuk kerja. Menurut Kane  (dalam Berk. 
ed. 1986: 237) berpendapat bahwa 
performance is not a characteristic of a 
person, like a trait or an ability, but is 
instead a phenomenon unto it self, yang 
artinya bahwa kinerja bukan merupakan 
karakteristik seseorang, seperti bakat 
atau kemampuan, tetapi merupakan 
perwujudan dari bakat atau kemampuan 
itu sendiri. Pendapat tersebut 
menunjukkan bahwa kinerja merupakan 
perwujudan dari kemampuan dalam 
bentuk karya nyata. “Performance on a 
job funtion is the record of outcomes 
achieved in carrying out the job function 
during aspecified period”. Kinerja dalam 
kaitannya dengan jabatan/pekerjaan 
diartikan sebagai rekaman hasil yang 
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dicapai fungsi jabatan dalam periode 
waktu tertentu 

Lebih lanjut Kane (1986:259) 
menyebutnya dengan Performance 
Distribution Assessment. Penilaian 
Distribusi Kinerja adalah proses 
mengumpulkan data dengan cara 
pengamatan yang sistematik untuk 
membuat keputusan tentang individu. 
Ada lima elemen utama yang tersirat 
pada definisi tersebut, yaitu proses, 
pengumpulan data, pengamatan 
sistematik, integrasi data, dan keputusan 
individu. Sementara itu, Stiggins, J.R.,  
dan Chappuis (2012) mengatakan bahwa  
untuk menilai ketrampilan kinerja siswa  
dapat dilakukan dengan cara 
mengobservasi dan menilai sewaktu 
mereka bekerja. Ini berarti bahwa untuk 
menilai kinerja guru juga harus dilakukan 
dengan cara observasi sewaktu guru 
bekerja dan juga menilai produk yang 
telah guru hasilkan. Hal yang penting 
adalah jangan sampai  cara melakukan 
penilaian itu lepas dari tujuan 
dilakukannya penilaian. 

Setelah konsep kinerja dan cara 
melakukan penilaian kinerja dikuasai 
maka langkah selanjutnya adalah 
kembali kepermasalahan utama, yakni  
bagaimana mengembangkan model 
penilaian kinerja guru, utamanya bagi 
guru yang sudah memiliki sertifikat 
pendidik. Model penilaian kinerja guru 
yang bagaimanakah yang efektif dan 
efisien itu. 
METODE PENELITIAN
Jenis dan Prosedur Penelitian

   Penelitian ini termasuk 
penelitian riset dan pengembangan 

(R&D) yang akan dilakukan selama tiga 
(3) tahun. Artikel ini merupakan 
ringkasan laporan penelitian tahun 
pertama, sehingga yang dimaksudkan 
dengan model di sini adalah prosedur 
pengembangan model penilaian kinerja 
guru. Instrumen yang digunakan untuk 
mengukur kinerja guru dikembangkan 
pada tahun ke dua (tahun 2012), 
sedangkan Penduan penggunaan 
prosedur dan instrumen dikembangkan 
tahun depan (tahun 2013). Prosedur 
penelitian tahun pertama adalah seperti 
Gambar 1. 
Subyek Penelitian

Responden yang dilibatkan dalam 
FGD tahun pertama  adalah 12 para 
pakar dari perguruan tinggi dan 18 pakar 
dari berbagai asosiasi profesi pendidikan, 
misal HEPI, ISPI, ABKIN, ABKINDO, 
PGRI, dan lain sebagainya. Sementara 
itu, responden uji coba pada tahun 
pertama adalah  guru SD, guru SMP, 
guru SMA, dan guru SMK yang sudah 
lulus sertifikasi, paling tidak dua tahun 
yang lalu. Secara rinci, sebaran 
responden dapat dilihat pada Tabel 1 
berikut. 
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KEGIATAN PRODUK

                          

Draf 1 model hasil kajian dari berbagai 
literatur 

Draf 2 model penilaian kinerja guru 
profesional hasil review internal antar 
anggota peneliti. 
 

Draf 3 model penilaian kinerja guru 
profesional hasil FGD dengan para pakar. 
 
 

Model penilaian kinerja guru profesional 
hasil setelah diujicobakan dan direvisi. 
 

Gambar 1. Prosedur Pengembangan Model Penilaian Kinerja Guru 

Tabel 1. Distribusi Responden 

NO KEGIATAN JUMLAH RESPONDEN
1 FGD I tahun pertama 12 pakar pendidikan dari Perguruan Tinggi 

18 pakar dari asosiasi profesi pendidikan, 
misal HEPI, ISPI, ABKIN, ABKINDO, PGRI, 
dan lain sebagainya. 

2 Uji coba SD   : 6 guru, 3 Kasek, 2 Pengawas 
SMP : 6 guru, 3 Kasek, 2 Pengawas 
SMA : 6 guru, 3 Kasek, 2 Pengawas 
SMK : 6 guru, 3 Kasek, 2 Pengawas 

TOTAL RESPONDEN 71 orang 
 

Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data tahun 

pertama penelitian ini adalah diskusi 

wawancara, pengisian, dan atau 
penjawaban instrumen. Pada saat Focus 
Group Discussion (FGD), para pakar 

Kajian 

Review 
Internal 

FGD  

Uji coba 
dan revisi 
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diberi draf prosedur dan instrumen hasil 
reviu internal, kemudian diminta untuk 
mendiskusikan. Sudah barang tentu 
peneliti menjadi moderatornya. Peserta 
FGD ini adalah 12 para pakar dari 
perguruan tinggi dan 18 pakar dari 
berbagai asosiasi profesi pendidikan, 
misal HEPI, ISPI, ABKIN, ABKINDO, 
PGRI, dan lain sebagainya.  

 Setelah direvisi, draf prosedur dan 
instrumen ini diujicobakan kepada 6 
guru, 3 Kasek, 2 Pengawas SD, 6 guru, 3 
Kasek, 2 Pengawas  SMP, 6 guru, 3 
Kasek, 2 Pengawas SMA, dan 6 guru, 3 
Kasek, 2 Pengawas  SMK. Responden 
diminta untuk memberi masukan terkait 
dengan kelengkapan, keterbacaan, dan 
visibilitas (kemungkinan dapat 
dilksanakan) isi draf model dengan cara 
menjawab dan atau mengisi isian. 
Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis 
menggunakan teknik statistik deskriptif 
kuantitaif dan deskriptif kualitatif. Teknik 
statistik deskriptif kuantitatif  digunakan 
untuk mendeskripsikan berapa 
responden yang hadir dan memberi 
masukan,  berapa responden yang hadir 
tetapi tidak memberi masukan, serta 
berapa responden yang tidak hadir. 
Sementara itu, teknik statistik deskriptif 
kualitatif digunakan untuk 
mendeskripsikan kata, kalimat, dan atau 
substansi apa saja yang harus 
dihilangkan atau ditambahkan pada draf 
model. 

HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN

Hasil Penelitian
Secara figural, prosedur penilaian 

kinerja guru hasil penelitian ini adalah 
seperti yang ditampilkan pada Gambar 2 
berikut. 

 
Gambar 2. Model Penilaian Kinerja Guru 

Dari Gambar 2 dapat diketahui bahwa 
untuk menjadi guru yang bersertifikat 
profesi (memiliki sertifikat pendidik), guru 
harus: (1) memenuhi syarat, (2) lulus uji 
tulis yang terstandar, (3) lulus penilaian 
portofolio, dan (4) lulus tes kinerja. 

Penjelasan secara rinci Gambar 2 adalah 
sebagai berikut. 
1. Memenuhi syarat. Guru yang 

memenuhi syarat adalah guru: 
a. guru yang memenuhi persyaratan 

sebagai peserta sertifikasi  
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b. guru yang berminat, ditunjukkan 
dengan cara mendaftar pada dinas 
pendidikan tingkat kabupaten/kota 

2. Lulus uji tulis. Guru yang memenuhi 
syarat, selanjutnya  menempuh ujian 
(tes) tulis; karakteristik ujian tulis ini: 
a. soal dibuat oleh KSG (Dikti) dan 

memiliki kualitas tinggi yang 
mampu menseleksi guru yang 
profesional di bidangnya 

b. uji tulis secara bertahap dilakukan 
dengan online; uji tulis secara 
online ini dapat dilakukan di LPTK 
atau LPMP atau P4TK  

c. hasil tes dianalisis oleh KSG (Dikti 
atau BPSDMP & PMP) 

d. penentu kelulusan uji tulis adalah 
KSG (Dikti atau BPSDMP & PMP) 

e. guru dikatakan lulus bila skor 
hasil tes tertulis minimum 60 

3. Lulus penilaian portofolio. Guru 
yang sudah lulus uji tulis selanjutnya 
dinilai kinerjanya yang meliputi 
penilaian portofolio, penilaian kinerja 
di luar klas yang dilakukan oleh kepala 
sekolah, pengawas, teman sejawat, 
dan siswa, dan penilaian kinerja saat 
guru melaksanakan pembelajaran di 
dalam kelas yang dilakukan oleh 
asesor dari LPTK. Penilaian portofolio 
dilakukan dengan cara sebagai 
berikut. 
a.  mengumpulkan portofolio yang 

mencakup: 
(1) kualifikasi akademik, (2) 
pendidikan dan pelatihan, (3) 
prestasi akademik, (4) karya 
pengembangan profesi, (5) 
keikutsertaan dalam forum ilmiah, 
(6) pengalaman organisasi di 
bidang kependidikan dan sosial, 
dan (7) penghargaan yang 

relevan dengan bidang 
pendidikan. Portofolio dinilai oleh 
LPTK (asesor dari LPTK) dengan 
menggunakan instrumen yang 
akan disiapkan oleh peneliti pada 
tahun ke dua (tahun 2012 ini). 

b. Untuk mengurangi ketidak jujuran 
guru dalam mengumpulkan 
portofolio dilakukan verifikasi 
portofolio. Verifikasi ini dilakukan 
oleh LPTK, bisa sebagian atau 
seluruh portofolio. 

c. Seorang guru dikategorikan lulus, 
bila:  
1) umurnya masih kurang dari 50 

tahun, guru itu mau 
meneruskan kejenjang 
pendidikan yang lebih tinggi,  

2) mengikuti diklat dengan durasi 
tiga bulan paling tidak dua kali 
atau diklat 30 JP paling tidak 
empat kali selama 4 tahun,  

3) berprestasi di bidang 
akademik yang ditunjukkan 
dengan pernah juara lomba,  

4) paling tidak sudah berusaha 
menulis  buku atau artikel  

5) mengikuti forum ilmiah paling 
tidak 3 kali selama 4 tahun,  

6) menjadi anggota organisasi di 
bidang kependidikan dan 
sosial, dan  

7) pernah mendapat 
penghargaan yang relevan 
dengan bidang pendidikan.  

Instrumen yang digunakan 
untuk menilai portofolio ini akan 
disiapkan pada penelitian tahun ke 
dua (tahun 2012). Skor portofolio 
maksimum adalah 100 dan 
dinyatakan lulus bila skor minimum 
70. 
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4. Lulus tes kinerja
Yang dimaksud dengan tes 

kinerja di sini adalah penilaian kinerja 
guru saat di luar kelas dan di dalam kelas 
saat dia melakukan pembelajaran. 
Penilai di luar kelas dilakukan oleh 
kepala sekolah, pengawas, teman 
sejawat (teman guru satu tim atau satu 
bidang keahlian), dan siswa untuk guru 
SMP, SMA, dan SMK, sedangkan untuk 
guru SD hanya dinilai oleh  kepala 
sekolah, pengawas, dan teman sejawat. 
Penilaian kinerja guru di luar kelas 
diutamakan untuk menilai kinerja guru 
yang terkait dengan kompetensi 
kepribadian dan kompetensi sosial. 
Penilaian guru di dalam kelas digunakan 
untuk menilai kinerja guru yang terkait 
dengan kompetensi pedagogik, 
kompetensi profesional, kompetensi 
kepribadian, dan kompetensi sosial.  
Penilai kinerja guru di dalam kelas saat 
mereka melakukan pembelajaran 
dilakukan oleh asesor dari LPTK. 
Instrumen yang digunakan untuk menilai 
kinerja guru akan disiapkan oleh peneliti 
pada tahun ke dua (tahun 2012 ini). 

Seorang guru dinyatakan lulus 
bila skor RPP yang mereka buat 
mencapai  75,  skor penilaian di luar 
kelas, penilaian di dalam kelas atau 
pelaksanaan pembelajaran mereka 
mencapai 75.  
Pembahasan 

Apabila dicermati dengan 
saksama, model yang dikembangkan 
saat ini memiliki keunggulan-keunggulan 
sebagai berikut. 
1. Peserta harus berminat atau usaha 

sendiri. Peserta yang mengikuti 
penilaian kinerja pada model ini, selain 
harus memenuhi syarat sebagaimana 

syarat sertifikasi, guru itu juga harus 
berminat, jadi tidak mengikuti sistem 
quota. Guru yang mengikuti model ini 
harus berinisiatif mencari informasi 
dan mendaftarkan diri  ke Diknas 
Kabupaten/Kota. Dengan cara 
demikian, tidak dimanjakan, bahkan 
akan terpupuk daya juangnya. 

2. Adanya tes tertulis yang 
terstandarisasi sebelum mereka diberi 
kesempatan mengumpulkan 
portofolio. Dengan adanya tes ini, 
peserta yang akan ikut penilaian 
kinerja harus mempersiapkan diri 
dengan sebaik-baiknya. Apabila 
peserta lulus dari tes ini, berarti 
mereka layak atau memadai sebagai 
guru profesional karena soal tes 
tertulis dan koreksinya memenuhi 
standar penilaian. Ini berarti bahwa 
negara akan menghemat anggaran 
yang sangat banyak karena 
memberikan tunjangan profesi kepada 
guru yang betul-betul profesional.   

3.  Adanya portofolio yang terfokus dan 
adanya verifikasi. Peserta yang lulus 
uji tulis harus memiliki dan 
mengumpulkan portofolio minimum, 
yakni: (a) bila umurnya masih kurang 
dari 50 tahun, guru itu memiliki bukti 
meneruskan kejenjang pendidikan 
yang lebih tinggi, (b) memiliki bukti 
pernah mengikuti diklat yang relevan 
dengan durasi tiga bulan sekurang-
kurangnya dua kali atau diklat 30 JP 
sekurang-kurangnya empat kali 
selama 4 tahun (karena menurut 
penelitian tahun pertama, masa 
berlaku penilaian itu 4 tahun), (c) 
berprestasi di bidang akademik yang 
ditunjukkan dengan pernah ikut/juara 
lomba,  (d) memiliki bukti paling tidak 
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sudah berusaha menulis  buku atau 
artikel (5) memiliki bukti pernah 
mengikuti forum ilmiah sekurang-
kurangnya 3 kali selama 4 tahun, (6) 
memiliki bukti menjadi anggota 
organisasi di bidang kependidikan dan 
sosial, dan (7) memiliki bukti pernah 
mendapat penghargaan yang relevan 
dengan bidang pendidikan.  
Peserta yang lulus dari penilaian 
portofolio selanjutnya diverifikasi 
terhadap sebagian atau seluruh 
dokumen portofolio itu. Dengan cara 
demikian, peserta akan berfikir 100 
kali untuk memalsukan  dokumen 
portofolionya. Ini berarti bahwa 
kompetensi kepribadian guru tidak 
terkikis karena memalsukan dokumen 
portofolio. Penilaian dan verifikasi 
portofolio dilakukan oleh asesor dari 
LPTK. Peserta yang tidak lulus diberi 
pembinan yang dilkukan oleh LPMP 
dan Diknas Pendidikan 
Kabupaten/Kota. 

4. Adanya tes kinerja. Selain 
mengumpulkan dokumen portofolio, 
peserta yang telah lulus uji tulis juga 
harus mengikuti tes kinerja. Penilaian 
kinerja guru  SMP/SMA/SMK sewaktu 
di luar kelas dilakukan oleh kepala 
sekolah, pengawas, teman sejawat, 
dan siswa, sedangkan untuk guru SD 
penilaian kinerja guru di luar kelas 
siswa tidak dilibatkan. Penilaian 
kinerja guru saat di dalam kelas 

dilakukan oleh asesor dari LPTK. 
Dengan cara demikian hasil penilaian 
akan lebih obyektif dan akuntabel. 

Dengan model penilaian kinerja 
guru yang dikembangkan ini maka guru 
yang lulus adalah guru yang layak 
sebagai guru profesional. Tenaga, waktu, 
dan biaya yang dikeluarkan Pemerintah 
juga relatif kecil atau murah.  

Hasil penelitian ini juga sejalan 
dengan kebijakan Depdikbud (Syawal 
Gultom, 2012) yang menjelaskan bahwa 
tahun mendatang, semua guru akan 
dinilai kinerjanya. Lebih jauh, Syawal 
Gultom menjelaskan bahwa sebelum 
dilakukan penilaian kinerja, terlebih 
dahulu guru diuji kompetensinya. Guru 
yang lulus uji kompetensi kemudian 
dinilai kinerjanya, sedangkan yang tidak 
lulus dilakukan pembinaan.  

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan, maka kesimpulan 
penelitian ini adalah sebagai berikut. 
1. Prosedur penilaian kinerja tahun 

pertama ini adalah: (a) guru yang 
memenuhi syarat mendaftar ke dinas 
kabupaten/kota, (b) peserta mengikuti 
tes tulis, (c) peserta yang lulus uji tulis 
mengikuti tes kinerja, dan (d) peserta 
yang lulus tes kinerja langsung 
mendapat sertifikat, sedangkan yang 
tidak lulus diberi pembinan.  

2. Ada beberapa keunggulan model 
evaluasi kinerja guru yang 
dikembangkan tahun pertama ini 
adalah:  
a. adanya prasayarat minat bagi calon 

peserta, tidak ada kuota atau 
keharusan sehingga hanya peserta 

yang mau berjuang yang mengikuti 
penilaian kinerja guru,  

b. adanya tes tulis yang 
terstandarisasi sebelum peserta 
menempuh ujian kinerja, sehingga 
hanya guru yang memiliki 
kemampuan teoritik memadai lah 
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yang dinyatakan lulus uji tulis 
(berarti penilaian yang dilakukan 
valid) dan bisa mengikuti tes kinerja 

c. adanya verifikasi portofolio, 
sehingga menjamin keaslian 
dokumen portofolio, berarti skor 
yang diperoleh peserta sesuai 
dengan kemampuan mereka 
sebenarnya (berarti penilaian valid) 

d. adanya tes kinerja yang 
penilaiannya dilakukan oleh asesor 
dengan cara observasi, tidak hanya 
persepsi Kepala Sekolah seperti 
model lama, sehingga hasil 
penilaiannya menunjukkan 
kemampuan yang sebenarya, atau 
lebih akurat atau valid. 

3. Model penilaian kinerja guru ini lebih 
valid yang berarti lebih efektif dari 
pada model yang penilaian kinerjanya 
hanya mengandalkan persepsi kepala 
sekolah. 

4.  Model penilaian kinerja guru ini lebih 
dapat menseleksi guru yang lulus 
yang berarti lebih efisien dari pada 
model yang dikembangkan tahun-
tahun lalu yang tidak ada uji tulis 
sebelum tes kinerja. 

 
Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan 
kesimpulan maka saran-saran yang 
diajukan dalam penlitian ini adalah 
sebagai berikut.  
1. Perlu ada penelitian lanjutan yang 

mengembangkan instrumen yang 
digunakan untuk menilai kinerja guru 
dan Panduan penggunaan prosedur 
dan instrumen yang telah 
dikembangkan. 

2. Perlu dikembangkan soal tes tulis 
yang berkualitas agar peserta yang 

lulus tes ini memang layak untuk diberi 
sertifikat pendidik 

3. Asesor harus melakukan penilaian 
secara obyektif agar didapatkan 
penilaian yang valid 

4. Guru yang akan mengikuti penilain 
kinerja dengan menggunakan model 
ini harus mempersiapkan dengan 
sebaik-baiknya. 
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Abstrak 

Pendidikan kejuruan adalah lembaga pendidikan yang mempersiapkan lulusannya 
untuk bekerja.Isu penting saat ini adalah seberapa besar penyelenggaraan pendidikan ini 
relevan dengan kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan dunia usaha dan 
industri.Ketidaksesuaian (mismatch) ini telah menjadi isu utama yang menyebabkan polemik 
berkepanjangan antara dunia usaha, dunia industri dan dunia pendidikan.Salah satu upaya 
untuk mewujudkan relevansipendidikan kejuruan dengan dunia industri yang perlu 
dikembangkan, adalah adanya kerjasama kemitraan yang saling menguntungkan khususnya 
dalam mencapai tujuan bersama.Pengelolaan pendidikan kejuruan yang berbasis kerjasama 
kemitraan mulai dari pengelolaan input, proses, dan produk perlu dikembangkan sehingga 
diharapkan dapat meningkatkan relevansi lulusan pendidikan kejuruan. 

Kata Kunci: Pendidikan Kejuruan, Kerjasama Kemitraan, Relevansi Lulusan

 

Pendahuluan 

Pendidikan mempunyai peran 
yang sangat strategis dalam rangka 
peningkatan kualitas sumber daya 
manusia (SDM) Indonesia dan 
peningkatan daya saing, baik pada 
level nasional, regional, maupun global. 
Era globalisasi yang menyebabkan 
batas-batas wilayah negara menjadi 
makin kabur, membutuhkan SDM  yang 
mempunyai kemampuan daya saing 
yang kuat dalam ilmu dan teknologi. 
Pendidikan kejuruan menjadi salah satu 
tumpuan pembentukan SDM  Indonesia 
untuk menjawab tantangan ini, guna 
menyiapkan SDM  yang dapat bersaing 
di pasar internasional.

Undang-UndangNomor 20 tahun 
2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasionalsecara eksplisit menyatakan 
bahwa pendidikan kejuruan merupakan 
pendidikan yang mempersiapkan 
peserta didik untuk dapat bekerja 
dalam bidang tertentu. Selanjutnya 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 

29Tahun 1990 disebutkan bahwa 
pendidikan kejuruan adalah bagian dari 
pendidikan menengah yang 
mengutamakan pengembangan 
kemampuan peserta didik untuk 
melaksanakan jenis pekerjaan tertentu. 
Dengan demikian pendidikan kejuruan 
yang satuan pendidikannya yang 
dinamakan Sekolah Menengah 
Kejuruan (SMK), adalah proses 
pendidikan untuk membekali peserta 
didik dengan kompetensi-kompetensi 
sesuai kebutuhan dunia kerja sehingga 
setelah lulus dapat menjadi tenaga 
terampil dan berkualitas. Implikasi dari 
semuanya ini adalah perlunya 
dikembangkan suatu bentuk pendidikan 
kejuruan yang memiliki kualifikasi 
lulusan yang sesuai dengan kebutuhan 
pasar tenaga kerja. 

Terdapat dua kemungkinan 
mengenai hubungan antara peserta 
didik dengan bidang pekerjaan, yaitu: 
pertama, kompetensi peserta didik 
yang dihasilkan dari pendidikan 
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kejuruan sesuai dengan persyaratan 
pekerjaan (match); dan ke dua, 
kompetensi peserta didik tidak sesuai 
dengan persyaratan bidang pekerjaan 
(mismatch). Pendidikan kejuruan yang 
efektif adalah pendidikan yang dapat 
menghasilkan kompetensi lulusan 
(peserta didik) yang sesuai dengan 
persyaratan bidang pekerjaan 
tertentu/dunia kerja (Calhoun and 
Finch, 1982). 

Bagi lembaga pendidikan 
kejuruan, mengikuti perkembangan 
ilmu dan teknologi di dunia industri 
merupakan salah satu kunci utama 
untuk keberhasilan melaksanakan 
mandatnya, yakni mempersiapkan 
lulusan yang siap untuk diterjunkan ke 
dunia pekerjaan.Untuk mencapai hal 
tersebut lembaga pendidikan kejuruan 
harus memprioritaskan pengembangan 
sistem pendidikan yang berorientasi 
pada peningkatan lulusan yang benar-
benar profesional, memiliki etos kerja, 
dan disiplin.Kendati bukan berita yang 
sama sekali baru, isu yang berkembang 
dan menjadi polemik antara dunia 
pendidikan dan dunia kerja hingga saat 
ini adalah bahwa pendidikan kejuruan 
masih menghadapi kendala 
kesepadanan kualitatif dan kuantitatif 
(Sumarno, 2008). Kesepadanan 
(relevansi) kualitatif terjadi karena 
perkembangan teknologi di industri 
yang sangat cepat sehingga terjadi 
kesenjangan kompetensi yang dimiliki 
lulusan pendidikan kejuruan dengan 
kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia 
industri, sementara kesepadanan 
kuantitatif terjadi karena adanya 
ketidakseimbangan jumlah lapangan 
kerja yang ada dengan jumlah lulusan 
pendidikan yang mencari pekerjaan. 

Pemerintah telah berusaha untuk 
meningkatkan mutu dan relevansi 
pendidikan, kendati sampai dengan 

saat ini usaha tersebut relatif belum 
membuahkan hasil seperti yang 
diharapkan. Salah satu kendala yang 
dihadapi adalah sangat bervariasinya 
kondisi lingkungan masing-masing 
satuan pendidikan, yang tentunya 
menyebabkan perlakuan yang berbeda 
untuk mencapai sasaran yang 
diinginkan. Sementara 
penyelenggaraan pendidikan juga tidak 
mungkin disterilkan dari pengaruh 
lingkungannya, dan bila itupun 
dilakukan berarti bertentangan dengan 
hakekat diselenggarakannya 
pendidikan. Salah satu upaya untuk 
mewujudkan relevansi SMK dengan 
dunia industri yang perlu 
dikembangkan, baik oleh lembaga 
pendidikan maupun dunia usaha dan 
masyarakat adalah adanya kerjasama 
kemitraan yang saling menguntungkan 
khususnya dalam mencapai tujuan 
bersama.Dalam kemitraan tersebut, 
pengelolaan pendidikan kejuruan yang 
bertujuan ingin mendekatkan peserta 
didik dengan real jobakan menjadi 
suatu tuntutan. 

Pembahasan 

Tantangan dunia kerja dengan 
kompetensi kerja yang makin tinggi 
seiring kemajuan teknologi dan 
dinamika tempat kerja menuntut 
institusi pendidikan kejuruan mampu 
mengantisipasi dan menghadapi 
perubahan yang terjadi dengan 
memanfaatkan berbagai kapasitas 
yang dimiliki.Keberhasilan 
pembelajaran pada sekolah kejuruan 
sendiri dapat dilihat dari seberapa jauh 
peserta didik mengetahui 
kebermaknaan pengetahuan dan 
keterampilan yang dipelajari dapat 
diaplikasikan dalam kehidupan nyata, 
yang dikenal dengan istilah situated 
learning. Lave dan Wenger 
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sebagaimana dikutip oleh Pardjono dan 
Murdianto (2011) menyatakan bahwa 
situated learning is learning that takes 
place in the same context in which it is 
applied. Belajar tidak seharusnya dilihat 
sebagai sekedar suatu transmisi 
abstrak dan dekontektualisasi dari 
seseorang ke yang lain, tetapi 
merupakan proses sosial dimana 
pengetahuan dan keterampilan itu 
dikonstruksi. Berdasarkan uraian ini 
maka SMK perlu membangun 
kemitraan dengan dunia kerja dengan 
mengembangkan pengelolaan mulai 
dari pengelolaan input, proses, dan 
produk yang diharapkan dapat menjaga 
kelangsungan hidup sekolah. 

Istilah kemitraan (partnership) 
sendiri digunakan untuk menunjukkan 
suatu kesepakatan hubungan antara 
dua pihak atau lebih untuk mencapai 
tujuan bersama (Julius Bobo, 
2003:182). Kesepakatan yang terjadi 
dapat mengikat secara hukum atau 
juga bersifat lebih longgar. Beberapa 
literatur menggunakan kata kemitraan 
untuk menyatakan hubungan dalam 
konteks bisnis. Kendati begitu, 
sebenarnya istilah kemitraanpada 
dasarnya memiliki pengertian yang 
lebih luas. Kemitraan merupakan 
sebuah hubungan yang dibangun oleh 
salah satu pihak terhadap pihak lainnya 
yang memiliki karakteristik khusus yang 
dibutuhkan oleh pihak lainnya dan 
biasanya melibatkan kerjasama yang 
erat dan tanggung jawab bersama 
(Fletcher, 1987). Kerjasama kemitraan 
antara dua pihak atau lebih dapat 
berupa hubungan dalam tingkatan yang 
dinilai lebihlonggar seperti koordinasi 
(coordination) hingga tingkatan yang 
lebih mengikat seperti kerjasama 
(cooperation) dan kolaborasi 
(collaboration). 

Koordinasi merupakan suatu 
pengaturanberagam elemen ke dalam 
suatu pengoperasian yang terpadu dan 
harmonis. Motivasi utama dari 
koordinasi biasanya adalah 
menghindari kesenjangan dan 
tumpang-tindih (overlapping) berkaitan 
dengan tugas atau kerja para pihak 
yang bekerja sama. Para pihak 
biasanya berkoordinasi dengan 
harapan memperoleh hasil secara 
efisien. Koordinasi dilakukan umumnya 
dengan melakukan harmonisasi tugas, 
peran, dan jadwal dalam lingkungan 
dan sistem yang sederhana. 

Kerjasama (cooperation) 
sementara itu mengacu kepada praktik 
antara dua pihak atau lebih untuk 
mencapai tujuan bersama, mungkin 
juga termasuk cara/metodenya, 
kebalikan dari bekerja sendiri-sendiri 
dan berkompetisi. Motivasi utama dari 
kerjasama biasanya adalah 
memperoleh kemanfaatan bersama 
melalui pembagian tugas. Seperti 
halnya dengan koordinasi, selain 
memperoleh hasil seefisien mungkin, 
para pihak biasanya bekerjasama 
dengan harapan menghemat biaya dan 
waktu. Kerjasama umumnya dilakukan 
untuk memecahkan persoalan dalam 
lingkungan dan sistem yang 
kompleks.Motivasi utama kerjasama 
dalam arti kolaborasi biasanya adalah 
memperoleh hasil-hasil kolektif yang 
tidak mungkin dicapai jika masing-
masing pihak bekerja sendiri-sendiri. 
Para pihak berkolaborasi biasanya 
dengan harapan mendapatkan hasil-
hasil yang inovatif, terobosan, dan/atau 
istimewa/luar biasa, serta prestasi 
kolektif yang memuaskan. Kolaborasi 
biasanya dilakukan agar 
memungkinkanberkembangnya saling 
pengertian dan realisasi visi bersama 
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dalam lingkungan dan sistem yang 
kompleks. 

Istilah kerjasama dan kolaborasi 
dalam Bahasa Indonesia sering sekali 
digunakan secara bergantian, dan 
belum ada upaya untuk menunjukkan 
perbedaan dan kedalaman makna dari 
istilah tersebut (Agus Pramusinto dan 
Erwan Agus Purwanto, 2009:112).Oleh 
karena itu, secara umum lebih banyak 
dikenal istilah kerjasama daripada 
kolaborasi. Kerjasama antar instansi 
(intergovermental cooperation) 
didefinisikan sebagai susunan antara 
dua atau lebih instansi dalam mencapai 
tujuan bersama dengan melakukan 
pelayanan atau pemecahan masalah 
secara bersama (Patterson, 2008). 
Berdasarkan pengertian ini tersirat 
adanya kepentingan bersama yang 
mendorong dua atau lebih instansi 
untuk memberikan pelayanan dan 
memecahkan masalah secara 
bersama. 

Sifat kerjasama sering ditafsirkan 
sebagai sukarela, namun tidak berarti 
semaunya, karena kerjasama memiliki 
tujuan dan target yang harus dicapai 
oleh pihak-pihak yang 
bekerjasama.Dengan demikian aspek-
aspek yang dikerjasamakan dituangkan 
dalam program resmi, agar manfaatnya 
dapat dinikmati bersama, dan risikonya 
juga ditanggung bersama. Kerjasama 
merupakan rangkaian kegiatan yang 
dilaksanakan oleh dua orang atau lebih 
dengan tujuan untuk mencapai tujuan 
yang telah direncanakan bersama. 
Hasil dari kerjasama akan memberikan 
dampak lebih besar daripada manakala 
hanya dilakukan secara mandiri atau 
daripada jumlah hasil yang dilakukan 
masing-masing, sehingga banyak 
kegiatan yang tidak akan berhasil 
manakala dilakukan secara mandiri. Ali 
Mufiz (1986) memberikan ciri penting 

kegiatan kerjasama diantaranya 
adalah: (1) kegiatan tersebut 
melibatkan dua orang atau lebih; (2) 
kegiatan tersebut dilakukan secara 
bersama-sama; dan (3) terdapat tujuan 
tertentu yang hendak dicapai.  

Kerjasama pada hakekatnya 
mengindikasikan adanya dua pihak 
atau lebih yang berinteraksi secara 
dinamis untuk mencapai suatu tujuan 
bersama. Dalam pengertian itu 
terkandung tiga unsur pokok yang 
melekat pada suatu kerangka 
kerjasama, yaitu unsur dua pihak atau 
lebih, unsur interaksi dan unsur tujuan 
bersama. Jika satu unsur tersebut tidak 
termuat dalam satu obyek yang dikaji, 
dapat dianggap bahwa pada obyek itu 
tidak terdapat kerjasama. 

Unsur dua pihak, selalu 
menggambarkan suatu himpunan yang 
satu sama lain saling mempengaruhi 
sehingga interaksi untuk mewujudkan 
tujuan bersama penting dilakukan. 
Apabila hubungan atau interaksi itu 
tidak ditujukan pada terpenuhinya 
kepentingan masing-masing pihak, 
maka hubungan yang dimaksud 
bukanlah suatu kerjasama. Suatu 
interaksi meskipun bersifat dinamis, 
tidak selalu berarti kerjasama. Suatu 
interaksi yang ditujukan untuk 
memenuhi kepentingan pihak-pihak lain 
yang terlibat dalam proses interaksi, 
juga bukan suatu kerjasama. 
Kerjasama selalu menempatkan pihak-
pihak yang berinteraksi pada posisi 
yang seimbang, serasi dan 
selaras.Menurut Thomson dan Perry 
(2006), kerjasama memiliki derajat 
yang berbeda, mulai dari koordinasi 
dan kooperasi (cooperation) sampai 
pada derajat yang lebih tinggi yaitu 
kolaborasi(collaboration). Para ahli 
pada dasarnya menyetujui bahwa 
perbedaan terletak pada kedalaman 
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interaksi, integrasi, komitmen dan 
kompleksitas.Koordinasi terletak pada 
tingkatan yang paling rendah, dan 
kolaborasi pada tingkatan yang paling 
tinggi. 

Sejalan dengan berkembangnya 
permasalahan dan besarnya tuntutan 
terhadap dunia pendidikan khususnya 
dalam mengikuti perkembangan ilmu 
dan teknologi, maka lembaga 
pendidikan khususnya SMK dituntut 
untuk lebih mengembangkan potensi 
yang dimilikinya melalui kerjasama 
dengan dunia industri dan para 
pemangku kepentingan (stakeholder) 
lainnya. Kerjasama diperlukan dalam 
upaya menumbuhkembangkan jaringan 
guna meningkatkan kemampuan 
pemanfaatan sumber daya serta 
penguasaan ilmu dan teknologi. Ada 
beberapa kegiatan yang dapat 
dilaksanakan oleh sekolah dan industri 
sebagai sebuah bentuk kemitraan, 
antara lain: 1) Pengembangan 
kurikulum;2) Pelaksanaan Praktik 
Industri; 3) Outsourcing tenaga 
pengajar; dan 4) Pembelajaran 
berbasis produksi. 

Pengembangan kurikulum dapat 
dilakukan setiap tahun dengan 
memperhatikan masukan-masukan 
selama proses komunikasi antara 
sekolah dan industri, baik yang terjadi 
di sekolah maupun di industri. Masukan 
dari industri dalam pengembangan 
kurikulum berupainformasi ilmu dan 
teknologi, budaya kerja, dan tuntutan 
kompetensi di industri.Dalam 
komunikasi ini berarti juga akan terjadi 
rekonstruksi proses pembelajaran 
berdasarkan masukan dari industri 
sehingga pada akhirnya akan 
menghasilkan renewal proses 
pembelajaran di SMK. 

Dalam rangka meningkatkan dan 
menjamin kualitas hasil pembelajaran, 

maka dibutuhkan proses pembelajaran 
di dunia nyata, diantaranya dengan 
kegiatan praktikindustri (Prakerin). 
Ketersediaan industri yang sesuai 
dengan kebutuhan program studi 
akanmenjamin kelancaran proses 
pembelajaran di industri. Prakerin di 
samping bermanfaat bagipeserta didik, 
juga dapat digunakan sebagai sarana 
untuk meningkatkan kualitas guru 
dalam pembelajaran. Guru dapat 
melihat langsung perkembangan 
teknologi yang ada di industry, 
sehingga di dalam proses 
pembelajaran di kelas guru akan 
berusaha menyesuaikan materi yang 
disampaikan dengan ketersediaan 
teknologi yang ada di industri.  

Keterbatasan teknologi yang 
dimiliki sekolah menyebabkan 
keterbatasan transfer ilmu dan 
teknologi kepada peserta didik. 
Keterbatasan tersebut disebabkan oleh 
perkembangan yang terjadi di industri 
sangat cepat dan tidak mampu diikuti 
oleh pihak sekolah. Untuk tetap 
memenuhi kebutuhan terhadap transfer 
ilmu dan teknologi, maka outsourcing 
tenaga pengajar/guru tamu dari industri 
dalam  pembelajaran di sekolah dapat 
dilakukan. Dengan cara ini diharapkan 
materi pelajaran di sekolah tidak 
obsolete, karena disampaikan oleh 
pengajar dari industri yang relatif lebih 
responsif terhadap perkembangan 
teknologi. 

Bentuk kemitraan lainnya adalah 
pembelajaran berbasis pruduksi 
(production based learning/training). 
Pembelajaran berbasis produksi (PBP) 
adalah proses pembelajaran keahlian 
atau keterampilan yang dirancang 
berdasarkan prosedur dan standar 
bekerja yang sesungguhnya (real job) 
untuk menghasilkan barang atau jasa 
sesuai dengan tuntutan pasar atau 
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konsumen. Sedangkan tujuan dari 
pembelajaran berbasis produksi 
adalah: 1) Membekali peserta dengan 
kompetensi yang sepadan dengan 
tuntutan dunia kerja, sekaligus 
menghasilkan produk/jasa yang laku 
dijual; dan 2) Menanamkan 
pengalaman produktif dan 
mengembangkan sikap wirausaha, 
melalui pengalaman langsung 
memproduksi barang atau jasa yang 
berorientasi pasar. Manfaat yang 
diperoleh dari PBP antara lain: 1) 
Peserta didik mampu menguasai 
kompetensi yang sepadan dengan 
kompetensi yang dituntut oleh dunia 
kerja; dan 2) Peserta didik  mempunyai 
pengalaman produktif melalui 
pengalaman langsung memproduksi 
barang yang berorientasi pasar 
(Anonim, 2012). Akumulasi dari 
semuanya itu adalah bahwa setelah 
menamatkan pendidikannya peserta 
didik akan lebih siap kerja atau 
keterampilan yang diperoleh dapat 
dijadikan sebagai modal untuk 
berwirausaha.Adopsi pendekatan 
pembelajaran berbasis produki pada 
pendidikan kejuruan tingkat menengah 
di Indonesia mulai dikembangkan pada 
tataran praksis.Bukti konkritnya adalah 
lahirnya mobil Esemka yang melibatkan 
“Bengkel Kiat Motor” sehingga produk 
mobilnya dinamakan “Mobil Kiat 
Esemka”. Proyek ini melibatkan 
beberapa SMK di Jawa Tengah, 
diantaranya: SMKN 2 Surakarta, SMK 
Warga Surakarta, dan SMKN 1 Trucuk 
Klaten Jawa Tengah. Kendati sampai 
saat ini mobil Kiat Esemka tersebut 
belum lolos uji dari Balai 
Termodinamika Motor dan Propulsi 
(BTMP) Serpong Tangerang, produk 
dari siswa-siswa SMK tersebut 
merupakan wujud dari usaha-usaha 

untuk meningkatkan relevansi 
pendidikan kejuruan. 

Kerjasama kemitraan antara 
sekolah dan industri sangat dibutuhkan. 
Sekolah harus memandang industri 
sebagai mitra yang sangat penting, 
sehingga jalinan kerjasama yang solid 
dan pemahaman yang sama terhadap 
makna kerjasama kemitraan sangat 
dibutuhkan dalam membangun 
kerjasama. Beberapa bentuk kemitraan 
di atas sudah diterapkan di pendidikan 
kejuruaan di Indonesia, hanya sebagian 
besar masih dalam tingkatan koordinasi 
dan kooperasi.Praksis kerjasama 
kemitraan pada tingkatan kolaborasi 
perlu digali dan dikembangkan.Oleh 
karena itu, adanya proyek perakitan 
mobil Esemka perlu diapresiasi dengan 
baik. 

Simpulan 

Kerjasama kemitraan dalam 
penyelenggaraan pendidikan kejuruan 
antara institusi pendidikan dan dunia 
industri/dunia kerja merupakan karakter 
utama pendidikan kejuruan.Sinergi 
kerjasama antar fungsi dan antar 
organisasi dapat melahirkan ide-ide 
baru dalam penyelenggaraan 
pendidikan kejuruan. Institusi dengan 
budaya yang inovatif menjadi dukungan 
bagi tim manajemen dalam 
memanfaatkan kapabilitas sumber daya 
internal dan eksternal untuk 
meningkatkan mutu dan relevansi 
lulusan pendidikan kejuruan. Bentuk 
kerjasama kemitraan yang selama ini 
sudah berjalan perlu dikembangkan 
lagi. Program production based training 
pada beberapa SMK dengan 
produknya berupa mobil esemka perlu 
diapresiasi dengan baik. 
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Pendahuluan
Pemberdayaan Usaha Makro 

Kecil Menengah dan Koperasi 
(UMKMK) menjadi sangat strategis 
sesuai dengan amanat dalam Undang–
Undang No. 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal dan Undang – 
Undang RI No. 20 Tahun 2008 tentang 
Usaha Makro Kecil dan Menengah, 
karena potensinya yang sangat besar 
dalam menggerakkan kegiatan 
ekonomi masyarakat, penyediaan 
lapangan pekerjaan dan sekaligus 
menjadi tumpuan sumber pendapatan 
sebagian besar masyarakat.  

Di antara sejumlah UMKMK 
yang berkembang saat ini adalah yang 
bergerak  di  sektor  jasa Desain 
Produk. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hal  ini  dikarenakan   pertama,  industri 
ini sifatnya jasa/layanan desain suatu 
produk beraneka barang, tentu saja 
pasarnya sangat luas merambah 
berbagai sektor. Mulai dari desain suku 
cadang otomotif, variasi otomotif, 
teknologi tepat guna, alat kesehatan, 
sampai dengan asesoris atau berbagai 
perhiasan. Kedua, industri ini memiliki 
potensi menaikkan nilai tambah hampir 
100%, karena yang dijual pada 
dasarnya adalah “keterampilan otak”. 
Oleh karena itu, industri yang demikian 
dikategorikan sebagai industri kreatif. 

Industri Kreatif adalah industri 
yang tidak akan pernah mati, selama si 
pelaku masih bisa terus berkreasi. 
Salah satu ciri industri yang demikian 
adalah fleksibilitasnya menyesuaikan 
tuntutan pasar yang selalu berkembang 

PENERAPAN TEACHING FACTORY UNTUK PENGEMBANGAN DESAIN 
PRODUK KREATIF DI DIKNIK MESIN UNY

 
Yatin Ngadiyono 

Jurusan Pendidikan Teknik Mesin FT UNY 
 

Abstrak
Esensi dari pendidikan kejuruan  sebenarnya berawal dari krisis tenaga kerja siap 

kerja.  Permasalahan ini berangkat dari asumsi bahwa hasil pendidikan harus telah memiliki 
sejumlah pengetahuan dan ketrampilan yang telah siap diterapkan di dunia usaha dan 
industri. Namun, kenyataannya sampai saat ini lembaga pendidikan kejuruan belum 
sepenuhnya menjawab seluruh problema ketenaga kerjaan. Karena itu, konsep pendidikan 
kejuruan sebagai hasil dari suatu proses dinamis memerlukan solusi yang tepat dan 
terintegrasi, yaitu nuansa dunia industri ke dalam pendidikan. Untuk itu, dibutuhkan 
perubahan paradigma dalam menerapkan strategi pembelajaran di ruang kelas dengan 
menekankan  seluruh aktivitas pembelajaran yang menyerupai industri secara berkelanjutan 
dan berkesinambungan. Pengembangan skill peserta didik seharusnya berorientasi pada 
memproduk benda maupun skill yang sama dengan yang ada di industri, sementara nuansa 
kelas dengan sendirinya harus disusun secara sistematis terencana sesuai dengan dunia 
nyata (industri dan usaha). Berdasarkan pendekatan inilah teaching factory dilaksanakan, 
paling tidak ada tiga keunggulan mendasar bagi masa pendidikan kejuruan yang lebih baik, 
yaitu (1) dihasilkannya produk unggulan berupa berbagai produk kreatif berdasarkan 
permintaan pasar; (2) membantu dunia usaha  memperoleh produk dengan harga bersaing; 
(3) didapatnya pengalaman praktis untuk pengembangan lembaga pendidikan. 
 
Kata kunci: Teaching Factory, Produk kreatif
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sesuai kebutuhan manusia. Namun, 
kelemahan utama industri ini adalah 
ketidakmampuan mereka menterjemah-
kan ide-ide kreatifnya ke dalam gambar 
kerja yang siap diproduksi. Apalagi jika 
produk tersebut nantinya harus dibuat 
masal dengan menggunakan mesin 
produksi berbasis komputer. Oleh 
karena itu, perlu adanya suatu 
jembatan agar karya kreatif itu bisa 
diproduksi secara ekonomis.  

Teaching Factory adalah suatu 
konsep pembelajaran dalam suasana 
sesungguhnya, sehingga dapat 
menjembatani kesenjangan kompetensi 
antara kebutuhan industri dan 
pengetahuan sekolah. Teknologi 
pembelajaran yang inovatif dan praktik 
produktif merupakan konsep metode 
pendidikan yang berorientasi pada 
manajemen pengelolaan peserta didik 
dalam pembelajaran agar selaras 
dengan kebutuhan dunia industri. 
Dalam pengertian lain bahwa 
pembelajaran berbasis produksi adalah 
suatu proses pembelajaran keahlian 
atau keterampilan yang dirancang dan 
dilaksanakan berdasarkan prosedur 
dan standar bekerja yang 
sesungguhnya (real job) untuk 
menghasilkan barang atau jasa yang 
sesuai dengan tuntutan pasar atau 
konsumen. Oleh karena itu barang 
yang diproduksi berupa hasil produksi 
yang dapat dijual atau yang dapat 
digunakan oleh masyarakat atau 
konsumen. Ide Teaching Factory di 
UNY diharapkan menuju paradigma 
ruang kelas dan laboratorium menjadi 

perpanjangan dari factory atau Industri, 
untuk memungkinkan siswa untuk 
bekerja pada proyek kehidupan nyata. 

Berangkat dari beberapa hal di 
atas, Laboratorium Gambar dan 
Perancangan  Jurusan Pendidikan 
Teknik Mesin FT UNY ingin menangkap 
peluang tersebut dengan membuat 
rintisan Teaching Factory Jasa Desain 
Produk untuk Industri Kreatif.  

 
1. Teaching Factory 

Peningkatan teknologi pembuat-
an ditunjang oleh sistem desain yang 
terus berkembang di berbagai bidang. 
Desain  merupakan bagian dari sistem 
teknik dan dijadikan acuan pembuatan 
produk. Sistim pendidikan dan 
pelatihan desain saat ini semestinya 
mengenalkan teknologi modern, yaitu 
pendidikan berorientasi industri  yang 
mem-fokuskan pada pengembangan 
kompetensi dalam area produksi dan 
integrasi komputer. Hal ini bermakna 
pembelajaran desain semestinya 
berbasis pada komponen, sistem dan 
software, IT, stakeholder serta industri.  

Sejalan dengan pemikiran di 
atas, pembelajaran desain haruslah 
didukung oleh staf pengajar yang 
berpengalaman. Staf pengajar bidang 
desain sudah semestinya aktif 
disertakan pada program-program  
pelatihan di bidang gambar atau 
desain/rekayasa. Sementara untuk 
menambah pengalaman praktis para 
pengajar/dosen  juga dibekali 
pengaman industri terkait rekayasa dan 
manufaktur.  

Perangkat lunak yang 
digunakan untuk melakukan desain di 
laboratorium adalah program-program 
desain CAD. Program CAD ini ada dua 

program utama, yaitu program product 
Autodesk (AutoCAD, Inventor) dan 
Solidworks. Kedua program adalah 
program resmi atau legal. 
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Tujuan dari Teaching Factory 
adalah memuluskan pengintegrasian 
penelitian, inovasi dan kegiatan 
pendidikan dalam sebuah prakarsa 
tunggal, sehingga dapat untuk 
mencerminkan perspektif masa depan 
industri manufaktur berbasis 
pengetahuan, kompetitif dan 
berkelanjutan. Misi teaching factory 
adalah untuk mengintegrasikan desain, 
manufaktur dan bisnis nyata ke dalam 
kurikulum pendidikan teknik. Hal ini 
dapat dicapai dengan adanya ke-
seimbangan antara ilmu teknik dan 
praktek rekayasa. Teaching factory 
dengan demikian merupakan hasil dari 
observasi terhadap stakeholder dalam 
kerangka kerjasama sekolah-industri, 
fakultas  dan mahasiswa. Dimana 
industri mitra tentunya membutuhkan 
tenaga ahli yang bias berkomunikasi, 
bekerja dalam tim dan yang dapat 
merancang dan membangun perangkat 
keras yang nyata, bukan hanya 
simulasi komputer. 

Untuk mencapai tujuan di-
maksudkan maka UNY telah mencoba 
memadukan secara sistemik dan 
sinkron antara program pendidikan 
dengan program penguasaan keahlian/ 
ketrampilan yang diperoleh melalui 
kegiatan pengintegrasan kurikulum  
dan diarahkan untuk mencapai suatu 
tingkat keahlian profesional tertentu. 
Langkah yang telah diambil Diknik 
Mesin UNY adalah dilakukannya 
kerjasama dengan industri. Dalam 
kerangka kerjasama tersebut dosen 
bukan sekedar sebagai katalis dunia 
akademik–industri dalam melakukan 
praktik industri, tetapi juga menjalin 
kerjasama dalam mewujudkan sebuah 
produk. Pada tahun 2006 telah terjadi 
kerja sama antara Diknik Mesin UNY 
dengan PT MAK – Kalasan dalam 
mewujudkan mesin Bubut Kayu. 

Kerjasama tersebut sebagai kegiatan 
awal dalam optimalisasi labororium 
perancangan. Kegiatan     utamanya    
adalah    desain dilakukan di UNY dan 
proses  pembuatannya   dilakukan  
pem- 
buatannya dilakukan PT MAK –
Kalasan. Dari kegiatan tersebut dapat 
diperoleh pengalaman bagi pengajar/ 
dosen dan mahasiswa. Khusus untuk 
dosen akan memiliki pengalaman 
industri. Dengan demikian mampu 
mentrasformasikan pengetahuan dan 
“know how” sekaligus men-“supervise”  
proses untuk menyajikan “finished 
product on time”. 

Kegiatan lain yang dapat 
ditempuh adalah adanya kegiatan 
karya teknologi melalui order langsung 
dari konsumen pada mahasiswa. 
Proses kegiatan ini adalah mahasiswa 
mencari masalah di dunia industri atau 
lapangan, selanjutnya produk didesain 
dan dibuat sebagai proyek akhir 
mahasiswa. Kegiatan ini sudah berjalan 
dan berhasil baik. Kegiatan ini sesuai 
dengan philosopi teaching factory, yaitu 
penilaian mahasiswa didasarkan 
“penyelesaian produk”.  

Program lainnya adalah 
kegiatan unit produksi. Unit produksi 
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adalah salah satu kegiatan 
peneriamaan order pembuatan produk 
dari industri maupun masyarakat. 
Produk yang dibuat berdasarkan desain 
asli industri atau bengkel. Namun 
sistem ini kurang berjalan baik karena  
beban kerja bengkel menjadi tinggi, 
sementara jadwal pemakaian ruang 
untuk kuliah mahasiwa  juga tinggi. 
Oleh karena itulah menjadi salah satu 
alternatif yang cukup menarik adalah 
bagaimana menjual produk jasa 
berbentuk desain pada masyarakat 
industri.  

Bidang jasa desain produk 
adalah bidang potensial yang dapat 
dikembangkan Jurusan Diknik Mesin 
UNY. Ada beberapa alasan utama, 
pertama kurikulum berpusat pada 
kepentingan peserta didik, kurikulum 
bermacam ragam atas dasar 
perbedaan kebutuhan belajar peserta 
didik.  Sehingga produk sesuai dengan 
kreatifitas mahasiswa dalam mencari 
peluang pasar. Produk yang dihasilkan 
dapat beragam dan tidak terikat pada 
satu bidang keahlian saja. 

Kedua, perangkat lunak 
Solidworks yang dimiliki UNY adalah 
perangkat yang potensial dan 
berdayaguna tinggi.  Sehingga proyek 
kerja mahasiswa dapat dicari pada 
industri skala kecil menengah (SKM) 
hingga besar. Untuk proyek ini dapat 
diawali dengan penempatan 
mahasiswa berprestasi di bidang 
desain pada industri manufaktur dan 
dikhususkan pada departemen 
rekayasa.  Produk yang dapat didesain 
adalah Jig-Fixture, peralatan rumah 
sakit, alat pertanian, mesin tepat guna, 
dan masih banyak lagi. 

Pemakaian software CAD 
dalam pengembangan desain dapat 
dilakukan dengan software ArtCAD. 
Software ArtCAD adalah perangkat 

desain dengan metode scan atau 
penginderaan bentuk. Software ini 
memiliki keunggulan  duplikasi desain 
ber-dasarkan benda nyata atau obyek 
pejal 3D. Sehingga jika kita akan 
membuat  sebuah bentuk cincin, cincin 
tersebut cukup discan dengan alat 
bantu khusus kemudian hasil 
penginderaan ditransfer ke komputer.  
Desain hasil peng-inderaan, diedit dan 
desain ulang di komputer.  

Hasil olahan software ArtCAD 
ini sangat cocok bagi industri kerajinan. 
Disisi lain pemasaran dan biaya kerja 
yang dibutuhkan untuk pembuatan 
desain tidak memerlukan penambahan 
sarana. Selanjutnya pada tahapan awal 
hasil desain adalah merupakan 
pesanan industri mitra, dan pelatihan 
awal adalah menjadi beban dari industri 
mitra.   

Ketiga, Kota Yogyakarta adalah 
kota pariwisata, dimana souvenir atau 
cinderamata adalah merupakan produk 
yang banyak diminati masyarakat. 
Cinderamata adalah merupakan 
kenangan tersendiri bagi wisatawan. 
Oleh karena itulah desain cinderamata 
dari waktu ke waktu senantiasa 
mengikuti selera konsumen. Untuk 
cepat dan tanggap terhadap selera 
konsumen diperlukan daya kreasi cepat 
dan waktu produksi cepat pula. 
Perubahan desain hanya dapat 
dilakukan manakala dilakukan dengan 
software yang tepat dan skill desainer 
kompeten. Dengan demikian potensi 
yang ada di Jurusan Diknik Mesin 
kiranya perlu dipertajam dengan 
menembak pangsa jasa desain.  Di sisi 
lain mahasiswa akan memilki 
kemampuan yang seimbang antara 
kapasitas intelektual dan kapasitas 
“hand-on”. Apa yag dipelajari adalah 
apa yang dibutuhka dan produk yang 
dibuat berdasarkan demand. 
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Metode Pelaksanaan 

Lokasi pelaksanaan program 
Teaching Factory  adalah di Jurusan 
Pendidikan Teknik Mesin FT UNY 
dengan menggunakan fasilitas yang 
ada di Laboratorium Gambar dan 
Perancangan. Program Teaching 
Factory  (TEF) ini direncanakan dua 
kegiatan utama yaitu Pelatihan 
(Pelatihan dilaksanakan untuk 
memberikan bekal Software CAD, yaitu 
PowerShape). Pelaksanaan pem-
belajaran CAD dengan pendekatan 
teaching factory dengan pendekatan 
pembelajaran berbasis proyek.  
 
Pembahasan

Ada dua kegiatan utama dalam 
aplikasi TEF, yaitu tindakan 
pendahuluan dan pembelajaran desain 
di kelas. Tindakan pendahuluan adalah 
kegiatan awal yang berupa pelatihan. 
Pelatihan diikuti oleh mahasiswa yang 
berminat dan memiliki kompetensi di 
bidang CAD. Sedangkan tindakan 
kedua adalah proses pembelajaran  
dengan pendekatan berbasis proyek. 

Pelatihan ditujukan untuk 
memberikan wawasan pada 
mahasiswa dalam aspek akademik 
khususnya bidang perancangan.  
Pemateri atau narasumber adalah mitra 
industri. Materi mencakup kriteria 
desain, observasi produk, aplikasi 
software perancangan. Waktu pelatihan 
disuaikan dengan kondisi peserta dan 
kesiapan prasarana.  

Kegiatan pelatihan dapat 
berupa realisasi kerjasama antara 
lembaga pendidikan dengan industri 
mitra.  Pihak industri mitra dapat diberi 
beban tanggung jawab terhadap 
beberapa kegiatan berikut: 
1. Memberikan pelatihan atau kuliah 

singkat tentang wawasan 

kewirausahaan dan diversifikasi 
produk. 

2. Memberikan kuliah penggunaan 
software PowerShape. 

3. Memberikan arahan dalam sistem 
evaluasi pembelajaran CAD dan 
terlaksana dalam tiga sesi. 

4. Memverifikasi pelatihan peng-
gunaan software khusus (dalam uji 
coba ini adalah software 
PowerShape) 

 
Pembelajaran desain dengan 

pendekatan Teaching Factory (TEF) di 
JURUSAN DIKNIK MESIN FT UNY 
perlu sekali dikembangkan oleh 
dosen/pengajar. Disini kami mencoba 
menerapkan langsung job atau 
permintaan dari industri mitra. Setelah 
diterapkannya pembelajaran dengan 
pendekatan  ini ternyata sangat 
membantu mahasiswa untuk lebih aktif 
dalam kegiatan belajar yang secara 
langsung meningkatkan interaksi 
mahasiswa di kelas dan meningkatkan 
tingkat penangkapan mahasiswa 
terhadap teknik rekayasa desain 
produk.  

Strategi efektif pembelajaran 
secara umum dilakukan dengan 
langkah-langkah sebagai berikut: (1) 
membangun hubungan baik, yaitu 
menjalin rasa simpati dan saling 
pengertian, (2) memberikan materi 
sesuai silabi dan kesepakatan antaraa 
dosen dan mahasiswa, (3) 
menyampaikan materi ajar secara 
sistematis, simpel, dan menggunakan 
job nyata yang dibutuhkan industri, (4) 
mendorong dan membimbing 
mahasiswa untuk menyampaikan ide, 
(5) memberikan tugas baik kelompok 
maupun individu dengan petunjuk yang 
jelas dan membimbing proses 
penyelesaiannya, (6) merespons setiap 
pendapat atau perilaku mahasiswa, (7) 
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membimbing mahasiswa membuat 
laporan hasil diskusi dan observasi 
lapangan, (8) memberikan tugas 
tambahan bagi mahasiswa yang kreatif.    

Pelaksanaan pembelajaran 
berbasis teaching factory pada 
pembelajaran CAD dari tahap ketahap 
mengalami peningkatan. Tantangan 
dan pemberian pengalaman langsung 
membuat mahasiswa fokus terhadap 
pelajaran, menarik minat mahasiswa 
untuk aktif belajar. Begitu juga dengan 
interaksi mahasiswa dimana 
komunikasi antara mahasiswa dan 
pengajar berlangsung aktif dalam 
pembelajaran. Interaksi mahasiswa 
paling banyak terjadi ketika jam praktek 
dibandingkan ketika pembelajaran teori. 
Seberapa jauh tujuan untuk menambah 
kompetensi baru melalui pendekatan 
teaching factory dicapai, pelaksanaan  
sejauh ini baru melihat kemajuan 
bekerja secara team work  dan 
kemampuan editing desain serta 
pembuatan desain alternatif. 
Kemampuan bekerjasama tersebut 
menunjukkan bagaimana mahasiswa 
bersabar, memberikan toleransi ketika 
teman sedang memaparkan gagasan, 
dan bagaimana belajar berargumen 
dalam mempertahankan pendapat. 
Melalui kegiatan diskusi nampak pula 
bagaimana mahasiswa belajar 
memimpin  dan mengorganisasi kerja 
mereka. Kelebihan ini nampaknya tidak 
akan tercapai pada pola pembelajaran 
konvensional. Sehingga bentuk 
pembelajaran yang variatif dan 
kolaboratif nampaknya perlu 
dikembang pada waktu mendatang. 

Kemampuan mewujudkan 
gagasan dalam bentuk gambar adalah 
capaian lain dari proses pembelajaran 
dengan pendekatan teaching factory 
ini. Melalui kegiatan yang telah 
terlaksana mahasiswa mampu 
mewujudkan gagasannya dalam bentuk 
gambar kerja. Gambar desain 
mahasiswa tersebut memberikan 
gambaran pada industri bahwa 
mahasiswa akan mampu bekerja 
manakala diberi kepercayaan.  

Simpulan
Simpulan yang didapat 

berdasarkan kegiatan yang telah 
terlaksana adalah sebagai berikut: 
1. Pemilihan program kegiatan harus 

disesuaikan dengan kemampuan 
lembaga pendidikan. 

2. Setting program pembelajaran me-
nempatkan mahasiswa sebagai 
fokus pengembangan bukan produk 
yang dihasilkan. 

3. Program yang baik akan mem-
berikan rasa percaya diri pada 
mahasiswa serta meningkatkan 
antusiasme belajar. 

4. Bekal pengetahuan yang didapat 
dari pelatihan adalah bersifat dasar 
dan harus dikembangkan lagi 
dalam pembelajaran pembuatan 
desain produk maupun tugas 
perkuliahan CAD. 
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PENGEMBANGAN POLA KEMITRAAN SMK – DUNIA INDUSTRI  
DALAM MENINGKATKAN MUTU SMK 

Zainal Arifin 
FT Universitas Negeri Yogyakarta (turangga81@yahoo.com) 

Abstrak
Pengembangan Pola Kemitraan dalam Peningkatan Mutu SMK.Penelitian ini 

bertujuan untuk memperoleh gambaran empirik dan mengembangkan pola kerjasama 
kemitraan antara SMK dengan dunia industri pada perencanaan strategi, implementasi, 
efektifitas, hasil dan manfaat dalam pengembangan mutu SMK. Pendekatan penelitian ini 
menggunakan kualitatif naturalistik, dengan metode deskriptif dan studi kasus, teknik 
pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, sedang 
analisis data dengan teknik analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada 
umumnya semua SMK di Kota Yogyakarta telah melakukan kerjasama kemitraan dengan 
industri pasangan khususnya dalam pelaksanaan program PKL/PSG. Sebagai wujud dari 
kerjasama kemitraan dengan dunia industri SMK telah memiliki skenario pengembangan 
kerjasama kemitraan  yang dituangkan dalam RIPS, sebagai wujud implementasi 
manajemen strategik, dan kerjasama kemitraan dalam pengembangan sekolah. Namun  
sebagian besar SMK belum mampu memberdayakan semua potensi industri pasangan 
untuk pengembangan sekolah, khususnya dalam pengembangan sumber belajar yang 
dibutuhkan dalam pengembangan PBM dan unit produksi dan jasa sebagai implementasi 
production base education dan work base education belum dapat diimpelementasikan. 
 
Kata Kunci : Kerjasama kemitraan, Sekolah Menengah Kejuruan, SMK 

Pendahuluan 
Pendidikan merupakan sektor 

paling strategis dalam pembangunan 
nasional, hal ini disebabkan karena 
peningkatan kualitas manusia yang 
menjadi subyek pembangunan hanya 
dapat dicapai melalui pendidikan. 
Melalui pendidikan selain dapat 
diberikan bekal pengetahuan, kemam-
puan dan sikap juga dapat dikem-
bangkan berbagai kemampuan yang 
dibutuhkan oleh setiap anggota 
masyarakat. Dalam perspektif global 
pendidikan berperan dalam  : 1) 
pengembangan diri peserta didik 
(personal development), 2) pengem-
bangan ketrampilan kerja (employa-
bility or work skills deve-lopment), 3) 
pengembangan kewarganegaraan 
(citizenship), dan 4) transmisi dan 
transformasi budaya (transsmision and 
transformation culture). 

Pendidikan yang paling sesuai 
untuk menghadapi tantangan 
globalisasi adalah pendidikan yang 
berorentasi pada dunia industri dengan 
penekanan pada pendekatan 
pembelajaran dan didukung oleh 
kurikulum yang sesuai. Selama ini 
pendidikan kejuruan dipandang dan 
diharapkan mampu menghasilkan 
tamatan yang memiliki kompetensi 
untuk memenuhi kebutu-han dunia 
industri dan tantangan global. 
Perkembangan penyelenggaraan pen-
didikan kejuruan hingga saat ini telah 
menunjukkan hasil yang cukup meng-
gembirakan. Namun dalam penye-
lenggraan program pendidikan  
kejuruan masih mengalami beberapa 
kendala, sehingga sebagai salah satu 
jalur unggulan dalam meningkatkan 
kompetensi dan daya saing SDM 
masih diperlukan beberapa upaya 
pengembangan. Menurut Sumarno 
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(2008) hingga saat ini pendidikan 
kejuruan masih menghadapi kendala 
kesepadanan kualitatif dan kuantitatif. 
Kesepadanan kualitatif terjadi karena 
perkembangan teknologi di industri 
yang sangat cepat sehingga terjadi 
kesenjangan kompetensi yang dimiliki 
lulusan sekolah menengah kejuruan 
dengan kompetensi yang dibutuhkan 
oleh dunia industri, sementara 
kesepadanan kuantitatif terjadi karena 
adanya ketidak seimbangan jumlah 
lapangan kerja yang ada dengan 
jumlah output pendidikan yang mencari 
pekerjaan. 

Louis L Warren (2004) 
berpendapat bahwa beberapa 
masalah yang sering muncul ke 
permukaan antara lain, keterbatasan 
sarana dan fasilitas  yang dimiliki oleh 
pendidikan kejuruan masih jauh 
ketinggalan dengan kondisi di industri. 

Hasil penelitian Sulipan (2004) 
berkesimpulan SMK belum mampu 
memberdayakan (empowering) semua 
potensi dan sumberdaya yang ada di 
lingkungannya. Oleh karenanya direko-
mendasikan untuk mencapai kom-
petensi yang dharakan diperlukan 
kerjasama dengan pihak industri dalam 
rangka memberdayakan semua 
potensi dan sumberdaya yang dimiliki.  

Bagi pendidikan kejuruan 
kerjasama yang dibangun dengan 
dunia industri merupakan suatu hal 
yang sangat tepat khususnya dalam 
mengem-bangkan resources 
(Lawrence C. Scharmann, 2007). 
Menurut Marilyn J, Amey, Pamela L, C. 
Casey Ozaki (2007),  dengan adanya 
kerjasama antara pendidikan kejuruan 
dan industri diharapkan terdapat 
pemanfaatan fasilitas. Sementara 
menurut Trace Allen (2007) dan 

McLean (2004) kerjasama yang 
dibangun antara sekolah kejuruan 
dengan industri memiliki manfaat yang 
cukup besar bagi kedua belah pihak 
khususnya sebagai tools improvement.  

Bentuk pendekatan yang bisa 
dilakukan antara dunia pendidikan 
kejuruan dengan dunia industri 
menurut Ian Smith (2006) berupa 
pendekatan kerjasama kemitraan. 
Senada dengan hal tersebut menurut 
Henrietta Bernal (2004) dan Susan 
Bodilly, et. al (2004) bentuk kerjasama 
antara dunia pendidikan dengan dunia 
industri dapat dikembangkan melalui 
kerangka komunitas yang terdapat 
disekitar lingkungan sekolah dalam 
rangka memanfaatkan dan memberda-
yakan semua potensi dan sumberdaya 
yang dimiliki di sekitar sekolah. 
Sebagai sebuah komunitas menurut 
Suzane R. Hawley (2007) dan  Jason, 
Leonard, (1997 : 89), sekolah dan 
dunia usaha dapat menjalin kerjasama 
yang saling menguntungkan dalam 
memecahkan setiap masalah yang 
dihadapi bersama. 

Penelitian ini difokuskan pada 
pengembangan pola kerjasama 
kemitraan dalam meningkatkan mutu 
SMK agar dapat digunakan sebagai 
acuan dalam pengembangan 
pendidikan dan pelatihan keahlian 
kejuruan guna meningkatkan mutu 
lulusan SMK. Aspek yang diteliti dalam 
pelaksanaan pengembangan kerja-
sama yang dikaitkan dengan upaya 
peningkatan mutu pendidikan di SMK 
berbasis kemitraan.  

Hal ini berkaitan dengan upaya 
dan strategi sekolah dalam melakukan 
pengelolaan potensi dan sumber daya 
untuk mencapai tujuan.Permasalahan 
pokok yang akan diteliti yaitu (1) 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Teknik Mesin 
FT UNY, Sabtu 2 Juni 2012 ISSN: 2086-8987

204



produktivitas SMK bidang teknologi di 
Kota Yogyakarta; (2) kebijakan 
program peningkatan mutu SMK 
berbasis kemitraan; (3) implementasi 
program peningkatan mutu SMK 
berbasis kemitraan; (4) efektivitas 
pengendalian program peningkatan 
mutu SMK; (5) efektivitas implementasi 
program peningkatan mutu SMK; dan 
(6) alternatif model konseptual 
peningkatan mutu SMK berbasis 
kemitraan antara sekolah dengan 
stakeholder khususnya dengan industri 
dalam memenuhi kebutuhan dunia 
kerja. 
Hasil Penelitian dan Pembahasan  

Menurut data pada Dinas 
Pendidikan pada tahun 2009 di Kota 
Yogyakarta telah memiliki 7 (tujuh) 
SMK Negeri dan 19 (sembilan belas) 
SMK Swasta dengan jumlah kelas 
mencapai 581 rombongan belajar 
(rombel), semen-tara jumlah siswa 
sebanyak 15.861 orang siswa dengan 
jumlah guru men-capai 1.517 orang 
guru. Perkem-bangan tersebut 
memberikan peluang cukup besar 
terhadap pengembangan SDM di Kota 
Yogyakarta untuk memenuhi 
kebutuhan SDM dan bebe-rapa kota 
lain di Indonesia. Pertum-buhan 
pendidikan kejuruan di Kota 
Yogyakarta belum menunjukkan 
perkembangan yang signifikan. Seperti 
diharapkan terjadinya perubahan rasio 
SMK:SMA 70:30 pada tahun 2015, 
hingga saat ini rasio masih mencapai 
44,7% : 55,3% sementara siswa SMK 
hanya mencapai 34,2% dibandingkan 
dengan jumlah siswa SMA. Hal ini 
menunjukkan bahwa sekolah kejuruan 
di Kota Yogyakarta belum merupakan 
pilihan bagi lulusan SMP/MTs. 

Capaian sekolah menengah 
kejuruan (SMK) di Kota Yogyakarta 
telah menunjukkan hasil capaian pada 
setiap lomba yang diikuti baik tingkat 
kota, propinsi maupun nasional. 
Namun hal yang lebih penting bagi 
SMK adalah besarnya daya serap 
lulusan SMK pada dunia kerja rata-rata 
mencapai 72,7% untuk SMK Negeri 
dan 40,82% untuk SMK Swasta, lama 
tunggu sejak lulus lebih dari 6 (enam) 
bulan. Disamping itu masih terdapat 
lulusan yang belum mendapatkan 
pekerjaan sebanyak 21,96%, dan 
hanya sebesar 4,72% lulusan SMK 
yang melanjutkan studi ke perguruan 
tinggi, sebanyak  18,85% dari tiap 
angkatan lulusan SMK berwirausaha. 

Berdasarkan temuan di atas 
dapat dipahami bahwa kemampuan 
siswa SMK di Kota Yogyakarta sudah 
memadai dengan besarnya daya serap 
lulusan pada dunia kerja meskipun 
masih banyak juga yang melanjutkan 
ke Perguruan Tinggi atau bahkan 
berwirausaha. 

Sejalan dengan 
berkembangnya permasalahan dan 
besarnya tuntutan terhadap dunia 
pendidikan khususnya dalam 
mengikuti perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi, maka 
lembaga pendidikan khususnya SMK 
dituntut untuk lebih mengembangkan 
potensi yang dimilikinya melalui kerja 
sama dengan para pemangku 
kepentingan (stakeholder). Kerja sama 
diperlukan dalam upaya menumbuh-
kembangkan jaringan guna meningkat-
kan kemampuan pemanfaatan sumber 
daya serta penguasaan ilmu pengeta-
huan dan teknologi. 

Kerjasama merupakan 
kebutuhan pokok bagi sekolah 
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kejuruan untuk menindaklanjuti 
pembelajaran aspek produktif sebagai 
ciri khas sekolah kejuruan. 
Pengembangan kerjasama yang dijalin 
antara sekolah kejuruan dan dunia 
industri sangat memung-kinkan bagi 
sekolah untuk memberi kesempatan 
seluas-luasnya bagi siswa mendapat 
pembekalan ketrampilan produktif 
yang sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat. 

Proses penyelenggaraan 
kegiatan pendidikan melibatkan 
sumberdaya melalui usaha kerja sama 
untuk mencapai tujuan secara efektif 
dan efisien. 

Kemitraan, menurut Webster's 
Dictionary, merupakan sebuah 
hubungan yang dibangun oleh salah 
satu pihak terhadap pihak lainnya yang 
memiliki karakteristik khusus yang 
dibutuhkan oleh pihak lainnya dan 
biasanya melibatkan kerja sama yang 
erat antara dan tanggung jawab 
bersama.Gagasan penting dalam 
definisi ini adalah bahwa pembagian 
dan tanggung jawab bersama.  

Kedua belah pihak dengan latar 
belakang berbeda berbagi minat yang 
memungkinkan mereka untuk bekerja 
sama untuk saling menguntungkan, 
setiap langkah yang direncanakan 
harus selaras dengan masing-masing 
gerak lainnya dan akan disinkronisasi, 
sehingga masing-masing menyadari 
langkah-langkah lainnya. Asumsi dasar 
mekanisme kolaborasi antara komu-
nitas dengan lembaga pendidikan 
kejuruan (SMK) adalah hubungan 
kemitraan yang dibangun agar memiliki 
manfaat yaitu meningkatnya partisipasi 
aktif masyarakat khususnya dunia 
industri dan keberhasilan program 
pendidikan kejuruan. Kerjasama 

kemitraan (colaboration partnership) 
menurut Rosalind Foskett (2005) dapat 
dipahami secara sederhana sebagai 
sebuah ikatan kerja sama antara 
personal atau organisasi sehingga 
menghasilkan manfaat bersama.  

Lebih lanjut dikatakan 
Saunders & Machell dalam Rosalind 
Foskett (2005) bahwa kerjasama 
merupakan sebuah tren yang 
berkembang pada lembaga pendidikan 
dalam memberikan pengalaman siswa 
terhadap dunia kerja, sehingga hal ini 
merupakan sebuah kurikulum 
tersembunyi dalam pendidikan 
meskipun pada akhirnya secara 
eksplisit tercantum dalam kurikulum 
sebagai sebuah bentuk pengalaman 
kerja lapangan yang harus diikuti oleh 
siswa. Menurut Greg Wise (1998) 
komponen penting dari kerjasama 
kemitraan (colaboration partnership) 
dengan masyarakat agar berhasil 
dengan baik adalah tim yang 
bertanggung jawab, komitment setiap 
stake holder dan tujuan bersama yang 
hendak dicapai. 

Dalam upaya meningkatkan 
relevansi untuk memenuhi kebutuhan 
dunia kerja maka hubungan kemitraan 
yang perlu dibangun adalah model 
kerja-sama kemitraan (partnership), 
yaitu membangun sebuah kerjasama 
yang saling menguntungkan antara 
sekolah dan industri serta berbagi 
tanggung-jawab dan potensi 
(resources) yang dimiliki masing-
masing pihak. 

Dalam mewujudkan lembaga 
pendi-dikan kejuruan yang memiliki 
daya saing, maka lembaga pendidikan 
harus menjalin kerjasama dengan 
berbagai lembaga atau instansi, baik 
perusa-haan lokal maupun 
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perusahaan multi nasional, maupun 
swasta. Upaya ini bertujuan untuk 
meningkatkan kualitas 
penyelenggaraan program pendidikan 
akademik dan pendidikan profesional. 
Menurut Tracey Allen (2007) dan 
Marilyn J. Amey (2007),  hasil konkrit 
dari kerjasama kemitraan tersebut 
diharapkan dapat memberikan manfaat 
terutama dalam mendukung pelak-
sanaan program pendidikan akademik 
dan profesional.  Seiring dengan 
tuntutan pengembangan beberapa 
bentuk kemitraan antara sekolah 
dengan dunia usaha telah bermun-
culan dalam bentuk dan sifatnya 
berdasarkan kesepakatan dan kebu-
tuhan pada masing-masing pihak. 
Menurut Ian Smith (2006), Henrietta  
Bernal et, all. (2004) kerjasama 
kemitraan pada dasarnya merupakan 
pelaksanaan kegiatan yang dilaksa-
nakan oleh dua belah pihak atau lebih 
yang memiliki kedudukan atau 
tingkatan yang sejajar dan saling 
menguntungkan. Kerjasama kemitraan 
ini dilaksanakan dalam rangka penca-
paian tujuan yang telah disepakati 
bersama.  

Sejak bergulirnya desentralisasi 
pendidikan, sekolah memiliki peran 
dan fungsi yang sangat besar dalam 
merencanakan dan mengembangkan 
mutu pendidikan. Sehingga sudah 
sepantasnya jika segala kebijakan 
yang terkait dengan pengelolaan 
pendidikan bertumpu pada sekolah 
dan masyarakat sebagai stake holder, 
sekolah diposisikan sebagai suatu 
lembaga yang berada di tengah-
tengah masyarakat yang memiliki ciri 
khas tersendiri, yang diharapkan 
memiliki basis manajemen yang kuat. 
Sekolah perlu membangun sinergi 

dengan dunia industri, salah satunya 
dengan membuat program kerjasama 
kemitraan antara sekolah menengah 
kejuruan (SMK) dan dunia industri.  
Jika fungsi-fungsi strategis stake 
holder sekolah benar-benar dijalankan, 
maka kerjasama kemitraan antara 
sekolah dan masyarakat dalam 
penyelenggaraan pendidikan akan 
saling menunjang. 

Komunitas (community) pada 
dasarnya merupakan wahana yang 
sangat dibutuhkan dalam dunia 
akademik termasuk yang terkait 
dengan proses pembelajaran. Melalui 
komunitas, ide-ide yang muncul dari 
anggota komunitas dapat berkembang 
melalui pengkajian secara terus 
menerus sehingga lahirlah gagasan-
gagasan orisinil yang dapat 
memecahkan masalah yang 
berkembang dalam komunitas. 
Pengembangan komunitas (community 
development) menurut Greg Wise 
(1998) merupakan sebuah proses 
pergerakan atau perubahan 
masyarakat dari suatu kondisi kepada 
kondisi yang lebih baik. Model 
pengembangan komunitas menurut 
Jones and Silva dalam Greg Wise 
(1998) meliputi problem solving, 
community building, and system 
interaction.  

Dalam model pengembangan 
komunitas (community development) 
tersebut terkandung makna bahwa 
semua anggota komunitas memiliki 
komitment dalam proses mengem-
bangkan kepentingan bersama 
meliputi advancement, betterment, 
capacity building, empowerment, 
enchancement and nurturing. Dalam 
pengembangan kepentingan bersama 
setiap anggota komunitas mengem-
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bangkan dan memberdayakan semua 
potensi dalam memanfaatkan setiap 
sumber yang dimiliki untuk 
dikembangkan dalam mewujudkan 
tujuan bersama (Ann Connor, 2007). 

Menurut Michael Baker et. All 
(1997 : 3) Community base education 
adalah konsep pemberdayaan 
(empower-ment) dan kemitraan 
(partnership). Konsep pemberdayaan 
dapat dimaknai secara sederhana 
sebagai proses pemberian kekuatan 
atau dorongan sehingga membentuk 
interaksi transformatif kepada 
masyarakat, antara lain: adanya 
dukungan, pemberdayaan, kekuatan 
ide baru, dan kekuatan mandiri untuk 
membentuk pengetahuan baru. 
Sedangkan menurut Henrietta Bernal 
et.all, (2004 : 33) kemitraan memiliki 
definisi hubungan atau kerja sama 
antara dua pihak atau lebih, 
berdasarkan kesetaraan, keterbukaan 
dan saling menguntungkan atau 
memberikan manfaat. Partisipasi 
masyarakat dikonseptualisasikan 
sebagai peningkatan inisiatif diri 
terhadap segala kegiatan yang 
memiliki manfaat  pada pengem-
bangan diri. Sehingga pemberdayaan, 
kemitraan dan partisipasi memiliki 
inter-relasi yang kuat dan mendasar 
dalam membangun sebuah masya-
rakat yang berpengetahuan. 

Pemberdayaan, kemitraan dan 
partisipasi memiliki interrelasi yang 
kuat dan mendasar. Lembaga 
pendidikan khususnya SMK ketika 
menjalin suatu kemitraan dengan 
masyarakat maka ia juga harus 
memberikan dorongan kepada 
masyarakat. Kemitraan yang dijalin 
memiliki prinsip “bekerja bersama” 
dengan masyarakat bukan “bekerja 

untuk” masyarakat, oleh karena itu 
sekolah kejuruan perlu memberikan 
dorongan atau pemberdayaan kepada 
masyarakat agar muncul partisipasi 
aktif masyarakat. Membangun 
pendidikan yang berkualitas tidak 
terlepas dari upaya-upaya untuk 
meningkatkan kapasitas, kepemim-
pinan dan partisipasi masyarakat, 
namun sekolah kejuruan perlu 
membangun dan membina jejaring 
kemitraan dengan pihak-pihak yang 
terkait (stakeholder), misalnya: 
lembaga profesi, asosiasi industri 
lainnya, dunia usaha, industri, donatur 
/ sponsor, sektor terkait, organisasi 
masyarakat, dan tokoh masyarakat. 

Kerjasama kemitraan antara 
sekolah kejuruan dengan dunia 
industri dalam pengembangan kualitas 
dan relevansi pendidikan merupakan 
suatu para-digma yang 
memperlihatkan hubungan antara 
beberapa konsep penting, tujuan dan 
proses dalam tindakan 
pengorganisasian masyarakat yang 
difokuskan pada upaya peningkatan 
kualitas dan relevansi pendidikan 
terhadap kebutuhan dunia industri. 
Konsep utama dalam model tersebut 
adalah kemitraan, relevansi pendidi-
kan, nilai dan kepercayaan yang 
dianut, pengetahuan, partisipasi, 
kapasitas dan kepemimpinan yang 
didasarkan pada pelaksanaan prinsip-
prinsip kepercayaan dan manfaat 
bersama. Kerjasama kemitraan antara 
sekolah kejuruan dan dunia industri 
dan pihak-pihak terkait dengan 
masyarakat digambarkan dalam 
bentuk garis hubung antara 
komponen-komponen yang ada. Hal ini 
memberikan pengertian perlunya 
upaya kolaborasi dalam mengkom-
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binasikan potensi masing-masing yang 
dibutuhkan untuk mengembangkan 
strategi peningkatan kualitas dan 
relevansi pendidikan.   

Partisipasi masyarakat terwujud 
dalam berbagai bentuk diantaranya 
penyusunan dan evaluasi program 
pendidikan,  supervisi kegiatan belajar 
mengajar, pengembangan sarana-
prasarana belajar, dan pembinaan 
staff (Kith and Girling, 1991: 259).  
Dengan membangun pendidikan 
berbasis masyarakat (Community 
Based Education) diharapkan dapat 
memberikan peluang bagi lembaga 
pendidikan agar semakin mening-
katkan perananya dengan memberikan 
kemudahan kepada administrator 
sekolah untuk memanfaatkan berbagai 
potensi yang ada di dalam masyarakat. 
Orientasi akhir pendidikan adalah 
komunitas sekitar yang berdaya, bukan 
semata sekolah yang memberdaya-
kan, parameter berdaya, adalah saat 
sekolah mampu menjadi sumber 
inspirasi bagi komunitas, baik dari segi 
ekonomi-kesejahteraan, dan 
pemikiranparadigma.  Dengan  
pendidikan berbasis masyarakat 
(Community Based Education) yang di 
maksud memungkinkan siswa belajar 
dimana saja, dengan siapa saja,  
tentang apa saja, dalam komunitas. 

Beberapa hal yang perlu 
diperhatikan dalam implementasi ini 
adalah community interest, knowledge 
and skills, target audience dan key
players dalam kerjasama tersebut 
(Greg Wise, 1998). Menurut Helen 
Lester, et, all. (2008) terdapat lima 
hambatan utama dalam implementasi 
pendidikan berbasis masyarakat 
melalui kerja-sama kemitraan ini 
khususnya berkaitan dengan 
perbedaan budaya (cultural 
defferences), amateur status,  inve-ting 

in the partnership, economies of scale, 
dan funding issues. Perlu dipahami 
bersama bahwa sebuah kerjasama 
merupakan upaya untuk mengatasi 
keterbatasan dan meman-faatkan 
sumber daya yang dimiliki serta 
mendapatkan keuntungan ber-sama 
dalam kerjasama tersebut. Oleh 
karenanya yang harus diperhatikan 
bersama adalah komitmen dan 
keterbukaan serta membangun keper-
cayaan bersama dalam kerangka 
kerjasama yang lebih panjang dan 
berkelanjutan (sustainable) untuk 
mengatasi permasalahan yang 
dihadapi bersama. Selain hal tersebut 
yang perlu dibangun adalah 
komunikasi baik formal maupun 
informal antar pemangku kepentingan 
(stakeholder), sehingga perlu dihindari 
dalam membangun sebuah keper-
cayaan adalah dengan tidak 
memberikan harapan dan janji yang 
susah dicapai oleh semua pihak 
(Henrietta Bernal, 2004).   

Seperti yang telah dibahas di 
atas, bahwa pemerintah telah 
berkomitmen atau paling tidak 
berusaha untuk meningkatkan kualitas 
pendidikan. Meskipun sampai dengan 
saat ini, usaha tersebut relatif belum 
membuahkan hasil seperti yang 
diharapkan. Salah satu kendala yang 
dihadapi adalah sangat bervariasinya 
kondisi lingkungan sekolah, yang 
tentunya menyebabkan perlakuan 
yang berbeda untuk mencapai sasaran 
yang dinginkan. Sementara penye-
lenggaraan pendidikan juga tidak 
mungkin disterilkan dari pengaruh 
lingkungannya, dan bila itupun 
dilakukan berarti bertentangan dengan 
hakekat diselenggarakannya pendi-
dikan.  

Karena pendidikan sifatnya 
memberikan jasa layanan terhadap 
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stakeholdernya, maka akan lebih baik 
bila stakeholder pendidikan tersebut 
diberdayakan untuk meningkatkan 
kualitas pendidi-kan. Pengembangan 
model konseptual peningkatan mutu 
SMK berbasis kerjasama kemitraan 
SMK dengan mengimplementasikan 
manajemen stratejik dalam penyusu-
nan rencana stratejik, program kerja 
dan kegiatan pengembangan sekolah 
secara menyeluruh untuk mencapai 
tujuan dan memperoleh manfaat 
sebesar-besarnya bagi kedua belah 
pihak. Berupa pengembangan model 
konseptual dalam membangun visi 
dengan melibatkan stakeholder SMK 
secara lebih aktif dalam pengem-
bangan SMK, mengingat lulusan dari 
SMK diharapkan mampu memenuhi 
kompetensi sesuai dengan kebutuhan 
dunia industri atau dunia kerja.  

Pengembangan model pening-
katan mutu pendidikan kejuruan 
berbasis kemitraan didasarkan pada 
pendekatan pengelolaan pendidikan 
yang bertitiktolak dari pemikiran 
pertimbangan, kebutuhan dan harapan 
dunia kerja, maksudnya bahwa 
sekolah bertopang pada kondisi nyata 
kebutuhan masyarakat dan kebutuhan 
dunia kerja, bukan semata-mata 
mengikuti petunjuk pemerintah, 
dengan kata lain sekolah akan 
melaksanakan kebutuhan dan 
keinginan masyarakat dan dunia kerja. 
Sehingga peran dan partisipasi 
masyarakat dan dunia kerja sangat 
dibutuhkan selama proses peren-
canaan, implementasi, hingga 
evaluasi.  

Pada model tersebut kekuatan 
kemitraan antara sekolah (SMK) 
dengan dunia kerja terletak pada 
kemampuan mereka mensinergikan 
diri dalam menjawab semua tantangan 
dan isu-isu yang berkembang, 

sehingga mampu diterjemahkan dalam 
sebuah kebijakan yang menjadi buah 
karya bersama antara sekolah dengan  
industri, sehingga munculpartisipasi 
dan tanggungjawab dunia usaha untuk 
mengembangkan pendidikan yang 
sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. 
Model pengembangan manajemen 
strategis SMK dalam mengembangkan 
visi, misi, tujuan dan target dapat 
digambarkan dalam sebuah model 
strategis sebagai berikut. 
Pada model tersebut nampak bahwa 
upaya pengembangan kemitraan 
dilakukan sebagai sebuah usaha 
dalam meningkatkan mutu pendidikan 
khususnya pendidikan kejuruan yang 
membutuhkan peran serta masyarakat 
khususnya industri dalam pengem-
bangan seluruh sendi penyelengga-
raan pendidikan. 
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PENGEMBANGAN CETAKAN COR UNTUK MENDUKUNG
LABORATORIUM PENGECORAN MINI DI JURUSAN MESIN FT UNY 

 
Heri Wibowo, Arianto Leman S., dan Mujiyono 

Jurusan Pendidikan Teknik Mesin FT UNY 
 

Abstrak 
Penelitian ini bertujuan mengembangkan cetakan cor pendukung laboratorium 

pengecoran mini untuk menghasilkan kompetensi lulusan yang diharapkan serta dapat 
diterapkan untuk pembelajaran. 

Penelitian ini menerapkan metode R&D (research and development).Research 
dilakukan terhadap standar kompetensi lulusan yang disesuaikan dengan 
pembelajaran.Development dilakukan melalui tahap perancangan diikuti pembuatan cetakan 
cor, uji coba cetakan cor, validasi ahli, serta diuji terbatas untuk pembelajaran. 

Hasil penelitian menunjukkan pengembangan cetakan cor dari pasir terdiri dari 3 bentuk 
yang mewakili 3 tingkat kompetensi, dan cetakan cor dari logam dengan 1 bentuk tertentu 
mewakili 1 kompetensi. Cetakan cor pasir terdiri dari rangka cetak kayu (sepasang) ukuran 
320x290x90 mm, pola cor dibuat dari kayu dengan bentuk antara lain: balok, balok bersusun, 
dan balok dipadu silinder. Cetakan dari logam dibuat dari logam baja SUS 304 dengan bentuk 
pola handelrem. Validasi ahli ditindak lanjuti dengan melakukan revisi produk terutama ukuran 
rangka cetak dan pembuatan model pola cor impeler pompa. Hasil uji terbatas menyatakan 
cetakan cor dapat berfungsi sesuai yang diharapkan. 
 
Kata kunci: Cetakan Cor, Laboratorium Pengecoran, Kompetensi Lulusan.

Pendahuluan
Industri manufaktur di Indonesia 

pada masa sekarang sudah tumbuh 
pesat antara lain industri alat-alat 
pertanian, industri mesin diesel, mesin 
bubut,komponen mesin, dan lain-
lain.Mesin dariproduk industri ini 
sangat pentingmengingat alat tersebut 
banyak dibutuhkan untuk mendukung 
industri dalam negeri, sesuai program 
yang telah dicanangkan oleh 
pemerintah. Industr i  manufaktur  
membutuhkan proses pengecoran 
logam yang mencakup industri hulu 
sampai hilir.  

Industri pengecoran 
mempunyaiperanan penting dalam 
bidang manufaktur,terutama untuk 
produk-produk yang kompleks, 
misalkan: karburator, blok silinder 
mesin, blok rem, dan lain-lain. Produk 
tersebut sudah tidak efisien lagi bila 
diproduksi dengan pemesinan, 
melainkan harus dibentuk dengan pola 

pengecoran logam. Untuk membuat 
bendacoran, di terapkan urutan proses 
sebelumsampai pada proses 
penyelesaian. Proses-proses dalam 
pengecoran berbeda-beda menurut 
keadaannya, yaitu keadaanbahan, 
macam ukuran, jumlah produksi, dan 
sebagainya. Dalam keadaan biasa, 
proses pengecoran untuk membuat 
benda coran dari bahan besi cor dapat 
ditunjukkan dalam Tabel 1. 

Untuk membuat suatu cetakan 
cor, diperlukan peralatan antara lain 
rangka cetak dari kayu, pasir, pemadat 
pasir, pola dan sistem saluran. Rangka 
cetak dari kayu untuk menempatkan 
pasirsehingga menjadi cetakan yang siap 
untuk dituang bahan cor. Pola 
merupakan bentuk benda yang akan 
dicetak, yang di buat dari belahan kayu. 
Pembuatan pola ini cukup dengan 
peralatan kerja bangku kayu yang 
sudah ada di bengkel. 
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Tabel 1. Proses Pembuatan Coran dari bahan besi cor (Tata surdia,2000) 

Proses produksi komponen 
melalui pengecoran logam membutuhkan 
peralatan-peralatan yang cukup besar 
dengan jumlah yang banyak mengingat 
proses produksi yang memiliki tahapan 
panjang. Selain itu dibutuhkan keahlian 
SDM dan energi yang cukup besar 
untuk tiap proses produksi. Saat ini 
kompetensi lulusan bidang pengecoran 
yang sesuai kebutuhan industri masih 
sangat rendah, mengingat sangat 
terbatasnya peralatan untuk proses 
pengecoran di Perguruan Tinggi dan 
SMK. Selain tuntutan kebutuhan di 
industri, tuntutan lain dibidang 
pendidikan yang tidak kalah penting 
adalah keahlian lulusan bidang studi 
teknik mesin disyaratkan memiliki 
kompetensi keahlian salah satunya 

adalah teknik pengecoran logam. 
Kompetensi pengecoran logam ini baru 
sebagian kecil dimiliki oleh mahasiswa 
Jurusan Pendidikan Teknik Mesin FT 
UNY mengingat keterbatasan peralatan 
dan media pembelajaran pengecoran. 

Pencapaian kompetensi 
tersebutterkait erat dengan sistem 
pembelajaran. Dengan demikian 
komponen minimal pembelajaran 
berbasis kompetensi ialah: a) pemilihan 
dan perumusan kompetensi yang tepat, 
b) spesifikasi indikator penilaian untuk 
menentukan pencapaian kompetensi, c) 
pengembangan sistem penyampaian 
yang fungsional dan relevan dengan 
kompetensi dan sistem penilaian. 

Lebih lanjut dalam aspek 
pembelajaran, Depdiknas (2002) 
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menyatakan bahwa pembelajaran 
berbasis kompetensi memiliki lima 
karekteristik berikut: a) menekankan pada 
ketercapaian kompetensi peserta didik 
secara individu maupun klasikal, 
b) berorientasi pada hasil belajar dan 
keragaman, c) penyampaian dalam 
pembelajaran menggunakan pendekatan 
dan metode yang bervariasi, d) sumber 
belajar bukan hanya dosen tetapi juga 
sumber belajar lainnya yang memenuhi 
unsur edukatif, e) penilaian menekankan 
pada proses dan hasil belajar dalam 
upaya penguasaan atau pencapaian 
kompetensi. 

Kompetensi lulusan dar i  
perguruan tinggi maupun SMK Jurusan 
Teknik Mesin diharapkan memiliki 
kompetensi dasar yang salah satunya 
adalah kompetensi dasar bidang 
pengecoran logam. Hal ini telah 
diputuskan oleh DirjenDikdasmen yang 
menyatakan dalam program studi 
Keahlian Teknik Mesin diharuskan 
mengandung beberapa kompetensi 
keahlian, salah satunya adalah teknik 
pengecoran logam. Kompetensi ini 
telah ditetapkan juga dalam standar 
kompetensi nasional oleh Lembaga 
Sertifikasi Profesi Logam dan Mesin 
Indonesia (LSP-LMI). Rincian kompetensi 
yang harus dipunyai dalam kompetensi 
keahlian Teknik Pengecoran Logam, 
yaitu: a) mengoperasikan tanur 
peleburan, b) mempersiapkan dan 
mencampur pasir untuk cetakan, 
c) Membuat cetakan secara manual, 
d) menuang logam cair, e) membersihkan 
dan memotong logam cor, f) melakukan 
inspeksi benda tuang, g) 
pengembangandan pembuatan pola 
kayu, h) assemblingpola plat, i) 
pengembangan dan manufaktur produksi 
pola, j) pengembangan dan manufaktur 
model presisi. 

Karakterist ik pembelajaran  
berbasiskompetensi tersebut menuntut 
dosen untuk selalu berinovasi dan 
berimprovisasi dalam menentukan 
metode dan strategi pembelajaran yang 
sesuai. Dengan proses pembelajaran 
yang banyak mengalami kendala, 
dosen dituntut untuk mencari dan 
menemukan pendekatan baru yang 
efektif dan efisien. Namun pada saat ini 
guru/dosen dinilai masih kurang 
memilikibekal pengetahuan didaktik, 
metodik, materi dan kreativitas dalam 
pembelajaran (Dedi Supriyadi,2001). 
Dalam kondisi sepert i ini maka 
pemilihan model  pembelajaran harus 
disesuaikan dengan kemampuan dosen. 

Untuk menjembatani kebutuhan 
peralatan khususnya bidang 
pengecorandan membentuk kompetensi 
lulusan yang sesuai kebutuhan 
kompetensi di industri, serta upaya 
meningkatkan kemampuan bidang 
pengecoran mahasiswa Jurusan Mesin 
FT UNY, perlu dikembangan peralatan 
dan materi pembelajaran bidang 
pengecoran dengan mengadopsi proses 
pengecoran yang dilakukan diindustri 
namun dengan memperkecil kapasitas 
peralatan sehingga dapat diterapkan 
untuk pembelejaran di Jurusan 
Pendidikan Teknik Mesin FT UNY atau 
diistilahkan dengan Mini Laboratorium 
Pengecoran.  

Untuk Mendukung pembuatan 
Mini Lab Pengecoran, peneliti membatasi 
pada salah satu peralatan yaitu cetakan 
cor dengan berbagai variasi bentuk. 
Cetakan cor ini peralatan penting 
padaproses pengecoran (termasuk 
dalam MiniLab) untuk meningkatkan 
kompetensi mahasiswa pada praktik 
pembuatan benda cor, mulai dari 
kompetensi dasar dengan bentuk 
cetakan cor sederhana sampai 
kompetensi lanjut dengan bentuk 
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cetakan cor yang kompleks. Untuk 
kebutuhan itu, ditawarkan solusi 
pengembangan model-model cetakan 
cor dari bentuk sederhana sampai 
kompleks melalui perancangan dan 
pembuatan berbagai bentuk cetakan 
cor dalam mendukung pembelajaran 
prakt ik pengecoran di Jurusan  
Pendidikan TeknikMesin FT UNY. 

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian 

Untuk mendapatkan hasil produk 
peralatan yang sesuai dengan 
kebutuhan di Jurusan Pendidikan Teknik 
Mesin, makacetakan yang sudah dibuat 
diuji kelayakandengan metode R&D 
(Research and Development). Metode 
penelitian ini dipakai untuk menghasilkan 
produk tertentu yaitu: cetakan cor yang 
sesuai dengan kebutuhan 
pembelajaran di Jurusan Pendidikan 
TeknikMesin FT UNY. Untuk 

menghasilkan produk tersebut 
digunakan penelitian yang bersifat 
analisis kebutuhan (Sugiyono, 2006: 
407).Model penel it ian dan  
pengembangan yang digunakan dalam 
penelitian ini mengacu pada model 
penelitian yang dikembangkan oleh 
Borg & Gall (1998). Prosedur penelitian 
dan pengembangan pada dasarnya 
terdiri dari dua tujuan utama, 
yaitu:(1) mengembangkan produk, 
dan (2) menguji keefektifan produk 
dalam mencapai tujuan. 

2. Prosedur Pelaksanaan Penelitian 
Pada penelitian ini, metode 

Research & Development dari Borg & 
Gall sedikit dimodifikasi agar memenuhi 
tujuan yang diharapkan. 
Prosedurpenelitian yang diterapkan 
dalam penelitian ini tampak pada 
gambar1.

 

Gambar 1. Prosedur Penelitian 

 

PERSIAPAN : Survey, Pengumpulan informasi dan Analisis 
Kebutuhan, Analisis Kompetensi  

PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN CETAKAN COR : Rancangan cetakan 
cor dengan beberapa bentuk pola mengacu kompetensi yang akan dicapai.   

VALIDASI PRODUK CETAKAN DAN REVISI : Validasi oleh 2 dosen ahli 
bidang Pengecoran Logam dan bidang Pembelajaran. 

UJI COBA TERBATAS CETAKAN DAN REVISI AKHIR : Dilakukan uji coba 
praktik terbatas oleh beberapa mahasiswa   

CETAKAN COR JADI   

PEMBUATAN DAN UJI COBA CETAKAN COR 
: Dibuat cetakan cor sebanyak 4 macam bentuk pola dengan acuan 

kompetensi yang berbeda. 
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Tahap persiapandilakukan dengan 
melakukan research tentang kebutuhan 
kompetensi di industri dan terhadap 
standar kompetensi lulusan, kemudian 
disesuaikan kebutuhan pembelajaran 
bidangpengecoran yang dilakukan di 
mata kuliahBahan Teknik Lanjut. Tahap 
perancangancetakan cor dilakukan 
dengan merancang beberapa cetakan 
cor yang mengacu kompetensi 
pengecoran di industri dan disesuaikan 
dengan kapasitas 
kebutuhanpembelajaran di Jurusan 
Pendidikan Teknik Mesin FT UNY. 
Tahap Pembuatan cetakan cor 
direncanakan dibuat 4 macam bentuk 
pola cetakan yang memiliki kompetensi 
pengecoran yang bertingkat. Tahap 
validasiproduk cetakan cor dilakukan 
dengan mevalidasi 4 macam produk 
cetakan oleh 2 orang dosen yang 
berkompeten, yaitu 1 orang dosen ahli 
bidang pengecoran logam, untuk 
mendapatkan masukan-masukan 
tentang kelayakan cetakan cor yang 
telah dibuat, dan 1 orang dosen ahli 
bidang pembelajaranlogam untuk 
memperoleh masukan tentang 
kesesuaian kompetensi denganisi materi 
praktik pengecoran yang akan diajarkan 
ke mahasiswa. Tahap uji coba terbatas 
dilakukan dengan menerapkan cetakan 
cor pada pembelajaran untuk 
medapatkan masukan dari mahasiswa 
yang dilanjutkan dengan proses revisi. 

3. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik observasi, dokumentasi 

danwawancara di PT Itokoh Ceperindo, 
Klatendipakaiuntuk mengumpulkan 
data. Kemudian data diolah menjadi 
gambar rancangan cetakan cor.

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Identifikasi Kompetensi 

Dalam tuntutan kompetensi 
bidangkeahlian pengecoran logam, 
mengandung standar kompetensi yang 
harus dikuasai. Berdasarkan telaah 
kompetensi standar, penelitian ini 
akan mengembangkan standar 
kompetensi 3 (membuat cetakan secara 
manual) versi LSP-LMI. Standar 
kompetensi 3 tersebut dapat dijabarkan 
dalam uraian kompetensi sebagai 
berikut: a) menentukan tuntutan kerja 
(dengan 4model  pola), b) menentukan 
tata letak pola di cetakan, c) memuat 
pasir di cetakan, d) memadatkan 
pasirdi cetakan, e) memasang sistem 
saluran, f) membuat cawan tuang, 
sistem runnerdan penambah pada 
sa luran,  g )  memadatkan sistem 
saluran. 

Selanjutnya berdasarkan telaah 
kompetensi di Polman Bandung dan 
Industri Pengecoran PT Itokoh 
Ceperindo Klaten memiliki beberapa 
kesamaan untukpembuatan cetakan cor 
baik dengan pasir cetak maupun 
cetakan logam.Di kedua Industri 
pengecoran tersebut, tingkat kesulitan 
dalam pembuatan cetakan cor dengan 
pasir didasarkan bentuk benda.Semakin 
rumit bentuk benda maka pembuatan 
cetakan juga semakin sulit dandisertai 
pertimbangan yang kompleks pula. Bila 
dipetakan dalam tingkat kompetensi, 
pengecoran untuk kompetensi dasar 
dapat dibedakan menjadi 4 item yaitu : 

a. Pengecoran bentuk dasar balok, 
merupakan bentuk dasar benda yang 
banyak dipakai dalam komponen. 
(bentuk tingkat kompetensi 1). 

b. Pengecoran bentuk dasar susunan 
balok bermotif tidak rata, merupakan 
susunan beberapa  balok  dengan 
bentuk tertentu sehingga teknik 
pembuatan cetakan perlu tambahan 
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ketrampilan. (bentuk t ingkat  
kompetensi 2). 

c. Pengecoran bentuk dasar balok 
dipadu bentuk silinder, merupakan 
bentuk dasar benda yang juga banyak 
dibuat dengan teknik pengecoran. 
(bentuk t ingkat  kompetensi 3). 

d. Bentuk benda simetris dan diproduksi 
massal, merupakan bentuk benda yang 
proses pengecorannya cukup 
sederhana namun diproduksi dalam 
jumlah banyak, sehingga teknik 
pengecoran lebih diarahkan ke jenis 
cetakan logam. (bentuk tingkat 
kompetensi 4). 

2. Perancangan dan Pengembangan 
cetakan cor  

Cetakan cor dari pasir 
yangdikembangkan peneliti khususnya 
pada bentuk pola terdiri dari tiga bentuk 
mewakilitiga tingkat kompetensi. Ketiga 
bentuk tersebut meliputi bentuk balok 
(Gambar 2),susunan balok bermotif 
tidak rata (Gambar 3), dan balok 
dipadu bentuk silinder (Gambar 4). 

 

 
Gambar 2. Pola tingkat kompetensi 1 

 

 

 
Gambar 3. Pola tingkat kompetensi 2 

 
Gambar 4. Pola tingkat kompetensi 3 

Ukuran pola yang dikembangkan, 
mengacu pada ukuran benda yang 
biasa diproduksi di industri pengecoran, 
serta menyesuaikan ukuran rangka 
cetak. Dimensi setiap bentuk pola 
adalah: bentuk balok 150x100x20 mm, 
bentuk susunan balok 150x100x40 mm, 
dan balok dipadu silinder 150x100x40 
mm (silinder 2 buah diameter 40 mm 
tinggi 20 mm). Sedangkan bahan pola 
cor, dibuat dari kayu jati yang telah 
difinishing dengan cat padat sehingga 
tidak mudah lekat oleh pasir cetak. 

Rangka cetak pasir kup dan drag 
terbuat dari kayu jati dengan ukuran 
320x290x90 mm dengan ketebalan 
rangka 15 mm (Gambar 5). 
 

 
Gambar 5. Rangka cetakan cor 

 
Pasir cetak yang dibentuk dalam 
rangka cetak dicampur bentonit sebagai 
pengikat, karbon sebagai penahan 
panas dan air sebesar 4% berat 
pasir. Polatuang dibuat dari pipa 
plastikberdiameter 3/4” dan panjang 
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sekitar 150 mm.Runner dan penambah 
dibentuk pada pasir cetak dengan 
membuat lekukan. Runnerberfungsi 
untuk mengalirkan logam cair sedang 

penambah untuk mengantisipasi 
penyusutan dan memperbaiki kualitas 
cor.

 
 

 
Gambar 6. Cetakan cor dari logam (satuan mm) 

 
Sedangkan cetakan cor dari 

logam yang dikembangkan hanya terdiri 
dari 1 bentuk untuk memperoleh 
kompetensi pengecoran dengan cetakan 
cor dari logam (Gambar 6). Bentuk pola 
yang dikembangkan pada cetakan cor 
logam ini adalah bentuk cetakan belah 
simetris (produk handel rem) dengan 
ukuran cetakan 210x120x90 mm.  
Cetakan cor logam dari baja stainless 
SUS 304 ini dibuat dengan mesin CNC. 
Pembuatan pola bentuk handel rem 
diberi saluran tuang untuk masuknya 
logam cair dan saluran buang untuk 
menghindaricacat akibat gas yang 
terjebak dalam cetakan. Proses 
pembuatan pola bentuk handel rem 
harus menggunakan mesin CNC 
mengingat bentuk benda dibuat berupa 
cekungan setengah lingkaran. 
 
3. Uji coba Cetakan Cor sebagai 

Media Pembelajaran 
Produk pola, rangka cetak dan 

cetakan logam yang sudah dibuat diuji 
coba sebelum digunakan sebagai 
media pembelajaran. Uji coba dimulai 
dariperakitan pola dengan komponen lain 

(pasircetak, rangka cetak, sistem 
saluran,dll) sehingga membentuk 
cetakan dari pasir siap pakai sampai 
pemakaian cetakantersebut untuk 
menuang logam aluminium. Demikian 
juga pada cetakan logam denganbentuk 
”handel rem” dilakukan uji coba sampai 
tahap penuangan aluminium. 

Uji coba dilakukan melalui 
beberapa tahapan, yang tiap-tiap tahap 
harus memiliki nilai kompetensi sesuai 
standar kompetensi pengecoran. Namun 
pada penel it ian ini hanya  
mengidentifikasi kompetensi standar3 
(Membuat cetakan secara manual), yang 
dijabarkan dalam uraian subkompetensi 
sebagai berikut: a) Menentukan tuntutan 
kerja (4model pola), b) Menentukan tata 
letak pola di cetakan, c) Memuat pasir di 
cetakan, d) Memadatkan pasir,  
e)Memasang sistem saluran, f) 
Membuatcawan tuang, sistem runner dan 
penambah pada saluran, g) Memadatkan 
sistem saluran. 

Sedangkan untuk perakitan 
cetakanjenis logam, dari standar 
kompetensi yang dikembangkan LSP 
LMI belum nampak, namun peneliti 
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mengangkat cetakan cor jenis logam 
dengan misi mahasiswa dapatmemiliki 
kompetensi dalam merakit cetakan dari 
logam sekaligus menuangan ke cetakan 

dan proses pembongkaran. Secara garis 
besar tahapan perakitan cetakan logam 
dapat dijelaskan di tabel 2. 

 
 

Tabel 2. Tahapan Pembuatan cetakan logam 
No Tahapan Kegiatan Alat 
1 Persiapan - Pemanasan cetakan cor dari logam diatas tungku +- 5 menit Cetakan logam 
2 Perakitan - Menggabungkan 2 bagian cetakan dari logam (sesuai pen yang 

ada) 
- Menahan 2 bagian cetakan dengan ulir pengunci 
- Cetakan siap dituangi logam cair 

Ulir pengunci 

 
Gambar hasil uji coba cetakan cor 

dari pasir dan cetakan cor dari logam  
dapat dilihat pada gambar 7 dan 8. 
 

 
Gambar 7. Benda hasil cor dengan 

cetakan cor jenis pasir 
 

 
Gambar 8. Benda hasil cor dengan 

cetakan cor jenis logam 
 

4. Validasi Produk oleh Ahli 
Sesuai dengan alur penelitian 

R&D, produk yang berupa cetakan cor 
baik jenis cetakan dari pasir maupun 
cetakan dari logam harus di validasi oleh 
2 ahli yaituahli dibidang pengecoran 
logam dan ahli dibidang pembelajaran. 

Validasi bidang pengecoran logam 
maupun pembelajaran dikembangkan 
dengan indikator-indikator, sehingga skor 
dari tiap indikator akan dijadikan ukuran 
validitas sementara dan dijadikan 
acuan pada tahap selanjutnya. 

Dari data hasil validasi ahli 
bidang pengecoran logam didapatkan 
bahwa cetakan cor pasir berupa rangka 
cetakan, pola, pasir, dan peralatan 
pendukung lainnya layak digunakan 
untuk media pembelajaran pengecoran. 
Demikian juga validasi ahli bidang 
pembelajaran juga menyatakan layak 
diterapkan untuk media pembelajaran 
pengecoran. Beberapa masukan dari 
validator yang ditindak lanjuti antara 
lain: a) perbaikan ukuran cetakan dan 
pola yang masih terlalu besar sehingga 
perlu diperkecil. b) perlu ditambahkan 
model yang nyata seperti roda gigi, 
handel pintu atau komponen mesin lain.  
 
5. Uji Coba terbatas Cetakan Cor  

Sesuai dengan alur penelitian 
R&D, produk cetakan cor perlu 
dilakukanuji coba terbatas oleh 
mahasiswa, dengan mengambil 10 
mahasiswa yang telah melakukan 
praktikum memanfaatkan produk cetakan 
cor. Uji coba ini diambil datanya 
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dengan instrumen tanggapan 
mahasiswa terhadap uji coba cetakan cor. 

Berdasarkan data tanggapan 
mahasiswa terhadap kinerja cetakan cor 
dilihat dari kelayakan fungsi, kelayakan 
konstruksi, kelayakan hasil, kelayakan 
keamanan dan kesesuaian dengan 
pembelajaran, dapat diambil kesimpulan 
bahwa secara garis besar mahasiswa 
menyatakan cetakan cor yang 
dikembangkan sesuai dengan harapan 
mahasiswa sebagai media pembelajaran. 
Khusus point 5 tentang kelengkapan 
cetakan cor, mahasiswa menganggap 
kelengkapan cetakan cor kurang lengkap 
untuk mendukung pembelajaran (dari 
data nilai point kelengkapan cor hanya 
2,8). Namun sebenarnya, peralatan 
pendukung untuk membuat cetakan cor 
seperti, pemadat kayu, pemadat logam, 
pengiris pasir, pembuat saluran tuang, 
cawan tuang, perata pasir, pencabut pola 
ulir sudah tersedia, namun mahasiswa 
belum memanfaatkan secara optimal 
peralatan pendukung tersebut. 

Simpulan

1. Hasil research mengindikasikan 
perlunya dikembangkan cetakan cordari 
pasir dengan tingkat kompetensidan 
cetakan cor dari logam untuk media 
pembelajaran pengecoran logam.  

2. Pembuatan cetakan cor  pasir terdiri 
dari rangka cetakan ukuran 
320x290x90 mm, pola cor (3 
kompetensi), sistem saluran, pembuat 
cawan. Sedang cetakan logam 
dikembangkan dari stainless steel tipe 
SUS 304 sistem kup and drag dengan 
ukuran cetakan masing-masing 
210x120x90mm.  

3. Validator ahli pengecoran dan ahli 
pembelajaran menyatakan cetakan cor 
dari pasir dan cetakan cor dari logam 
layak digunakan untuk media 

pembelajaran, dengan beberapa revisi 
produk. 

4. Pada tahap uji coba pembuatan 
cetakan cor, cetakan cor dapat dibuat 
dengan baik mengikuti kaidah 
pembuatan cetakan cor dan dapat 
berfungsi sebagai cetakan dengan baik 
sehingga menghasilkan hasil cor yang 
diharapkan. 

5. Berdasarkan data tanggapan 
mahasiswa terhadap kinerja cetakan cor 
menyatakan cetakan cor yang 
dikembangkan sesuai dengan harapan 
mahasiswa sebagai media 
pembelajaran. 
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RANCANG BANGUN JEMURAN PAKAIAN OTOMATIS BERBASIS 
MIKROKONTROLLER IC H BRIDE DENGAN PELINDUNG ANTI HUJAN 

Nurul Husnah Mustika Sari1), Awalia Nur Azizah2), Nidya Ferry Wulandari1), Krisna Dwi 
Nur Cahyo3), Ficky Fristiar4), 

1)Jurusan Pendidikan Matematika, Universitas Negeri Yogyakarta
2)Jurusan Pendidikan Fisika, Universitas Negeri Yogyakarta

3)Jurusan Teknik Elektro, Universitas Negeri Yogyakarta
4)Jurusan Pendidikan Teknik Mesin, Universitas Negeri Yogyakarta

Abstrak
Jemuran pakaian otomatis berbasis mikrokontroller IC H BRIDE dengan pelindung anti 

hujan merupakan jemuran otomatis yang dibuat dengan menggunakan sensor air berbasis 
mikrokontroller ATMEGA 8 IC H Bride yang akan mendeteksi turunnya air hujan sehingga 
mampu melindungi pakaian dari air hujan. Jemuran pakaian otomatis ini dapat dimanfaatkan 
untuk membantu usaha laundry yang saat ini makin menjamur, khususnya laundry yang masih 
memanfaatkan sinar matahari pada proses pengeringan pakaian.Tujuan yang ingin dicapai 
dalam pembuatan ala tini adalah: 1) Mengetahui proses pembuatan jemuran pakaian otomatis 
berbasis mikrokontroller IC H Bride dengan pelindung anti hujan, 2) Mengetahui cara kerja 
jemuran pakaian otomatis berbasis mikrokontroller IC H Bride dengan pelindung anti hujan, 3) 
Mengetahui keefektifan penggunaan jemuran pakaian otomatis berbasis mikrokontroller IC H 
Bride dengan pelindung anti hujan oleh laundry. 

Proses pembuatan jemuran pakaian otomatis ini memerlukan beberapa tahap: 1) 
Pembuatan rangkaian sensor, 2) Pembuatan kerangka jemuran, 3)Pemasangan sensor dan 
penutup jemuran pada kerangka jemuran. Mekanisme kerja jemuran otomatis ini adalah 
sebagia berikut: 1)  Penampang sensor mendeteksi air, 2) Sensor bekerja menggegrakkan 
motor DC, 3) Motor DC memutar gear dan menggerakkan penutup jemuran, 4)  Setelah 
penampang sudah kering/tidak mendeteksi air hujan, maka sensor akan menggerakkan motor 
berputar balik, 5) Penutup jemuran membuka kembali. 

Setelah beberapa laundry menggunakan jemuran pakaian otomatis ini, diketahui bahwa 
para pemilik jasa laundry merasa tidak cemas lagi pada jemurannya saat turun hujan. Oleh 
karena itu, pemilik jasa laundry dapat melakukan aktivitas lain tanpa harus mengkhawatirkan 
jemuran pakaian laundrynya. 

Kata kunci : jemuran, otomatis, mikrokontroller, laundry. 

 

Pendahuluan

Perubahan gaya hidup dan 
tuntutan kesibukan membuat banyak 
mahasiswa, karyawan, bahkan ibu 
rumah tangga yang tidak memiliki 
waktu luang,  memanfaatkan jasa 
laundry sebagai jasa pencuci pakaian, 
terlebih saat musim penghujan. Itulah 
salah satu alasan mulai menjamurnya 
usaha laundry. Laundry merupakan 
usaha yang bergerak di bidang jasa 
pencucian pakaian. Usaha laundry di 
mulai dari proses pencucian pakaian, 

proses pengeringan hingga proses 
pakaian menjadi rapi kembali. 

Ada beberapa laundry yang 
menawarkanjasa pencucian 
satuharijadi. Laundry-laundry 
tersebutdalam proses pengeringan 
menggunakan mesin pengering(dryer). 
Namun, tidak sedikit usaha laundry 
yang masih memanfaatkan sinar 
matahari untuk mengeringkan pakaian 
karena jika menggunakan mesin 
pengering (dryer) lama-kelamaan akan 
membuat pakaian cepat rusak, banyak 
energi listrik yang dibutuhkan untuk 
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menggunakan mesin pengering, dan 
juga harga mesin pengering yang 
mahal. 

Proses pengeringan pakaian 
dengan sinar matahari membutuhkan 
waktu yang lebih lama dibandingkan 
dengan menggunakan mesin 
pengering, akan tetapi pengeringan 
pakaian langsung di 
bawahsinarmataharijauhlebihamandan 
hemat energi. Waktu pengeringan 
dengan sinar matahari akan memakan 
waktu lebih lama pada musim 
penghujan karena intensitas sinar 
matahari berkurang. Ditambah lagi, jika 
hujan turun pemilik atau pekerja 
laundry harus dengan cepat 
mengangkat pakaian agar tidak terkena 
hujan. Namun, hujan yang turun 
dengan tiba-tiba terkadang membuat 
pemilik atau pekerja laundry terlambat 
untuk mengangkat pakaian 
dikarenakan kesibukan mengurus 
pelanggan laundry. Inilah kekurangan 
jika mengeringkan pakaian dengan 
sinar matahari dibandingkan dengan 
menggunakan mesin pengering.

Oleh karena itu, perlu dibuat 
jemuran otomatis yang mampu 
melindungi pakaian dari air hujan. 
Jemuran otomatis ini dibuat dengan 
menggunakan sensor air berbasis 
mikrokontroller IC H Bride yang akan 
medeteksi turunnya air hujan jika 
mengenai sensor tersebut dan 
kemudian akan memerintahkan motor 
DC untuk menggerakkan alat pelindung 
anti hujan sehingga mampu menutupi 
pakaian yang dijemur. Dengan adanya 
jemuran pakaian otomatis ini, 
diharapkan masyarakat khususnya 
mereka yang bergerak dalam usaha 
laundry tidak khawatir lagi jika hujan 
turun tiba-tiba ketika meninggalkan 
jemuran pakaiannya. 

Pembahasan
Jemuran pakaian otomatis 

berbasis mikrokontroller IC H BRIDE 
dengan pelindung anti air merupakan 
jemuranotomatis yang 
dibuatdenganmenggunakan sensor air 
berbasismikrokontroller IC H Bride yang 
akanmendeteksiturunnya air hujan 
sehingga mampumelindungipakaiandari 
air hujan. Jemuran pakaian otomatis ini 
dapat dimanfaatkan untuk membantu 
usaha laundry yang saat ini makin 
menjamur, khususnya laundry yang 
masih memanfaatkan sinar matahari 
pada proses pengeringan pakaian. 

Alatiniakanmemaksimalkanpenj
emuranpakaiandalamberbagaikondisicu
aca yang terjadi, 
sertadalamkondisicuaca yang 
seringberubah-ubah. 
Alatinidilengkapidengan sensor air 
berbasis mikrokontroller IC H Bride, 
nantinyaakanbekerjamendeteksi air 
hujan. Seandainyapenampang sensor 
mendeteksi air hujanatauturunhujan, 
maka sensor 
tersebutakanlangsungmemerintahkan 
agar motor DC 
segeramenggerakkanrantai yang 
telahdikaitkanpadaplastikuntukmenutup
tempatjemurantersebut agar 
jemurannyatidakterkena air hujan. 
Sumberenergi yang 
digunakanmenggunakanlistrik yang 
disambungkan dengan motor DC.. 
Jemuran ini terdiri dari beberapa tiang 
penjemur agar dapat dimanfaatkan 
untuk menjemur banyak pakaian sesuai 
dengan kebutuhan laundry. Jemuran ini 
mempunyai panjang 5 meter, lebar 2,5 
meter dan tinggi 2 meter. 

Bahan yang dibutuhkan: motor 
listrik 24 Volt DC, ATMEGA 8, IC H 
Bride, PCB, pipa hollow 38,1”, pipa, plat 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Teknik Mesin 
FT UNY, Sabtu 2 Juni 2012 ISSN: 2086-8987

224



 

 
 

alumunium, trafo CT, rantai kamprat, 
gear, mekanik, dan plastik. 
Pembuatanalatjemuranotomatis 
meliputi: 
1. Pembuatan rangkaian sensor 

Pembuatanrangakain sensor air 
denganmenggunakan PCB 
dilengkapidengan resistor, transistor 
dan IC H Bride atau driver motor 
yang mana driver initerdiridaridioda 
Bridge 3A, Kotak, 2A kecil, 
untukmendapatkanarus yang 
maksimalsesuaisenganspesifikasi 
motor DC yang kitapakai.Sensor air 
ini terdiri dari dua PCB yang 
diprogram dengan bahasa C 
dengan logika OR. Dengan logika 
OR ini, jika salah satu atau kedua 
PCBterkena air, maka sensor akan 
bekerja. Sensor 
inidihubungkandenganke sistem 
mikro untuk memerintahkan kinerja 
motor DC. Jika sensor mendeteksi 
air, maka motor DC akan berputar 
searah jarum jam. Jika sensor 
sudah kering, maka motor DC akan 
berputar kembali dengan arah 
berlawan arah jarum jam. 

2. Pembuatan konstruksi jemuran 
Jemuran terbuat dari pipa hollow 
dengan ukuran 5 meter x 2,5 meter 
dengan tinggi 2 meter. Langkah-
langkah perakitan jemuran 
otomatis: 
a) Pemotongan pipa Hollow. 
b) Pengelasan pipa hollow 

sehingga terbentuk jemuran 
c) Pembuatan mekanik 
d) Pemasangan mekanik pada 

kerangka jemuran 
e) Pembuatan rel pada kerangka 

jemuran 
f) Pemasangan rantai dan gear 

pada kerangka jemuran 

3. Pemasangan sensor dan penutup 
pada konstruksi jemuran 
Pemasangan sensor 
danperangkat-
perangkatpendukungdilakukansetel
ahkonstruksibatangselesai.Sensor 
yang digunakanadalahsensor air, 
danpenutup yang 
digunakanadalahbahan plastik 
bening yang kuat dan tahan 
terhadap panas. Sensor dipasang 
pada ujung jemuran. 

Pemilihan penutup jemuran 
disasarkan pada syarat-syarat 
berikut: 
a) Tahan lama 
b) Tidak terlalu berat sehingga 

mudah untuk ditarik dengan 
tenaga dari motor DC 

c) Masih dapat menyerap panas 
saat digunakan untuk menutupi 
jemuran. 

Berdasarkan syarat-syarat tersebut, 
maka bahan yang digunakan untuk 
penutup jemuran adalah plastik 
parasit dengan tebal 0.15 cm. 
 
Jemuran otomatis ini sudah 
digunakana oleh bunga laundry 
yang berada di Jalan Gejayan 
Gang Dahlia CTX No.8 
Karangasem, Santren, Depok, 
Sleman, Yogyakarta, dan laundry 
Segar yang berada di jalan Imogiri 
barat. Jemuran otomatis ini dapat 
memberikan kebermanfaatan 
kepada mitra yaitu: 

a) Mitra tidak merasa cemas saat 
terjadi hujan. 

b) Mitra dapat melakukan aktivitas 
lain saat proses penjemuran 
pakaian; selain itu 

c) Jemuran otomatis lebih kokoh 
dibandingkan jemuran biasa. 
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Gambar 1. Cara kerja jemuran otomatis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cara 
kerjaalatinisecaraprinsipberupapendete
ksi air hujan.Ketikapenampang sensor 
mendeteksiadanya air hujan, sensor 
mulaibekerjadenganmenggerakkan 
motor DC. Motor DC 
akanmemutargeardanmenggerakkanpe
nutupjemuran. 
Setelahpenampangsudahkering/tidakm
endeteksi air hujan, maka sensor 
akanmenggerakkan motor 
berputarbalikdanakhirnyapenutupmemb
ukakembali, 
secaraskematikdapatdilihatpadaGamba
r 1. 
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Abstrak
Tujuan pemanfaatan teknologi tepat guna ini adalah untuk menghasilakn bibit ikan mas 

air tawar berjenis kelamin betina yang unggul dan sifat ikan yang dihasilkan dari proses ini 
tergantung pada sifat induknya. Ukuran ikan mas betina lebih besar dibandingkan dengan ikan 
mas jantan pada usia yang sama, sehingga budidaya ikan mas air tawar berjenis kelamin betina 
akan lebih menguntungkan, ditinjau dari bobot produksi. Gynogenesis adalah proses 
pembuahan sel telur tanpa sumbangan genetik jantan sehingga tetasan yang dihasilkan 
bergenetik betina. Proses gynogensis ada dua proses penting yaitu: proses irradiasi  sperma 
untuk melemahkan sperma menggunakan bahan mutagen UVc dan pengejutan suhu (heat 
shock) pada telur yang telah dibuahi dengan tujuan untuk mencegah meloncatnya polar body II 
sehingga jumlah kromosom dalam telur tetap 2N (diploid).  Pada proses pengejutan dibutuhkan 
sejumlah air dengan suhu tertentu dengan tingkat kesetabilan yang tinggi. Keberhasilan proses 
gynogenesis ditentukan oleh proses pengejutan suhu, kombinasi antara suhu dan lamanya 
waktu pengejutan dan pengaturan intensitas radiasi ultraviolet UVc  yang tepat , serta lamanya 
radiasi radiasi sperma, kwalitas telur, kwalitas sperma, dari induk yang matang gonad. 

Kata kunci: genetik jantan, kromosom, gynogenesis, suhu kejut, irradiasi
 
Pendahuluan

Ikan mas (Cyprinus carpio) dan 
ikan nila (Oreochromis niloticus) adalah 
jenis ikan yang banyak dibudidayakan 
hampir diseluruh wilayah Indonesia. 
Salah satu faktor keunggulam dari kedua 
jenis ikan tersebut adalah dapat hidup 
pada ekosistem dataran rendah maupun 
tinggi disamping preferensi masyarakat 
terhadap kedua jenis ikan tersebut 
cukup tinggi (Adi Sucipto, 2005). 

Potensi ikan mas sebagai ikan 
budi daya cukup besar dimana ikan ini 
memiliki beberapa kelebihan yaitu: 
mudah berkembang biak; dapat dipelihara 
dengan densitas tinggi; dapat menerima 
pakan yang beragam mulai dari pakan 
alami dan buatan; toleran terhadap 
perubahan panas; toleran terhadap 
keadaan oksigen dilingkungannya; 
pertumbuhan relatif cepat. 

Proses pembenihan untuk dapat 
menghasilkan bibit unggul tidak bisa 
dilakukan secara alami meskipun dengan 
cara alami akan cukup mudah untuk 
mendapatkan kuantitas yang banyak, 

namun untuk segi kualitas dan ragam 
jenis akan lebih baik jika didapatkan 
dengan cara-cara manipulasi genetika.  
Perlu dilakukan upaya tertentu dimana 
salah satunya adalah dengan manipulasi 
sex seperti gynogenesis. 

Pemuliaan dengan cara modern 
adalah dengan cara manipulasi sex yang 
salah satunya adalah gynogenesis, 
yaitu proses produksi embrio dari telur-
telur yang dibuahi oleh sperma tanpa 
sumbangan bahan genetik jantan 
sehingga hasil keturunannya hanya 
bergenital betina dan memiliki sifat yang 
sama seperti induk betina. Dalam proses 
gynogenesis harus dipilih induk betina 
yang mempunyai sifat-sifat unggul seperti 
tubuhnya yang besar, tahan terhadap 
penyakit, mudah beradaptasi dengan 
lingkungan serta pertumbuhan cepat. 

Ada beberapa tingkat proses 
dalam melakukan gynogenesis. Salah 
satu proses yang sangat penting pada 
gynogenesis adalah meradiasi sperma 
ikan dengan bahan mutagen seperti 
sinar ultraviolet dengan kekuatan dan 
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waktu tertentu (Ismihan dan Sedat, 
2003). Peradiasian sperma dimaksudkan 
untuk menonaktifkan genetik jantan, 
sedang pengejutan panas bertujuan 
mencegah meloncatnya polar body II 
(Rustidja, 2002). Untuk melaksanakan 
peradiasian diperlukan peralatan berupa 
lampu ultraviolet, pengatur waktu, 
pengatur intensitas, tempat sperma, 
pengaduk magnetis. Proses penting 
lainnya adalah pengejutan (shocking) 
yang bisa dilakukan dengan pengejutan 
dingin (cold shock), pengejutan panas 
(heat shock) dan kejutan tekanan 
(pressure shock). 

Masalah utama yang dihadapi 
oleh para petani dalam pengembangan 
budidaya ikan adalah menjaga 
kontinyuitas produksi, kualitas induk dan 
benih. Program pemurnian ikan mas 
dilakukan untuk mendapatkan bibit jenis 
kelamin betina yang unggul. Pemuliaan 
dengan cara modern adalah dengan 
cara memanipulasi sex yaitu proses 
produksi embrio dari telur-telur yang 
dibuahi oleh sperma tanpa sumbangan 
bahan genetik jantan sehingga hasil 
keturunannya hanya bergenital betina 
dan memiliki sifat yang sama seperti 
induk betina. 

Proses gynogenesis bisa dilakukan 
pada suhu dingin (cold shock) atau 
pada suhu panas (heat shock) yang 
kedua-duanya memiliki kelebihan dan 
kekurangan. Khusus pada heat shock, 
proses lebih mudah karena lebih mudah 
menjaga suhu dalam kondisi panas 
serta bisa menggunakan peralatan yang 
sederhana. Suhu kejut pada pengejutan 
panas bervariasi antara 26ºC sampai 
42ºC tergantung pada jenis ikan, 
lamanya waktu pengejutan dan juga 
jenis perlakuan. Untuk salah satu jenis 
ikan, suhu kejut 42ºC dalam waktu 1 
menit merupakan waktu yang cukup 
baik untuk proses gyno. Namun jika 

dikehendaki suhu kejut lebih rendah 
bisa dilakukan pada suhu 32ºC dengan 
waktu 3-5 menit setelah fertilisasi 12- 16 
menit (Kucharczyk, 2004).  

1. Gynogenesis 
Program pemurnian ikan mas 

dengan cara modern adalah dengan 
menggunakan metode gynogenesis. 
Metode ini adalah proses produksi 
embrio dari telur-telur yang dibuahi oleh 
sperma tanpa sumbangan bahan genetik 
jantan. Cara menghilangkan genetik 
sperma adalah dengan meradiasi sel 
sperma dengan bahan mutagen Seperti 
sinar gamma, sinar X dan sinar ultraviolet 
(Rustidja, 2002).  Hasil gynogenesis 
adalah ikan betina saja. Proses 
gynogenesis dipengaruhi oleh suhu cairan 
pengejut, intensitas radiasi, lamanya 
radiasi, perlakuan pada telur, media 
pemijahan serta lamanya waktu  
pengejutan (Iryanto Hasanudin, 1998). 

sperma

telur

nucleus

Radiasi bahan 
mutagen

Heat shock

Second 
polar body

Gambar 1. Proses gynogenesis 
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Gynogenesis (Gambar 1) adalah 
proses terbentuknya zygot dari telur 
tanpa adanya kontribusi material 
genetik gamet jantan sehingga individu 
atau populasi yang terbentuk hanya 
mewarisi sifat-sifat genetik induk betina 
saja. Program gynogenesis ini juga 
lebih efisien bila dibandingkan dengan 
program seleksi dalam menghasilkan 
individu homozygot dan dapat 
memproduksi populasi breed-true 
(Rustidja, 2002). 

Program gynogenesis ada dua 
macam yaitu gynogenesis meiosis dan 
mitosis. Kedua jenis program ini 
dibedakan pada perlakuan waktu proses 
fertilisasi yaitu waktu saat telur dicampur 
dengan sperma, diberi larutan penyubur 
sampai sesaat sebelum proses heat 
shock. Pada meiosis, lama waktu ini 
adalah 3 menit sementara untuk mitosis 
adalah 29 menit. 

Gynogenesis Meiosis (Gambar 2), 
yaitu telur normal yang dibuahi (fertilisasi) 
dengan spermatozoa yang telah diradiasi 
sehingga jumlah kromosom dalam telur 
tetap 2N (diploid) dan sebelum 
terjadinya peloncatan polar body II 

dilakukan kejutan (shocking) pada telur. 
Hasil dari proses ini adalah ikan 
”Diploid Meiotic Heterozygote” dimana 
menurut Komen dalam (Rustidja, 2002) 
sifat ikan yang dihasilkan dari proses ini 
tergantung pada sifat induknya. 

Gynogenesis Mitosis (Gambar 3), 
yaitu telur normal yang dibuahi dengan 
spermatozoa irradiasi sehingga jumlah 
kromosom dalam telur tetap 2N (diploid) 
dan dibiarkan terjadinya peloncatan polar 
body II. Setelah terjadinya peloncatan 
polar body II baru dilakukan pengejutan. 
Hasil dari proses ini adalah ikan 
dengan ”Diploid Gynogenetic Mitotic 
Homozygote” dan dalam Rustidja 
(2002) disebutkan bahwa sifat ikan ini 
adalah semuanya full homozygous. 

Seperti ditunjukkan pada Gambar 
2 dan 3, terdapat dua langkah penting 
dalam proses gynogenesis, yang 
pertama adalah meradiasi sperma dan 
pengejutan (shocking) pada telur 
setelah fertilisasi. Meradiasi (irradiasi) 
adalah proses penyinaran sperma 
dengan bahan mutagen untuk 
menghasilkan mutan. 

 

 
Gambar 2. Proses gynogenesis meiosis 

Gambar 3. Proses Gynogenesis mitosis 
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Gambar 4. Proses kerja UV 
 

 
Gambar 5. Spektrum panjang gelombang UV 

 
2. Irradiasi Utraviolet (UV) 
       Irradiasi UV (Gambar 4) adalah 
proses penyinaran dengan intensitas 
UV tertentu pada sperma dengan 
menggunakan bahan mutagen, dalam 
gynogenesis bertujuan untuk 
melemahkan sperma ikan secara genetik 
agar jumlah kromosom dalam telur 
tetap 2N (diploid). 

Ultraviolet mempunyai pembagian 
spektrum gelombang (320 nm–400 nm) 
UVA, (280 nm–320 nm) UVB dan (200 
nm–280 nm) disebut UVC yang sering 
digunakan pada bidang kedokteran. 
Pada proses germicidal untuk irradiasi 
digunakan tipe UVC dengan panjang 
gelombang 200 nm-280 nm (Gambar 5). 

Pada penelitian digunakan UVC 
dengan panjang gelombang tetap, maka 
dengan mengatur jarak penyinaran akan 
diperoleh perubahan intensitas radiasi 
(irradiasi). Irradiasi, adalah besarnya 
perubahan daya/energi cahaya yang 
terjadi pada perubahan luas permukaan, 
untuk mengetahui dosis irradiasi  
digunakan satuan unit spektrometri. 

 
Metode 
1. Suhu kejut 

Pengaturan suhu untuk memilih  
suhu yang diinginkan selama proses 
gynogenesis. Disediakan empat pilihan 
suhu yaitu 38, 39, 40 dan 41°C. 
Mengingat proses gynogenesis untuk 
ikan mas berada pada rentang suhu 
tersebut. Pengaturan waktu untuk 
memilih lama watu pengejutan, 
disediakan pilihan 1, 1,5, 2 dan 2,5 menit 
mengingat lama waktu pengejutan berada 
pada rentang waktu tersebut. Sensor 
suhu untuk mendeteksi perubahan suhu 
air, dipasang dua sensor suhu yang 
dipasang pada titik terpanas (dekat 
dengan heater) dan pada titik terdingin 
(terjauh) dari heater. Pengkondisi sinyal 
berfungsi untuk mengkondisikan output 
dari sensor agar sesuai dengan 
kebutuhan sinyal pada tingkat berikutnya, 
mengingat keluaran dari sensor suhu 
(LM35) masih cukup kecil. Indikator, 
berupa lampu LED yang akan menyala 
jika suhu air sudah mencapai nilai sesuai 
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dengan set point (pilihan suhu). Buzer, 
akan memberikan tanda bunyi bila waktu 
pengejutan selesai. 
 
2. Irradiasi UV 

Guna mendapatkan irradiasi UV 
yang optimal, dapat dilakukan dengan 
cara menempatkan sensor UV diatas 
petri disk dan melakukan percobaan 
pengukuran intensitas UV untuk setiap 
perubahan jarak sehingga sinar UV yang 
dihasilkan oleh lampu TL UV-C 
Germicidal dapat diamati tingkat 
irradiasinya dengan membandingkan 
dengan alat ukur standart. Lampu TL 
UV-C Germicidal mempunyai panjang 
gelombang yang tetap sehingga pola 
ukur yang digunakan tidak bersifat 
ekponensial pada daerah panjang 
gelombang UV-C, tetapi hanya mengatur 
dosis irradiasi UV. Penempatan sensor 
photo diode UV berada tepat diatas dan 
ditengah petri disk dengan jarak kurang 
lebih 2 cm, yang tidak mengganggu 
proses irradiasi karena petri disk dalam 
kondisi berputar. 

Untuk pengambilan data 
dilakukan pengujian Irradiasi UV dengan 
prosedur sebagai berikut: Panjang 
Gelombang UV-C germicidal lampu Tl 10 
Watt (TUV 10W/uv-c, G13 Base 
8FC11004, Safer Electric) mengacu pada 
alat yang digunakan di Balai Benih Ikan 
(BBI) dengan seting irradiasi 0,32 
mW/cm²menit, waktu 9 menit dan jarak 
15 cm maka dalam penelitian yang 
dibuat seting intensitas irradiasi dibuat  
0,426 mW/cm2 dengan jarak sama 18 
cm,  waktu 7,5 menit  akan diperoleh 
dosis irradiasi 1920 J/m2. Konsentrasi 
larutan mutagent dan suhu ruang tetap, 
dari dosis tersebut akan dipilih saat 
terjadi proses gyno terbaik. Proses 
diatas diulang lagi pada seting 
intensitas tetap dengan waktu proses 
irradiasi dibuat 5 menit dan 6 menit. 

Pembahasan 
Kebenaran temperatur air pada 

bak pengejut sangat tergantung 
kemampuan sensor temperatur membaca 
temperatur dan memberikan laporan 
dalam bentuk output. Sensor temperatur 
yang akan digunakan dan diuji adalah 
LM 35, dimana sensor ini mengkonversi 
langsung dari suhu kedalam output 
berbentuk tegangan yang berubah 
secara linier terhadap temperatur 
dimana menurut data sheet perubahan 
tegangan output adalah 10 mV/ºC. 
Pengujian rangkaian sensor temperatur 
dilakukan untuk mengetahui apakah 
rangkaian sensor temperatur yang 
dirancang dan diimplementasikan ke 
sistem dapat bekerja dan sesuai dengan 
yang direncanakan peneliti. Pengujian 
juga dilakukan untuk menentukan jumlah  
keanggotaan dalam sistem kontrol serta 
respon kontroler. 

Pengaturan suhu pada water bath 
dengan kontroler logika fuzzy memberi 
hasil kesetabilan suhu yang cukup baik 
dan tidak terjadi overshoot, prosentase 
error yang cukup rendah (0,6%) serta 
cukup cepat merespon gangguan 
meskipun cukup lambat untuk mencapai 
set point. Dibutuhkan waktu 18 sampai 
19 menit untuk mencapai set point 
dibanding dengan 11 menit bila dilakukan 
pada open loop. Kesetabilan suhu 
cukup baik. Rasio hasil gynogenesis jika 
dilihat dari jumlah telur yang terfertilisasi, 
tetasan menunjukkan kenaikan sekitar 
5% sementara untuk  jumlah yang mati 
mengalami penurunan meskipun  
prosentasenya cukup kecil (5 %). Dari 
uji statistik memperlihatkan bahwa 
shocking dengan kontrol suhu logika 
fuzzy memberikan hasil yang lebih baik 
dengan prosentase tetasan yang lebih 
tinggi dan prosentase kematian telur 
yang lebih rendah. 
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Gambar  6. Jumlah telur fertilisasi 

 
Tingkat kebenaran irradiasi UV 

pada perangkat irradiasi sangat 
tergantung kemampuan sensor cahaya  
dalam membaca perubahan intensitas 
cahaya dan memberikan hasil dalam 
bentuk output. Sensor cahaya yang 
akan digunakan dan diuji adalah 
photodioda G5842 (Hamamatsu), dimana 
sensor ini mengkonversi langsung dari 
cahaya kedalam output berbentuk arus 
yang berubah secara linier terhadap 
panjang gelombang tertentu dimana 
menurut data sheet perubahan output 
adalah 1 mA/W pada (λp) Pengujian 
rangkaian sensor cahaya dilakukan 
untuk mengetahui apakah rangkaian 
sensor cahaya yang dirancang dan 

diimplementasikan ke sistem dapat 
bekerja dan sesuai dengan yang 
direncanakan. Pengujian juga dilakukan 
untuk menentukan jumlah  keanggotaan 
dalam sistem kontrol serta respon 
kontroler.  

Pengaturan irradiasi dengan 
kontroler logika fuzzy memberikan hasil 
kesetabilan intensitas yang cukup baik 
dan juga mempunyai respon yang cepat 
untuk mencapai set point. Dibutuhkan 
waktu 19 sampai 20 detik untuk  
mencapai set point dengan nilai PWM 
80% dari maksimumnya. Rasio hasil 
gynogenesis jika dilihat dari jumlah telur 
yang diamati, tingkat tetasannya 
menunjukkan kenaikan sekitar 4,2% 

Proses gyno dengan heat shock konvensional
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sementara dari uji statistik diharapkan 
bahwa pemberian dosis irradiasi dengan 
kontrol logika fuzzy memberikan hasil 
yang lebih. Hasil ini berdasarkan 
pengujian yang dilakukan dengan 
membandingkan antara hasil tetasan 
telur (hatching rate) menggunakan cara 
konvensional dan menggunakan alat hasil 
rancangan. Pada percobaan didapat dua 
sampel, yakni sampel hasil tetasan 
dengan cara konvensional dan sampel 
tetasan menggunakan alat rancangan. 
 
Kesimpulan

Prototipe peralatan teknologi 
tepat guna dapat digunakan untuk 
proses fertilisasi telur tanpa kontribusi 
genetik jantan pada proses pembenihan 
ikan mas air tawar. Pengaturan iradiasi 
dengan teknologi mekatronika  
memberikan stabilitas intensitas yang 
cukup baik dan juga memiliki respon 
yang cepat untuk mencapai set point. 
Butuh waktu 20 detik untuk mencapai 
set point dengan nilai PWM 80% dari 
maksimum. Demikian juga untuk 
pengaturan suhu kejut kesetabilan suhu 
yang cukup baik dengan tidak terjadi 
overshoot, prosentase error yang cukup 
rendah (0,6%) serta cukup cepat 
merespon gangguan meskipun cukup 
lambat untuk mencapai set point. 

Dibutuhkan waktu 18 sampai 19 menit 
untuk mencapai set point. Dengan 
memanfaatkan teknologi tepat guna 
untuk budidaya ikan air tawar akan 
diperoleh bibit berjenis kelamin betina 
yang unggul dan konsisten karena 
proses pembuahan sel telur tanpa 
sumbangan genetik jantan sehingga 
tetasan yang dihasilkan bergenetik 
betina, dimana sifat ikan yang 
dihasilkan dari proses ini tergantung 
pada sifat induknya. 
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Abstrak

“ShuttlecockLauncher With Automatic Multy Mode Shooter” merupakan media latihan 
mandiri bagi atlet bulutangkis. Media latihan ini sebagai  solusi dan inovasi dalam mengatasi 
masalah latihan bagi para atlet bulutangkis maupun untuk para pemula.Tujuan yang ingin 
dicapai dalam pembuatan alat ini adalah 1.) Mengetahui prinsip kerja“Shuttlecock Launcher 
With Automatic Multy Mode Shooter ” untuk media latihan mandiri atlet bulutangkis di Indonesia. 
2.) Dapat merancang “Shuttlecock Launcher With Automatic Multy Mode Shooter” untuk media 
latihan mandiri atlet bulutangkis di Indonesia. 3.) Mengetahui keunggulan “Shuttlecock 
Launcher With Automatic Multy Mode Shooter”. 

Perancangan sistem “Shuttlecock Launcher With Multy Mode Shooter”ini melewati 
beberapa tahap yaitu : 1) Rancangan sistem kerja, meliputi Rancangan pelatihan alat oleh atlet 
dan pelatih, Prinsip kerja alat, dan sistem kerja alat, 2) Rancangan mesin Suttlecock Launcher, 
meliputi Mekanisme penyiapan dan penyimpanan kok (storage shuttlecock), Mekanisme 
pelontar kok (Suttlecock Launcher) dan Mekanisme kontrol 

Latihan yang dapat terakomodasi dari alat ini meliputi 2 kelompok, yaitu defensive dan 
attacking. Defensive terdiri dari lob, dropshot, smash return, serve, netting, beckhand, round the 
head. Sedangkan attacking Meliputi smas, lob, netting dll. Berdasarkan tahapan-tahapan yang 
telah dilaksanakan maka didapatkan hasil, sebuah sistem pelontar kokyang memiliki mode 
tembak yang banyak sebagai  media latihan mandiri  atlet bulutangkis. Cara kerjanya adalah 
putaran  cam menekan tuas lengan pemegang kok, lalu mengambil kok dari tabung. Secara 
otomatis lengan kok tersebut akan kembali turun kebawah karena adanya pegas 
membebaninya. Setelah lengan pemegang turun, posisi kok sudah berada pada posisi 
landasan tembakan, cam menarik tuas pengkompresi pegas. Setelah cam lepas dari tuas 
pegas, maka pegas tersebut secara otomatis kembali bentuk semula sehingga peluncur akan 
terdorong oleh pegas. Kemudian kok terlontarkan. Salah satu kelebihan alat ini adalah memiliki 
system kontrol sehingga memungkinkan dapat dilakukannya mode random. Variable random 
meliputi arah pukulan, sudut pukulan dan kecepatan pukulan sewrta kuantitas pukulan.  Hal itu 
diharapkan  dapat menjadi media berlatih secara mandiri. 

 
Kata Kunci: Badminton, Shuttlecock Launcher, Multy Mode Shooter, Automatic Mode.

Pendahuluan 

Indonesia merupakan negara 
yang memilki atlet-atlet bulutangkis yang 
disegani. Atlet tersebut telah berhasil 

mengharumkan Indonesia di kancah 
Internasional. Bahkan diantaranya telah 
tercatat dalam sejarah atlet bulutangkis 
terbaik di dunia tetapi prestasi gemilang 
tersebut lambat laun semakin menurun. 
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Prestasi ini terlihat dalam Indonesia 
Super Series 2007 dan 2009 Indonesia 
gagal, tidak satu gelarpun yang berhasil 
diperoleh Indonesia. Hal 
mengecewakan juga didapat dalam 
ajang lain seperti Thomas Cup yang 
merupakan kejuaraan bulutangkis 
internasional beregu pria, dan 
UberCupyang merupakan kejuaraan 
bulutangkis internasional beregu putri. 
Penurunan prestasi  Thomas Cup dan 
UberCup terlihat pada tabel dibawah: 
 
Tabel1: Perbandingan perolehan 
PialaThomas Cup dan Uber Cup 
Indonesia dan Cina  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Ardiningtiyas Pitaloka dan 
Andin Andiyasari ( 2010) 
 

Grafik tersebut memperlihatkan 
penurunan prestasi atlet bulutangkis 
Indonesia khususnya di piala Uber dan 
Thomas Cup. Faktor penyebab 
kemunduran prestasi atlet mungkin 
sangat beragam mulai dari minimnya 
pembinaan atlet muda, kurang nya 
sarana prasarana, jam terbang atlet 
yang masih kurang dan masih banyak 
lainnya. Melihat banyaknya 
permasalahan maka harus diselesaikan 
satu-persatu. Masalah yang tak kalah 
penting dari pembinaan atlet adalah 
sistem latihan menurut Taufik Hidayat 
yang dilansir oleh Kompas 
“pengembangan bulutangkis juga 
memerlukan suatu teknologi 
keolahragaankarena latihan tradisional 
akan sulit berdiri sendiri tanpa adanya 
bantuan teknologi olahraga yang telah 
berkembang”(http://kita.kompas.com/tok

oh /detail/10/taufik.hidayat). Kami 
melihat beberapa latihan dasar dapat 
lebih terbantu dengan suatu alat yang 
diciptakan misal dengan pelontar shuttle 
cock, walaupun atlet sedang tidak ada 
lawan mainnya mereka dapat melatih 
sendiri sesuai dengan kebutuhan jenis 
latihan apa yang mereka ingin latih atau 
atas saran dari pelatihnya semisal 
menajamkan smash, mesin dapat 
memberikan umpan-umpan lambung 
sehingga atlet bisa melatih smash, atau 
atlet ingin berlatih netting susah 
tentunya apabila dilakukan secara 
konvensional atau lawan main yang 
kurang mahir, kita harus menunggu 
pelatih atau lawan main yang mahir. 
Membuat suatu pelontar shuttlecock 
yang dapat di atur sesuai dengan jenis-
jenis latihan merupakan suatu solusi 
untuk permasalahan tersebut. Alat 
pelontar shuttle cock untuk dapat diatur 
sesuai jenis kebutuhan latihan 
diperlukan suatu mekanisme yang dapat 
mengatur kekuatan lontaran, misal 
untuk simulasi menahan smash, 
diperlukan lontaran yang mengarah 
kebawah dengan kencang, untuk 
simulasi smash diperlukan mengarah 
keatas dan tidak terlalu kencang 
sehingga atlet dapat melakukan latihan 
smash. Melihat kebutuhan tersebut kami 
menggunakan mekanisme pegas, 
karena sifat perbedaan perlakuan 
penekanan pegas semakin kencang 
pegas ditekan maka tekanan balik yang 
dihasilkan juga akan semakin keras. 
Kami juga merancang untuk 
menambahkan sistem kendali jarak jauh 
atau remote yang dapat mengatur mode 
latihan. Selain itu dengan adanya sistem 
kendali dan mekanisme kontrol tersebut 
juga memungkinkan untuk menambah 
mode random shooter yang dapat 
mensimulasikan kita sedang bermain 
dengan lawan karena pukulannya tidak 
diprediksikan sehingga dapat melatih 
respon atlet.  

 

Pembahasan 
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A. Rancangan Shuttlecock Luncher 
With Multy Mode Shooter Training

1. Rancangan Sistem Kerja  
Dalam rancangan ini akan 

menjelaskan tentang penggunaan alat. 
Berikut ini adalah penjelasannya. 

a. Rancangan Pemakaian Oleh Atlet 
dan Pelatih 

 
Tabel 4. Rancangan Latihan oleh alat 

Shuttlecock Launcher 

 
 

Atlet tinggal melakukan latihan 
sesuai kebutuhan latihan apa yang 
diperlukan dan pelatih memberikan porsi 
latihan apa yang seharusnya masih 
diperlukan oleh atlet dengan tentunya 
melihat permainan atlet. Untuk metode 
yang dapat dilatih menggunakan alat ini 
terdiri dari 2 tipe latihan utama yaitu 
bertahan (defensive) dan menyerang 
(attack). Untuk lebih lengkap bisa dilihat 
dalam tabel 4. 

 
 

Gambar 1. Macam pukulan atas 
(Overhead) 

b. Prinsip Kerja Alat 
Sistem pelontaran menggunakan 

pegas spiral, saat pegas terkompresi 
dan tiba-tiba dilepaskan kompresinya 
maka akan mempunyai daya hentak 
besar yang digunakan untuk 
melontarkan kok (shuttlecock), untuk 
mengakomodasi mode pilihan latihan 
yang berbeda semisal saat ingin 
menggunakan mode bertahan dari 
smash (defend) maka alat memerlukan 
daya hentak terhadap kok yang lebih 
besar karena untuk mensimulasikan 
smash tentunya berbeda saat alat 
mensimulasikan netting daya hentak 
alat harus lebih kecil. Penggunaan 
pegas spiral cocok karena tinggal 
merubah kompresi  pegas, dengan 
menggunakan pegas yang sama saat di 
kompresi dengan besar (merubah x) 
maka akan menghasilkan hentakan 
yang besar, saat pegas dikompresi lebih 
kecil (merubah panjang x lebih pendek) 
maka hentakan yang dihasilkan juga 
akan lebih kecil. Mengingat hukum 
hooke yaitu F= K . X  
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c. Sistem Kerja Alat 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 16. Alur Kerja alat 
 
 

2. Rancangan  Mesin Shuttlecock 
Launcher

Gambar 2. Mesin Shuttlecock Launcher 

Cara kerja alat dibagi 
dalam 3 mekanisme yaitu 
mekanisme penyiapan dan 
penyimpanan kok, mekanisme 
pelontaran, dan mekanisme 
kontrol. 

a. Mekanisme penyiapan dan 
penyimpanan kok (storage 
shuttlecock) 
 

Karena peluncur terdorong oleh pegas. Kok 
terlempar karena dorongan dari peluncur mengenai 
kepala kok 

Putaran pada cam menekan tuas lengan pemegang 
kok, lalu mengambil kok dari tabung. Secara 

otomatis lengan kok tersebut akan kembali turun ke 
bawah karena adanya pegas yang membebaninya. 

Setelah lengan pemegang kok turun serta posisi kok 
sudah berada pada posisi landasan tembakan, cam 

menarik tuas pengkompresi pegas. 

Setelah cam meninggalkan tuas pegas, maka 
pegas tersebut secara otomatis kembali ke 

bentuk semula sehingga peluncur akan 
terdorong oleh pegas. 
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Gambar 2. Storage shuttlecock 
 

 
Terdiri dari pemberat 

(pendorong/bebankok) 
kebawah pipa penyimpanan 
kok, lengan pemegang kok, 
yang dilengkapi dengan 
pegas penarik kebawah dan 
terakhir rel (guide rel) yang 
berfungsi sebagai jalur lengan 
pemegang kok. Mekanisme 
secara serempak ini berfungsi 
untuk mengambil kok dari 
pipa penyimpanan dan 
memposisikan kok agar siap 
diluncurkan). 

 
b. Mekanisme Pelontar kok 

(Shutlecock Launcher) 
 

 
 

Gambar 3. Mekanisme pelontar 

kok 
 

Pelontar kok terdiri dari cam, 
lengan pengkompresi pegas, 
peluncur dan juga terdapat 
mekanisme yang dapat menaik 
turunkankan rumah pegas agar 
dapat mensetting tingkat 
kekerasan pukulan dari peluncur 
dengan merubah kompresi per 
(∆x). Sistem kompak ini digunakan 
untuk melontarkan kok yang sudah 
dipersiapkan oleh 
sistem/mekanisme penyimpanan 
dan persiapan kok).  

 
c. Mekanisme Kontrol 

Mekanisme kontrol yang 
dimaksud terdiri dari 2 bagian 
yaitu mekanik kontrol dan 
sistem kontrol: 

1) Mekanik kontrol 
Mekanik kontrol terdiri dari 
beberapa bagian seperti 
motor stepper yang 
digunakan untuk 
penggerak utama dan 
digunakan untuk 
menggerakkan roda gigi. 
Kontrol ini juga dibagi 
menjadi 3 bagian : 

a) Mekanik kontrol sudut 
Shutlecock Launcher 
digunakan untuk mengntrol 
sudut keatas atau kebawah 
dari Shutlecock Launcher 
semisal untuk melakukan 
simulasi smash return 
(mengembalikan smash) 
lontaran harus menukik 
kebawah. Sedangkan 
untuk simulasi smash 
attack (mesin 
mensimulasikan umpan 
dan atlet melakukan latihan 
smash) alat harus 
membentuk sudut keatas 
sehingga hasil lontaran 
seberti umpan keatas. 

b) Mekanik kontrol arah 
Shutlecock Launcher 
digunakan untuk mengotrol 
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arah kekanan,kekiri 
maupun lurus) digunakan 
pada saat mode random, 
sehingga mesin dapat 
mensimulasikan lawan 
maen yang melontarkan 
kok kearah kiri dan kanan. 

c) Mekanik kontrol kekerasan 
lontaran digunakan untuk 
mengotrol kekuatan 
lontaran yang digunakan 
untuk melontarkan kok. 
Kontrol yang dilakukan 
ialah dengan menaik 
turunkan rumah pegas 
sehingga mempengaruhi 
pegangan cam dengan 
tuas pengkompresi 
sehingga juga akan 
mempengaruhi kompresi 
pegas. Motor pada 
mekanik ini digunakan 
menggerakan roda gigi rak. 
 

 
Gambar 4. Mekanisme kontrol 

(mekanik kotrol) 
 

2) Sistem kontrol 
Sistem kontrol ini meliputi 
remot inframerah, 
penerima inframerah dan 
mikrokontroler sebagai 
pemroses. Grafik 
kontrolnya sebagai berikut:  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5. Grafik Sistem 
Kontrol Shuttlecock Luncher 

 
B. Keunggulan alat Shuttlecock 

Luncher With Multy Mode 
Shooter 
1. Tidak membutuhkan lawan 

untuk berlatih (kemandirian 
berlatih). 

2. Keceptan lontaran, arah, 
kuantitas kok yang terlontar  
maupun kekuatan lontaran 
dapat di kontrol. 

3. Dapat dioperasikan jarak 
jauh menggunakan remote 
control. 

4. Portable. 
5. Dapat digunakan oleh atlet 

dan pemula pemain bulu 
tangkis tetapi dalam 
pengawasan pelatih. 

6. Dapat berlatih secara 
intensif dengan mode yang 
diinginkan. 

7. Dapat digunakan sebagai 
media evaluasi bagi atlet. 
 

Mekanik kontrol 
kekerasan 
lontaran 

Mekanik kontrol 
arah 

Mekanik kontrol 
sudut 

Remot inframerah 
sebagai pemancar 

Sistem Penerima 
Inframerah 

Mikrokon- 
troler sebagai pengolah 

data 

Mekanisme kontrol 
arah/sudut/kekuatan/putar

an 
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Simpulan 
Dari uraian perancangan, 

pembuatan dan pembahasan 
mengenai alat Shuttlecock Launcher 
With Automatic Multy Mode Shooter 
maka dapat diambil beberapa 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Prinsip kerja darisistem pelontaran 

menggunakan pegas spiral. saat 
pegas terkompresi dan tiba-tiba 
dilepaskan kompresinya maka 
akan mempunyai daya hentak 
besar yang digunakan untuk 
melontarkan kok (shuttlecock), 
untuk mengakomodasi mode 
pilihan latihan yang berbeda 
semisal saat ingin menggunakan 
mode bertahan dari smash 
(defend) maka alat memerlukan 
daya hentak terhadap kok yang 
lebih besar karena untuk 
mensimulasikan smash tentunya 
berbeda saat alat mensimulasikan 
netting daya hentak alat harus 
lebih kecil. Penggunaan pegas 
spiral cocok karena tinggal 
merubah kompresi  pegas, dengan 
menggunakan pegas yang sama 
saat di kompresi dengan besar 
(merubah x) maka akan 
menghasilkan hentakan yang 
besar, saat pegas dikompresi lebih 
kecil (merubah panjang x lebih 
pendek) maka hentakan yang 
dihasilkan juga akan lebih kecil.

2. Perancangan alat Shuttlecock 
Luncher With Automatic Multy 
Mode Shooter

ini memerlukan 2 tahapan. 
Tahapan pertama adalah 
perancangan sistem kerja dan 
yang kedua adalah perancangan 
mesin Shuttlecock Launcher. 
Perancangan sistemkerja 
meliputi rancangan pemakaian, 
sistem kerja alat dan prinsip 
kerja alat. Sedangkan 
perancangan mesin meliputi 
mekanisme penyiapan dan 
penyimpanan kok, mekanisme 
pelontar, dan mekanisme control.

3. Keunggulan Shuttlecock Launcher 
With Automatic Multy Mode 
Shooter 
Alat yang dirancang ini memiliki 

keunggulan sebagai berikut : 
a. Tidak perlu lawan untuk 

berlatih (kemandirian berlatih). 
b. Menggunakan system control 

dalam menentukan gaya, arah 
maupun kekuatannya. 

c. Dapat dioperasikan jarak jauh 
menggunakan remote control. 

d. Mempunyai berat yang ringan. 
e. Dapat digunakan oleh atlet 

dan pemula pemain bulu 
tangkis. 

f. Dapat berlatih secara intensif 
gaya yang diinginkan. 

g. Dapat digunakan sebagai 
media evaluasi atlet. 
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OVEN PENGERING KAYU UNTUK PRODUK MAINAN KAYU EKSPOR 
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E-mail: slamet.karyono@gmail.com 

Abstrak

Penelitian ini merupakan proses desain dan pembuatan oven pengering kayu dengan 
kapasitas 3 m3 yang cocok untuk industri kerajinan mainan kayu skala mikro dan menengah. 
Bahan bakar yang digunakan adalah kayu limbah dari sisa produksi. Panas dialirkanke dalam 
ruang pengering kayu melalui kipas yang menghisap udara panas dari ruang bakar ke dalam 
ruang pengering. Dari ruangan ini udara disirkulasikan ke saluran hisap lagi secara terus 
menerus untuk didistribusikan kembali ke ruang pengering. Kayu yang digunakan dalam 
percobaan ini adalah sonokeling. Kayu ini memiliki kadar air antara 26% - 36%. Pemanasan 
dilakukan selama 40 jam pada suhu sekitar 50 ° C pada pemanasan 4 jam pertama dan 
setelahnya pada suhu pemanasan 80oC untuk mendapatkan hasil pengeringan yang 
diharapkan. Pengukuran kadar air kayu dilakukan dengan alat digital moisture meter setiap 2 
jam. Pengukuran di 9 titik ruang pengering kayu menunjukkan bahwa ada 3 variasi kadar air 
kayu yang berkisar antara 0% - 16%. Variasi 1 Ada 6 titik dengan kadar air 0%,variasi 2 ada 2 
titik dengan kadar air 4% -6%, dan variasi 3 ada 1 titik dengan kadar air 16%. Hasil pengukuran 
ini menunjukkan bahwa semua produk kayu yang dikeringkan dari oven ini dapat digunakan 
untuk produk kayu kualitas ekspor. 

Kata kunci: oven, kelembaban, mainan kayu, ekspor

Pendahuluan

Kerajinan mainan kayu yang ada 
di Prambanan pada awalnya 
merupakan kerajinan masyarakat yang 
dirancang untuk memenuhi kebutuhan 
souvenir bagi wisatawan domestik dan 
mancanegara yang berkunjung ke 
Candi Prambanan Yogyakarta. 
Keberadaan kelompok usaha mainan 
kayu dan kerajinan terhadap 
lingkungan sangat berarti karena dapat 
mengatasi dampak pengangguran dan 
menghasilkan pendapatan baik bagi 
pemilik hutan dan pengusaha. Kayu 
yang digunakan untuk kerajinan mainan 
terdiri dari jati, mahoni dan sonokeling 
yang berasal dari hutan rakyat di 
wilayah pegunungan di sekitar bagian 
selatan Jawa. Meskipun alat-alat 
produksi yang digunakan untuk 
membuat kerajinan dan mainan begitu 

sederhana, masyarakat perajin dari 
daerah ini dapat mengembangkan 
berbagai produk kerajinan mainan 
berkualitas yang dapat diekspor ke luar 
negeri. Gambar 1 menunjukkan 
beberapa produk kualitas ekspor.  

 

Gambar 1. Contoh produk kualitas 
ekspor 
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Para pengrajin biasanya mengolah log 
segar mereka menjadi papan. Papan ini 
memiliki kadar air lebih dari 30%. 
Mereka jarang mengurangi kadar air 
dengan pemanasan matahari atau 
proses yang lain tetapi langsung 
mengolahnya menjadi kerajinan 
mainan.Untuk produk kayu berorientasi 
ekspor, proses di atas akan 
mempengaruhi kualitas produk berupa 
terjadinya retak ketika diekspor ke 
negara-negara yang beriklim non-
tropis. Budianto (1996: 13) 
menyebutkan bahwa masalah terbesar 
dari industri pengolahan kayu 
berorientasi ekspor adalah pengeringan 
kayu. Negara-negara pemakai produk 
kayu impor dari Indonesia memerlukan 
kualitas kayu dengan kadar air tertentu 
untuk memasuki pasar mereka. Kadar 
air produk kayu ekspor umumnya 
antara 5% - 20% tergantung pada 
berbagai produk yang akan dibuat, 
tetapi jika kadar air di bawah 8% akan 
lebih baik karena kayu tidak akan 
terpengaruh oleh perubahan 
kelembaban dan iklim. Itulah sebabnya 
oven kayu diperlukan untuk 
mengurangi kadar air sampai 8% 
sehingga produk kayu yang diekspor 
akan stabil dan tidak retak. Zykowski 
(2002) menyebutkan bahwa kayu 
memiliki sifat higroskopis yang dapat 
menyerap dan melepaskan uap air di 
dalam dirinya untuk menyesuaikan diri 
dengan lingkungan sekitarnya. 
Pemahaman tentang karakteristik kayu 
dari kadar air sangat penting karena 
akan mempengaruhi sifat-sifat kayu 
dan kayu olahan. Ada beberapa jenis 
oven kayu seperti model konvensional, 
vakum, dehumidification, surya, dan 
frekuensi radio (http. wikipedia.org). 
Mengingat industri kerajinan kayu yang 
diteliti merupakanusaha kecil 

menengah (UKM), sehingga oven kayu 
model konvensional yang dipilih.  

Ovenkayu yang dirancang dalam 
industri ini harus dapat mengeringkan 3 
m3 kayu dengan bahan bakar kayu 
limbah dan listrik untuk memutar kipas 
penghisap udara panas ke ruang 
pengeringan. Aliran homogen panas di 
ruang pengeringan mutlak diperlukan 
untuk mendapatkan kualitas kayu 
dengan kadar air yang sama di setiap 
lokasi. Kipas menghisap udara panas 
dari ruang bakar ke dalam ruang 
pengering berfungsi untuk 
mendistribusikan udara panas merata 
ke seluruh ruangan. Suhu pengeringan 
diatur pada level tertentu(60°C - 80°C) 
sehingga air dalam kayu menguap 
(www.tentangkayu.com). Pada sistem 
konvensional, panas berasal dari 
tungku atau ruang pembakaran dengan 
bahan bakar kayu limbah. Energi panas 
yang dihasilkan oleh pembakaran api 
kemudian diedarkan ke ruangan 
pengering dengan kipas hisap. Kipas 
menjadi bagian penting dalam sistem 
distribusi panas dan stabilizer proses 
pengeringan kayu. Posisi dan jumlah 
kipas diatur sedemikian rupa sehingga 
distribusi panas di dalam ruang 
pengering merata. Ada beberapa kipas 
yang mendistribusikan udara panas, 
kipas yang lain berfungsi mengatur 
sirkulasi panas di dalam ruang  
pengering kayu dan membuang uap 
jenuh. Uap jenuh merupakan campuran 
antara udara panas dan uap air yang 
keluar dari kayu di dalam ruang 
pengering kayu. Untuk menghindari 
genangan air di dalam ruang pengering 
biasanyalantai dibuat sedikit miring ke 
pintu depan sehingga jika ada air 
mengalir yang keluar dari kayuakan 
mudah keluar melalui sela pintu. Untuk 
hasil terbaik, jangan mendistribusikan 
suhu tinggi di dalam ruang pengering 
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kayu pada proses awal. Distribusi 
panas dilakukan secara bertahap dan 
berkala. Biasanya diawali dengan suhu 
sekitar 400C-500C dan kemudian diikuti 
dengan suhu sekitar 700C-800C 
daripertengahan sampai akhir proses. 
Suhu ini harus dijaga agar tidak terjadi 
perubahan panas yang drastis dalam 
waktu singkat. Oleh karena itu oven 
membutuhkan pengawasan 24 jam 
untuk menjaga distribusi panas. 
Desain oven kayu merupakan seni 
yang memerlukan pengujian lapangan, 
umpan balik dari pengguna dan 
pengalaman untuk meningkatkan 
desain. Desain oven kayu dilakukan 
dengan cara trial and error berdasarkan 
pengalaman sebelumnya. Budynass 
(2008) menyebutkan bahwa desain 
suatu produk harus mempertimbangkan 
faktor fungsi, kekuatan, kekakuan, 
keausan, korosi, keamanan, 
kehandalan, mudah dibuat, kegunaan, 
harga, gesekan, berat, umur pakai, 
kebisingan, model, bentuk, ukuran, sifat 
termal, permukaan, pelumasan, 
pemasaran, pemeliharaan, volume, 
tanggung jawab, dan mudah untuk 
dikembangkan lagi. Pahl, dkk (2007: 
77-103) memberikan metode 
pemecahan masalah baik dengan 
menggunakan metode konvensional, 
metode intuitif, metode diskursif, dan 
metode untuk menggabungkan solusi. 

BahandanMetode

1. Prosedur Melakukan Program 

Peneliti mendiskusikan terlebih 
dahulu mengenai spesifikasi oven 
pengering kayu yang akan dibuat 
dengan UKM. Solusi yang ditawarkan 
mencakup desain dan membuat tungku 
kayu dengan kipas pengisap yang 
digerakkan oleh 3/4 HP motor listrik. 
Pemilihan motor listrik  didasarkan 

pada daya terpasang listrik industri 
sampai 5000 watt dan tugas berat dari 
kipas pengisap. Adapun langkah-
langkah yang ditempuh meliputi: 

a. Merancang ovenkayu dengan 
kapasitas 3m3, tenaga motor listrik ¾ 
HP dan kecepatan 1425 rpm untuk 
memutar kipas penyedot udara panas 
dari ruang bakar ke dalam ruang 
pengering 
b. Merealisasikan desain 
c. Pengujian terbatas kinerja oven kayu 
dengan mitra untuk mengetahui 
distribusi panas yang adadalam ruang 
pengering kayu 
d. Menginstal oven kayu pada lokasi 
industri 
e. Uji oven kayu dalam kondisi 
produksi aktual untuk melihat kinerja 
pengeringan pada seluruh lokasi yang 
ada dalam ruang pengering 
f. Perbaikan jika diperlukan 
untukmendapatkan kinerja yang 
optimal. 
g. Pemantauan berkala  
 
2. Bahan dan Spesifikasi Alat 

Metode yang diterapkan pada 
pembuatan oven ini adalah dengan 
memanfaatkan bahan dan alat yang 
tersedia di sekitar industri agar 
memudahkan industri untuk melakukan 
perbaikan jika oven ini nantinya 
mengalami kerusakan. Adapun bahan 
yang digunakan meliputi baja profil 
siku, plat baja, plat strip, pelat seng, 
engsel, poros baja karbon, bantalan 
bola, pipa galvanis, mur dan baut, puli, 
sabuk transmisi, termometer, ¾ HP 
motor listrik . Sedangkanalat-alat yang 
digunakan meliputi mesin bubut, mesin 
las, mesin bor, guillotine, mesin 
pemotong, mesin potong mekanis, 
memotong penggiling, penggiling, 
keran sekrup, spray gun set alat. 
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3. Desain Oven, Kinerja dan 
Produktivitas. 

Rancangan oven kayu dapat 
dilihat pada Gambar 2. Dimensi utama 
pada rancangan ini adalah ruang 
pembakar dengan ukuran 2400 mm x 
1200 mm x 1200 mm serta tabung 
pembakar berbentuk silindris yang 
dilengkapi dengan cerobong asap. 

Oven pengering kayu yang 
didesain adalah model oven 
konvensional di mana panas yang 
dihasilkan dari ruang pembakaran kayu 
limbah dialirkan menuju ruang 
pengering dengan menggunakan kipas 
pengisap. Dari ruang pengering kayu, 
aliran ini kemudian diarahkan menuju 
saluran hisap yang kemudian dialirkan 
kembali ke ruang pengering kayu 
bersama-sama udara panas dari ruang 
pembakaran. Aliran ini terjadi terus 
menerus sampai tercapainya 
kekeringan kayu yang diharapkan. 
Model ini diharapkan efektif 
mengurangi tingkat kadar air dengan 
waktu pengeringan yang lebih cepat 
dan konsumsi bahan bakar yang 
efisien. Digunakan motor listrik 3/4 HP 
dengan kecepatan rotasi 1425 rpm 
untuk memutar kipas pengisap. 
Pengukuran kadar air dalam kayu 
dilakukan pada 9 lokasi titik. 
Pengukuran ini dilakukan secara 
berkala dalam waktu tertentu selama 
pembakaran berlangsung dengan 
menggunakan alat ukur digital moisture 

meter.

 

Gambar 2. Desain oven pengeringan 
kayu 

Pengumpulan data dapat 
dilakukan melalui langkah-langkah 
berikut: 
1) Mengukur kadar air kayu sebelum 

dikeringkan 
2) Memasukkan kayu ke dalam ruang 

pengering 
3) Menyiapkan kayu limbah di dalam 

ruang bakar dan nyalakansampai 
diperoleh api yang stabil dengan 
asap relatif kecil 

 4) Masukkan udara panas ke dalam 
ruang pengering dan jaga suhu 
pemanasan 50oC dalam 4 jam 
pertama dan kemudian suhu 80 ° C 
pada pemanasan berikutnya. 

 5) Mengukur kadar air dalam kayu 
dengan menggunakan alat pengukur 
kadar air setiap 2 jam. 

 6) Pengukuran dihentikan jika lebih 
dari setengah titik-titik pengukuran 
menunjukkan kadar air 0%. 

Analisis dilakukan pada 9 titik 
pengukuran untuk melihat tingkat 
pengurangan kadar air pada setiap 
lokasi pengeringan pengukuran. Data 
ini sangat penting untuk disajikan 
sebagai pola aliran udara panas dalam 
ruang pengering. Pola ini akan 
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digunakan sebagai referensi lebih lanjut 
untuk mendesain ulang oven kayu 

HasilPenelitian

Setelah dibangun di bengkel, 
desain kiln di atas dapat direalisasikan 
seperti pada Gambar 3. 

 
Gambar 3. Realisasi oven pengeringan 

kayu. 
 

Untuk mengoperasikan oven 
pengeringan kayu, prosedur 
selanjutnya digunakan: 
1. Hubungkan motor listrik dengan 

sumber listrik. 
2. Masukkan limbah kayu ke dalam 

ruang pembakaran dan nyalakan api 
3. Tunggu sampai apstabil i. 
4. Putar tombol ON pada motor listrik 

untuk memutar kipas pengisap. Ini 
akan menyedot udara panas dari 
ruang bakar ke dalam ruang 
pengeringan kayu. Proses ini akan 
berlangsung terus menerus selama 
proses pengeringan. 

5. Tutup cerobong ruang bakar 
sehingga udara panas tidak bocor 
keluar. 

6. Jaga suhu pada 50oC selama 4 jam 
pertama dan pada 80 ° C untuk 
sisanya. 

7. Lakukan pengukuran kadar air 
setiap 2 jam. 

8. Hentikan proses jika sebagian besar 
kayu sudah menunjukkan kadar air 
0%. 

9. Pengujian oven pengering kayu 
dilakukan untuk menentukan apakah 
oven sudah menunjukkan kinerja 
seperti yang direncanakan. Dari 
hasil pengujian diketahui bahwa ada 
cukup aliran udara panas secara 
merata di seluruh ruang 
pengeringan. Lokasi pengukuran 
kadar air kayu di dalam ruang bakar 
dapat dilihat pada Gambar 4. 

 

Gambar 4. Lokasi titik pengukuran 
kadar air dalam kayu 

Pengukuran pada titik-titik yang 
disebutkan di atas dilakukan setiap 
selang waktu 2 jam untuk mendapatkan 
gambaran laju penurunan kadar air 
kayu yang ada di dalam ruang 
pengering. Hasil pengukuran lengkap 
dapat dilihat pada Gambar 5 

Gambar 5 menunjukkan bahwa 
tingkat kadar air bervariasi di setiap 
titik. Tercepat pengeringan mulai dari 
titik 1, 2,7,4 dan 5. Pengeringan terbaru 
mulai dari sudut 9, 6, 3, dan 8. Data ini 
menunjukkan bahwa daerah 
berdekatan dengan sumber panas atas 
akan mengering pertama bila 
dibandingkan dengan daerah lain. Di 
sisi lain daerah berlawanan sumber 
panas di bagian bawah akan memiliki 
pengeringan terbaru. Formulir ini 
menjelaskan bahwa wilayah setengah 
diagonal atas, berdekatan dengan 
panas, akan mengering pertama, 
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sementara separuh lainnya diagonal 
akan mengering lebih lambat. 
Pemanasan dilakukan selama 40 jam 
menunjukkan bahwa kandungan air 
dalam kayu bervariasi antara 0% - 16% 
yang 6 poin dengan kadar air 0%, 2 
poin dengan kadar air 4% - 6%, dan 1 
titik dengan kadar air 16% . Data dari 
sembilan poin, menurut Budianto sudah 
memenuhi syarat sebagai kayu olahan 
untuk ekspor. 

Legend Gambar 5

 

Gambar 5. Grafik Tingkat Penurunan 
Kelembaban Kayu ketika Dikeringkan 

dengan Oven 

Simpulan 

Kayu pengeringan dirancang 
untuk program ini sudah sesuai dengan 
apa yang diharapkan sebelumnya. 
Hasil pengukuran kayu di sembilan 
lokasi di ruang pengering menunjukkan 
bahwa pengeringan kayu terjadi 
bervariasi dengan kadar air antara 0% - 
16%. Ada 6 titik dengan kadar air 0%, 2 
poin dengan kadar air antara 4% -6% 
dan 1 titik dengan kadar air 16%. Hasil 
pengukuran ini menunjukkan bahwa 
semua produk sudah dapat digunakan 
untuk ekspor produk kayu berkualitas. 
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Abstrak

Gedebog pisang tidak dimanfaatkan hanya dibuang atau dibusukkkan untuk pupuk. 
Pada pohon pisang biasanya hanya dimanfaatkan buah dan daunnya.Buah pisang yang 
matang dikonsumsi atau dijual, sedang daunnya untuk pembungkus. Kulit gedebog dapat 
dibuat dan diolah menjadi jenis kertas yang digunakan sebagai bahan souvenir atau hiasan 
cantik yang mempunyai nilai atau harga yang menjanjikan. Dari hasil cetakan kertas tersebut 
dapat menghasilkan  bentuk lembaran-lembaran yang berukuran A1, A2, A3, A4 dan 
mempunyai nilai ekonomis. 

Masalah utama yang dihadapi adalah proses pengeringan yang masih mengandalkan 
panas matahari. Saat musim hujan proses pengeringan hanya menggunakan genteng yang di 
atasnya diberi arang yang sudah dibakar pada ruang ukuran 3mx3m, sehingga proses 
pengeringan lama. 

Realisasi penyelelesaian masalah program TTG ini adalah merancang alat pengering 
dengan kapasitas yang banyak dimana alat pengering ini dibuat 2 tingkat ke atas dan 2 tingkat 
menyamping. Hasil pengeringan lebih cepat dan kapasitas  banyak.
 
Kata kunci : Limbah gedebog, alat pengering, Kertas

Pendahuluan 
Kebanyakan gedebog pisang 

tidak dimanfaatkan hanya dibuang atau 
dibusukkkan untuk pupuk. Pada pohon 
pisang biasanya hanya dimanfaatkan 
buah dan daunnya.Pisangyang sudah 
matang dikonsumsi atau dijual, sedang 
daunnya untuk pembungkus. Gedebog 
yang tidak bermanfaat, di tangan 
wirausaha muda ternyata mampu diolah 
menjadi jenis kertas yang digunakan 
sebagai bahan souvenir atau hiasan 
cantik yang mempunyai nilai atau harga 
yang menjanjikan. Dari hasil cetakan 
kertas tersebut dapat dihasilkan  bentuk 
lembaran-lembaran berukuran A1, A2, 
A3, A4 dan mempunyai harga.  

Cara pembuatan kertas 
adalah:Gedebog yang sudah dalam 
bentuk potongan kecil-kecil berukuran 
5-7 cm direndam dalam bak berukuran 
1x1x1m yang terbuat semen. Gedebog 
yang sudah dicampur dengan kaustik 
soda direndam air dengan ketinggian 

70 cm dari dasar bak atau sekitar 30 
ember air. Setelah direndam, kemudian 
dipilahkan gedebog yang berwarna 
hitam.Gedebog yang berwarna hitam di 
putihkan atau dibersihkan dengan 
menggunakan cairan kimia H2, sedang 
yang berwarna coklat muda langsung di 
hancurkan.Setelah dihaluskan kemudian 
ditempatkan dalam bak penampungan 
dengan ukuran 2 m x 1,5m. Bakter 
sebut berguna untuk membentuk kertas 
atau menyaring limbah yang telah 
halus, kemudian diangkat dan hasilnya 
akan membentuk selebaran kertas 
yang masih basah.  

UKM membutuhkan teknologi 
tepat guna untuk meningkatkan 
produktivitas pengolahan kertas dari 
limbah gedebog agar hasilnya maksimal, 
proses pengeringan yang cepat, produk 
dan  waktu yang dibutuhkan cepat 
tanpa harus mengurangi tenaga kerja. 
Proses
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Gambar 1. Konsep kerangka pikir dan pemecahan masalah 

Pengeringan merupakan tahap penting 
dalam pengolahan kertas dari limbah 
gedebog pisang karena terkait dengan 
hasil akhir dan waktu produksi. 

Tujuan utama dari kegiatan ini 
adalah merancang dan membuat alat 
pengering kertas limbah yang mampu 
bekerja efektif dengan menggunakan 
elemen pemanas dan disertai blower 
yang digerakkan oleh listrik yang 
berguna menghembuskan udara ke 
elemen pemanas. Hal ini dilakukan untuk 
meningkatkan kualitas dan kuantitas 
kertas di kalangan industri menengah 
kebawah dalam mengatasi musim hujan 
atau cuaca yang mendung. 

Manfaat kegiatan ini antara lain: 
a. Potensi sosial dan ekonomi 

Secara umum potensi ekonomi 
produk yang diperoleh antara lain: 
biaya pembuatan alat murah, proses 
pengeringan kertas cepat. Biaya yang 

ditanggung untuk kepemilikan alatpun 
semakin murah. Nilai ekonomis kertas 
meningkat, dimana dengan memakai 
alat ini diharapkan hasil pengeringan 
limbah gedebog dapat maksimal dan 
meningkat. 
b. Nilai tambah dari sisi IPTEKS 

Ditinjau dari sisi iptek, terdapat 
dua nilai tambah yaitu pemanfaatan 
teknologi tepat guna, dan pemanfaatan 
limbah gedebog pisang sebagai bahan 
pembuat kertas. Desain alat sederhana, 
namun mempunyai manfaat yang 
sangattinggi. Hasil penelitian ini 
diinformasikankepada masyarakat 
i lmiah dan masyarakat luas melalui 
majalah ilmiah tingkat nasional. 
c. Dampak Ikutan 

Dampak sosial yang dirasakan 
ada 3 yaitu peningkatan produktifitas dan 
kualitas, peningkatan pendapatan para 
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industri kertas, dan peningkatan order 
bagi pemilik bengkel teknologi tepat guna. 
d. Nilai Tambah Bagi Perguruan Tinggi 

dan Pemerintah 
Pelaksanaan program ini juga 

akan menjadi jembatan kerjasama antara 
perguruan tinggi dan beberapa industri 
kecil, seperti industri kertas di Boyolali, 
Industri Perbengkelan Tepat Guna dan 
pemasok bahan gedebog. Program ini 
diharapkan terus berlanjut untuk didaerah 
lain, sehinggga dalam skala nasional 
program ini akan meningkatkan 
pendapatan perkapita daerah. 
Kerangka Penyelesaian Masalah 

Secara skematis, kerangka pikir 
utama yang melatar belakangi gagasan 
ini dan rancangan pemecahan masalah 
tampak pada gambar 1. 
asil Kegiatan
1. Kapasitas Pengeringan 

Kapasitas alat pengering ini 
dihitung secara langsung dengan 
menghitung jumlah kertas yang akan 
dikeringka. Setiap nampan terdiri dari 2 
lembar kertas yang masih basah. Untuk 
ukuran ruang pengering 3mx3m dengan 
kapasitas satu deret terdiri 30 nampan, 
sedangkan didalam ruang tersebut 
terdiri 4 deret jadi jumlah adalah 120 
nampan dengan jumlah kertas yang 
dikeringkan sejumlah 240 lembar. Dalam 
proses pengeringan panas yang 
diperlukan pada suhu yang minim 
sekitar 58–600C dengan waktu 1 jam. 
Dalam proses pengeringan nampan 
diletakkan berdiri atau memanjang 
dengan tujuan agar proses pengeringan 
berlangsung merata. Adapun panas 
tersebut ditimbulkan oleh elemen 
pemanas dengan daya 300 watt, 
dihembus oleh blower dengan daya 
100 watt. Hal ini bertujuan agar kertas 
tidak kotor. Berdasarkan hasil 
percobaansecara langsung dengan 
kemampuan mengeringkan kertas 

dalam waktu 1 jam, listrik yang 
digunakan tidak terlalu besar dan daya 
listrik yang ada pada UKM 1300 watt. 
Dari data kapasitas ini, maka sangat 
mungkin menggunakan alat pengering 
ini untuk sekelompok industri kecil. 

Berdasarkan hasil uji coba di 
industri kecil secara langsung, maka 
dapat dikatakan bahwa alat pengering 
ini sudah bekerja dengan hasil seperti 
yang diharapkan. Alat pengering  ini 
sekarang sudah langsung dipakai oleh 
industri kecil. 

Alat pengering hasil rekayasa ini 
mempunyai beberapa keunggulan, 
yaitu:(1) mampu mengeringkan kertas 
dengantidak harus mengandalkan sinar 
matahari, (2) alat ini dapat 
dikembangkan untuk kapasitas yang 
lebih besar dengan melakukan 
modifikasi pada beberapa bagian 
tertentu. Sekalipun alat tersebut 
mempunyai berbagai keunggulan, namun 
beberapa kelemahan alat pengering 
juga ada. Kelemahan inilah yang 
mendukung para pengabdi untuk selalu 
terus melakukan kegiatan pengabdian. 
Beberapa kelemahan tersebut alat  ini 
tidak dilengkapi pengatur suhu otomatis. 
 
2. Faktor Pendorong dan Penghambat
a. Faktor pendorong: 

� Kebutuhan kertas aksesoris 
meningkat 

� Banyak pengrajin souvenir dari 
dari luar boyolali meningkat  

b. Faktor penghambat 
� Ada produk kompetitor yang 

sudah mantap dipasaran 
� Sebagai produk inovasi baru, 

perlu promosi khusus. 
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3. Perbandingan Ekonomis 
Tabel .1Perbandingan pemakaian alat pengering dan sinar matahari 

No Jenis Kegiatan SistemPengeringan 
Sinarmatahari Alatpengering 

1 Proses Pengeringan Mengandalkansinarmatahari Alatpengering 
2 WaktuPengeringan 6 jam. 

Hujan / Mendung waktu 2 hari 
1 jam 

3 Kapasitas 29 nampan 240 nampan 
4 BahanRak Tanparak Besi 
5 Pemanas Sinar Matahari, arang kayu dibakar 

ditempatkan dalam genteng 
Elemen pemanas 

6 Pemakaian Kemarau Kemaraudanhujan 
7 Hasilpengeringan Tidakmerata/ membalik Merata/tanpamembalik 
8 Dampakpengeringan Kondisi mendung / hujan : 

- Berbau, Jamur, kotor 
Tanpa dampak yang ditimbulkan 

9 Suhupanas 32-35 0C ( Suhu normal) Suhu 58–600C 
 

 
Gambar 2. Ruang pengering 

 

Gambar 3. Kertas dikeringkan 
 

Gambar 4. Pemanas 

 
Gambar 5. Kertas setelah dikeringkan

Kesimpulan
1. Alat pengering ini hasil rekayasa 

dapat bekerja dengan baik, seperti 
yang diharapkan. 

2. Alat ini sangat membantu industri 
kecil dalam melakukan proses 
pengeringan kertas 

 
Saran 
1. Keberhasilan program pengabdian 

masyarakat ini akan menjadi lebih 
sempurna, jika dilakukan rekayasa 
alat pengering yang lain,  

2. Untuk kapasitas yang lebih besar,  
maka teknologi alat ini dapat 
dikembangkan lagi dengan 
modifikasi bagian tertentu sehingga 
menghasilkan kapasitas yang lebih 
banyak. 
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3. Dalam perancangan mendatang, 
sebaiknya rekayasa alat pengering 
berikutnya sudah menerapkan 
sistem temperatur otomatis.  
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PORTABLE PROTOTYPE ALAT PEMOTONG KENTANG OTOMATIS DENGAN 

MEKANISME CRANK-SLIDER DAN FLEXIBLE CUTTER
 

Syafiq1), Hamid Abdilah1), dan Riza Stiyarini2) 

1) Program Studi Pendidikan Teknik Mesin, Universitas Negeri Yogyakarta
2)Program Studi Manajemen Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta.

 

Abstrak 
Kentang memiliki kandungan gizi yang tinggi, sehingga dapat dijadikan pengganti bahan 
pangan pokok yang biasanya dikonsumsi dalam bentuk praktis atau cepat saji. Kentang goreng 
yang lebih dikenal dengan nama french fries adalah produk yang semuanya diimpor dari negara 
lain, seperti Amerika Serikat, Eropa atau Selandia Baru. Selain menggunakan kentang sebagai 
bahan baku, french fries juga dilapisi oleh bahan-bahan lain, seperti lemak, bumbu-bumbuan, 
dan garam. Berbagai merek kentang beku banyak bermunculan. Hal tersebut yang mendorong 
usaha manusia untuk membuat berbagai produk olahan kentang bernilai ekonomis salah 
satunya kentang bentuk french fries, serta keinginan untuk menciptakan alat pengolahan 
kentang yang berkapasitas tinggi, dan memiliki daya saing terhadap produk yang akan 
dihasilkan. 
Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu terciptanya prototype alat pemotong kentang secara 
otomatis menjadi kentang berbentuk balok-balok siap masak. Selain itu, juga untuk mengetahui 
efisiensi dan efektifitas prototype alat pemotong kentang secara otomatis menjadi kentang 
berbentuk balok-balok. 
Hasil kinerja Prototype Alat Pemotong Kentang secara Otomatis ini dapat dioperasikan dengan 
tidak membutuhkan keterampilan yang tinggi. Presentase kerusakan hasil rata-rata pada 
Prototype Alat Pemotong Kentang secara Otomatis adalah sebesar 14,5%. Kapasitas efektif 
rata-rata pada Prototype Alat Pemotong Kentang secara Otomatis adalah sebesar 138 kg/jam 
atau 2,3 kg/menit. Prototype Alat Pemotong Kentang secara Otomatis memiliki efisiensi 
pemotongan sebesar 68%. 

Kata kunci: kentang, french fries, alat pemotong  

 
Pendahuluan 
 Kentang merupakan salah satu 
jenis tanaman holtikultural yang biasa 
dikonsumsi dalam bentuk praktis/ cepat 
saji. Kentang memiliki kandungan gizi 
yang tinggi, sehingga dapat dijadikan 
pengganti bahan pangan. Hal tersebut 
yang mengakibatkan kentang menjadi 
salah satu komoditas yang digemari 
masyarakat. Komposisi utama kentang 
terdiri dari air 80%, pati 185, dan 
protein 2 %. Tabel 1 menunjukkan 
kadungan gizi kentang dalam 100 gram 
bahan. 

Prospek pasar dan permintaan 
komoditas pasar kentang di daerah 
Yogyakarta cukup besar. Hal tersebut 

terlihat dari Tabel 2. 
Salah satu alasan yang 

melatarbelakangi pengembangan 
kentan di Yogyakarta adalah kentang 
memiliki cita rasa tinggi serta sistem 
penyajian dalam bentuk siap saji dan 
cepat saji pada beberapa restoran di 
perkotaan, sehingga makin 
meningkatnya kentang dikonsumsi 
dalam bentuk french fries, baking 
potato, dan mash potato. 

Kentang goreng atau lebih 
dikenal dengan nama french fries 
adalah produk yang semuanya diimpor 
dari negara lain, seperti Amerika 
Serikat, Eropa atau Selandia Baru. 
Selain menggunakan kentang sebagai 
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bahan baku, french fries juga dilapisi 
oleh bahan-bahan lain, seperti lemak, 
bumbu-bumbuan, dan garam. Untuk 
menghasilkan tekstur yang keras dan 
tidak lembek tersebut kebanyakan 
digunakan lemak hewani, yaitu tallow 
(lemak sapi). Kentang goreng memiliki 
banyak sekali variasi bentuk, tapi 
biasanya kentang beku untuk french 
fries dipotong memanjang. Potongan 

kentang beku untuk french fries 
biasanya sudah mengalami proses 
penggorengan sebentar di pabrik, 
sehingga terlihat seperti dilapisi lemak 
nabati atau hewani. Beberapa merek 
kentang beku bahkan menambahkan 
rempah-rempah agar kentang sudah 
mempunyai rasa bumbu setelah 
digoreng (Andarwulan, 2007) 

 
Tabel 1. Kandungan kentang dalam 100 gram bahan 

 
No. Kandungan gizi Jumlah 

Direktorat 
Gizi 

Food and Nutrition 
Reasearch Center

1. Kalori 83.00 kal 80.70 kal 
2. Protein 2.00 gr 2.40 gr 
3. Lemak 0.10 gr 0.10 gr 
4. Karbohidrat 19.10 gr 16.00 gr 
5. Serat - 0.40 gr 
6. Abu - 0.80 gr 
7. Kalsium  11.00 mg 26.00 mg 
8. Fosfor 56.00 mg 49.00 mg 
9. Kalium - 449.00 mg 
10. Zat besi 0.70 mg 1.10 mg 
11. Natrium - 0.40 mg 
12. Vitamin B1 0.11 mg 0.12 mg 
13. Vitamin B2 - 0.06 mg 
14. Vitamin C 17.00 mg 31.00 mg 
15. Air 64.00 gr - 
16. Bagian yang dapat 

dimakan 
75 % 80.70 % 

                Sumber:  *) Direktorat Gizi Depkes RI 
                    **) Food and Nutrition Reasearch Center, Handbook No.1, Manila 

(1964)(Setiadi dan Nurulhuda, 1993) 
         

Tabel 2. Luas Panen, Produksi dan Produktivitas kentang di Yogyakarta 

Tahun 
Luas 

panen Produksi Produktivitas 

(Ha) (Ton) (Ton/Ha) 
2009 13 192 14.77 
2010 8 116 14.5 

Sumber : (www.bps.go.id, 2011)  
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Hal tersebut yang mendorong 
usaha manusia untuk membuat 
berbagai produk olahan kentang 
bernilai ekonomis serta keinginan untuk 
menciptakan alat pengolahan kentang 
yang berkapasitas tinggi dan memiliki 
daya saing terhadap produk yang akan 
dihasilkan. Pekerjaan memotong dan 
mengiris hasil-hasil pertanian dalam 
jumlah yang kecil dapat diselesaikan 
secara manual dengan pisau atau 
penggiris lain. Akan tetapi, jika 
jumlahnya cukup besar, pengiris 
manual membutuhkan waktu dan 
tenaga kerja yang cukup besar. Untuk 
itu, mesin pemotong atau mesin 
pengiris berkapasitas tinggi sangat 
dibutuhkan (Wira atmadja, 1995). 

Berdasarkan alasan-alasan dan 
hasil survai yang dilakukan, penulis 
melakukan penelitian mengenai 
prototype alat pemotong kentang 
secara otomatis menjadi kentang 
berbentuk balok-balok. Untuk 
mendapatkan gaya yang dibutuhkan 
untuk memotong kentang maka 

dilakukan percobaan dimana 
prosedurnya ialah dengan meletakkan 
pisau potong dalam bentuk kotak-kotak 
diatas kentang yang sudah terkupas 
dengan ukuran yang tertentu, kemudian 
meletakkan beban diatas pisau tersebut 
sehingga kentang terpotong. Dari 
percobaan ini akan didapat gaya geser 
yang dibutuhkan untuk memotong 
kentang, kemudian akan didapat 
tegangan gesernya dengan membagi 
gaya geser tersebut dengan luas 
bidang potong. 
 
Pembahasan 

1. Pembuatan dan Produk yang 
Dihasilkan 

Berdasarkan pedoman langkah-
langkah kerja pembuatan alat/ mesin 
Prototype Alat Pemotong Kentang 
secara Otomatis maka hasil jadinya 
adalah seperti pada Gambar 1.

 
 

                                                                             
 

Gambar 1. (a) alat pemotong tampak samping; (b) alat pemotong tampak atas 
 
Setelah alat Prototype Alat 

Pemotong Kentang secara Otomatis ini 
selesai dibuat maka dapat diujicoba 
kinerjanya. Berikut adalah hasil kinerja 
dari mesin saat dilakukan ujicoba ketika 

selesai dibuat: 

2. Uji Fungsional 
Uji fungsional dilakukan guna 

membuktikan apakah komponen

(a) (b) 
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pendukung mesin pemotong kentang 
lainya dapat dipasang pada rangka 
yang telah dibuat. Cara-cara pengujian 
tersebut ialah dengan memasang 
seluruh komponen mesin pada rangka. 
Hal yang ditemui pada saat 
pemasangan komponen ialah 
komponen dan baut pengunci dapat 
terpasang dengan baik pada rangka. 
Setelah komponen terpasang lalu 
mesin dijalankan guna mengetahui 
apakah rangka bergetar dan bergerak 
dari posisinya atau tidak. Dan hasil 
yang diperoleh rangka tidak bergetar 
sehingga tidak mempengaruhi kinerja 
dari mesin pemotong kentang. 

3. Uji Kinerja 
Untuk memastikan rangka dapat 

berfungsi sebagaimana mestinya
dilakukan uji kinerja mesin, pengujian 
kinerja mesin dilakukan dengan cara 
menghidupkan motor atau mesin 
pemotong kentang sedang beroprasi. 
Pengujian dilakukan dengan melihat 
apakah rangka benar-benar telah 
memenuhi fungsinya sebagai 
penopang atau belum. Dari pengujian 
didapatkan hasil sebagai berikut : 
a. Pada saat mesin beroprasi rangka 

tidak bergetar, dan tidak 
mengalami pergeseran tempat. 

b. Rangka mampu menahan sebagai 
penopang komponen lainya. 
Hal lain yang harus diperhatikan 

dalam uji kinerja mesin adalah efisiensi 
dan performanya. Efektifitas adalah 
kemampuan mesin untuk 
menghasilkan produk dalam waktu 
tertentu dan menghasilkan produk 
yang berkualitas. Mesin dikatakan 
memiliki efisiensi tinggi jika dalam 
waktu yang singkat mampu 
menghasilkan produk besar dengan 
kualitas yang tinggi. 

4. Kapasitas Efektif Alat 
Pengukuran kapasitas efektif alat 

dapt dilakukan dengan cara membagi 
berat kentang yang terpotong dengan 
waktu pemotongan. Secara matematis 
dapt dituliskan dengan rumus:

 
Kapasitas efektif alat = 

 
 

Berdasarkan pada hasil uji coba 
penelitian yang dilakukan menunjukkan 
bahwa kapasitas efektif dari Prototype 
Alat Pemotong Kentang secara
Otomatis untuk memotong kentang 
menjadi bentuk balok-balok adalah 
sebesar 138 kg/ jam atau 2,3 kg/menit 
dengan kecepatan pemotongan 14 
rpm. 

5. Efisiensi Pemotongan 
Wiraatmadja (1995) 

mengemukakan bahwa Efisiensi 
pemotongan dapat diperoleh dengan 
cara membagi kapasitas efektif alat 
dengan kapasitas teoritis yang 
diperoleh dari alat. Secara matematis 
dapat dituliskan dengan rumus: 

 

ƞ alat=  

 
Berdasarkan pada hasil uji coba 

penelitian yang dilakukan menunjukkan 
bahwa efisiensi pemotongan dari 
Prototype Alat Pemotong Kentang 
secara Otomatis untuk memotong 
kentang menjadi bentuk balok-balok 
adalah sebesar 68%. 

Besarnya nilai efisiensi alat 
ditentukan oleh kapasitas efektif alat, 
semakin besar kapasitas pemotongan 
maka efisiensinya akan semakin 
meningkat pula. Nilai efisiensi tersebut 
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dapat menentukan kelayakan alat 
sehingga dapat diketahui alat tersebut 
layak atau tidak digunakan untuk 
memotong kentang. Menurut pedoman 
efisiensi energi untuk industry di Asia, 
efisiensi alat atau mesin dikatakan baik 
atau layak untuk dioperasikan yaitu 
apabila nilai efisiensi alat atau mesin 
tersebut diantara 60 – 70 % atau lebih 
tinggi diatasnya. Berdasarkan pada 
pedoman tersebut, Prototype Alat 
Pemotong Kentang secara Otomatis ini 
layak digunakan oleh masyarakat untuk 
memotong kentang menjadi bentuk 
balok-balok karena memiliki nilai 
efisiensi yang baik sehingga memenuhi 
tingkat ukuran kelayakan tersebut. 

6. Persentase Kerusakan Hasil 
Pengukuran presentase 

kerusakan hasil dapat ditentukan 
dengan membagi berat kentang yang 
rusak (hancur, ketebalan potongan 
kurang dari 7 x 7 mm) dengan berat 
kentang sebelum dipotong dikali 
dengan 100%. Secara matematis, 
prosentase kerusakan hasil (% KH) 
dapat dituliskan dengan rumus berikut: 

 

% KH =  

 
Berdasarkan pada hasil uji coba 

penelitian yang dilakukan menunjukkan 
bahwa presentase kerusakan hasil dari 
Prototype Alat Pemotong Kentang 
secara Otomatis berupa kentang 
menjadi bentuk balok-balok adalah 
sebesar 14,5%. 

Kentang hasil potongan yang 
rusak tersebut dapt dikategorikan 
dalam dua bagian yaitu kentang yang 
terpotong sempurna namun patah pada 
salah satu ujungnya dan kentang yang 
hancur atau kentang yang tidak 
terpotong sempurna (masih berada 

pada ujung pisau). Kerusakan tersebut 
disebabkan oleh bentuk permukaan 
kentang yang berbeda – beda atau 
tidak seragam. 

7. Sistem Kerja Mesin 
Kentang yang telah dikupas 

dimasukkan ke dalam ruang 
pemasukkan melalui corong 
pemasukkan (hopper) yang 
berhubungan dengan silinder 
pemotong. Dalam hal ini kentang yang 
masuk ke silinder pemotong diatur 
sedemikian rupa sehingga jatuh 
dengan posisi horisontal. Proses 
pemotongan dilakukan dengan 
menekan kentang ke mata pisau yang 
berbentuk persegi dengan 
menggunakan piston. Piston tersebut 
dihubungkan ke sebuah puli melalui 
penghubung lengan engkol. Untuk 
menggerakkan puli digunakan 
elektromotor dengan tenaga 0,5 HP 
dan kecepatan 1400 rpm. Untuk 
mengurangi kecepatan elektromotor 
yang terlalu tinggi ini maka diperlukan 
sebuah reducer dengan perbandingan 
1: 60 sehingga dihasilkan output 
sebesar 23,33 rpm. Kentang yang 
tertekan akan terpotong oleh mata 
pisau sehingga kentang keluar dari 
ruang potong dalam bentuk balok-balok 
persegi panjang. 

 
8. Pemeliharaan Alat 

Pemeliharaan alat diartikan 
sebagai suatu kegiatan untuk merawat 
serta menjaga setiap fasilitas atau 
peralaatan dari bagian-bagian alat 
pemotong kentang agar dalam 
keadaaan siap pakai dengan kondissi 
yang baik dan tahan lama. Jadi, 
dengan adanya kegiatan pemeliharaan 
atau perawatan pada alat pemotong 
kentang ini maka alat dapat 
dipergunakan untuk produksi sesuai 
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dengan rencana atau tidak terganggu 
sebelum jangka waktu tertentu yang 
direncanakan tercapai. Adapun tujuan 
pemeliharaan adalah sebagai berikut.  
a. Menjaga kondisi peralatan agar 

dalaam keadaan siap pakai.  

b. Menghindari kerusakan yang lebih 
berat.  

c. Alat dapat tahan lama dan dapat 
beroperasi dengan baik.  

d. Hasil yang diharapkan dapat 
tercapai.  

 
Tabel 3. Pemeliharaan Bagian-Bagian Alat Pemotong Kentang Bentuk French fries  

 

Bagian Alat Bentuk Pemeliharaan 

Bantalan  Pemberian minyak gemuk (greace)  
Poros  - Membersihkan kotoran yang menempel yang dapat 

menyebabkan korosi 
- Memberi minyak gemuk pada kondisi tertentu  

Sprocket 
dan rantai  

- Menyetel tegangan rantai agar tidak kendur 
- Pemberian minyak gemuk (greace) 

Pisau  - Dibersihkan setelah selesai digunakan 
- Mengasah pisau agar ketajamannya tetap terjaga  

Silinder 
pemotong 
dan piston  

Dibersihkan dari kotoran dan cairan yang dapat 
menyebabkan korosi  

 
Agar pemeliharaan alat pemotong 

kentang bentuk french fries dapat 
dengan baik dan benar maka harus 
terlebih dahulu diketahui prinsip kerja 
dari alat tersebut. Diharapkan dengan 
menguasai prinsip kerja makaa 
kemungkinan kerusakan yang terjadi 
dapat ditanggulangi sedini mungkin. 
Kegiatan pemeliharaan yang dilakukan 
adalaah perawatan preventif 
maintenance. Pemeliharaan bagian-
bagian alat dapat dilihat pada Tabel 3. 

 
9. Keselamatan Kerja  

Keselamatan kerja dapat diartikan 
sebagai suatu usaha yang dilakukan 
untuk menghindari terjadinya hal-hal 
yang tidak diinginkan selama proses 
kerja. Keselamatan kerja pada alat 
pemotong kentang ini dibagi menjadi 
dua bagian, yaitu:  
1. Keselamatan Alat  

a. Hindari bahan-bahan padat 
seperti logam agar tidak masuk 
kedalam silinder pemotong saat 
alat beroperasi.  

b. Pisau pemotong harus tajam.  
c. Pastikan rumah pisau telah 

terikat kuat pada silinder 
pemotong sebelum alat 
dioperasikan. 

2. Keselamatan Operator  
Pada saat mengoperasikan 

alat, jangan meletakkan ataau 
memasukkan tangan ke silinder 
pemotong atau bagian-bagian alat 
yang bergerak seperti puli, piston, 
rantai, dan sproket untuk 
menghindari kemungkinan tangan 
terjepit. 

 
Simpulan 

Prototype Alat Pemotong Kentang 
secara Otomatis ini dapat dioperasikan 
dengan tingkat keterampilan biasa dan 
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tidak membutuhkan keterampilan yang 
tinggi. Presentase kerusakan hasil rata-
rata pada Prototype Alat Pemotong 
Kentang secara Otomatis adalah 
sebesar 14,5%. Kapasitas efektif rata-
rata pada Prototype Alat Pemotong 
Kentang secara Otomatis adalah 
sebesar 138 kg/jam atau 2,3 kg/menit. 
Prototype Alat Pemotong Kentang 
secara Otomatis memiliki efisiensi 
pemotongan sebesar 68%. 
Pemeliharaan dari Prototype Alat 
Pemotong Kentang secara Otomatis 
sangat mudah dan keselamatan kerja 
alat serta operator sangat mudah pula. 
Kentang dimasukkan ke dalam silinder 
pemotong masih dilakukan secara 
manual. 

Penelitian lanjutan tentang mesin 
pemotong kentang ini masih sangat 
diperlukan. Reducer yang digunakan 
sebaiknya menggunakan reducer jenis 
duduk sehingga reducer dapat bekerja 
secara optimal. Perlu dibuat suatu 
sistem atau modifikasi pisau pemotong. 
Hal ini dimaksudkan untuk 
meminimalkan campur tangan operator 
pada proses pemasukan bahan/ 

kentang. 
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REKAYASA MESIN PENCACAH LIMBAH BOTOL PLASTIK  
UNTUK KALANGAN PENGEPUL SAMPAH DI SURAKARTA 

 
Wijoyo, Sugiyanto dan Achmad Nurhidayat 

Teknik Mesin Universitas Surakarta 
 

Abstrak 
Meningkatnya populasi penduduk maka volume  sampah yang dihasilkan pun semakin 

meningkat, sehingga penanganannya membutuhkan perhatian yang serius. Terlebih lagi dikota, 
permasalahan sampah kota menjadi pelik ketika volume sampah kota yang dihasilkan semakin 
besar, sedangkan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) sudah tidak mampu lagi menampung. Di 
sisi lain relokasi TPA ternyata juga menimbulkan berbagai masalah sosial. Dari pengamatan 
terhadap para pengepul sampah di Semanggi Surakarta ternyata pengepul sangat kesulitan 
untuk menampung banyaknya botol plastik yang datang tiap harinya yang terus bertambah. 
Sementara harga sampah botol plastik tersebut bila tidak dicacah harganya hanya Rp. 3500,-
/kg, sedangkan dalam bentuk cacahan mencapai Rp. 5500,-/kg. Selama ini pengepul dalam 
mencacah  botol plastik tersebut dengan menggunakan sabit, sehingga tenaga yang dibutuhkan 
sangat besar dan hasilnya tidak maksimal. Rekayasa mesin pencacah botol plastik yang akan 
dilakukan untuk membantu para pengepul sampah dalam menyelesaikan permasalahan yang 
dihadapi tersebut. 

Rekayasa alat ini dimulai dari survei ke pengepul sampah mengenai jumlah pasokan 
dari pemulung, jumlah rata-rata cacahan yang dapat dihasilkan dengan cara manual dan hasil 
cacahan dengan cara manual yang tidak sama dan tidak teratur.   

 Hasil rekayasa mesin pencacah dengan kapasitas 30 kg botol plastik/jam mampu 
mengatasi permasalahan yang dihadapi pengepul sampah yang tiap harinya rata-rata 
mendapatkan pasokan 200-300 kg botol plastik dari pemulung. Mesin ini mampu mencacah 
berbagai bentuk botol minuman, kecuali botol yang terbuat dari seng, aluminium dan plat.  

 
Kata kunci: Botol plastik, Pencacah, Sampah 
 
Pendahuluan  

Meningkatnya populasi penduduk, 
meningkatkan volume  sampah yang 
dihasilkan, sehingga penanganannya 
membutuhkan perhatian yang serius. 
Terlebih lagi di kota, permasalahan 
sampah kota menjadi pelik ketika 
volume sampah kota yang dihasilkan 
semakin besar, sedang TPA (Tempat 
Pembuangan Akhir) tidak mampu lagi 
menampung. Relokasi TPA ternyata juga 
menimbulkan berbagai masalah sosial. 

Pemerintah Daerah Surakarta 
yang bertanggung jawab atas pengolahan 
sampah kota dalam kenyataannya 
mengaku tidak bisa menangani hal 
tersebut, seperti yang diakui oleh DKP 
Pemerintah Kota Surakarta (Harian Solo 
Pos, 28 Mei 2005). Dan untuk mengatasi 
hal tersebut, maka Pemerintah Surakarta 
berencana mengkonversi sampah 

tersebut menjadi energi listrik dengan 
cara di bakar di dalam incenerator 
(Harian Solo Pos, 22 Maret 2005). 
Namun biaya awal pembelian 
incenerator sangat mahal dan rentan 
menimbulkan polusi udara.            

Dari sekian banyak sampah kota 
yang dihasilkan tersebut sampah plastik 
yang menjadi permasalahan utama 
mempunyai sumbangan sebesar 2%, 
sehingga tiap hari dapat menghasilkan 
2000 ton, sedangkan kondisi potensi 
sampah plastik di Surakarta sebesar 
5,34 ton perhari (Sudrajat, 2011). 
Dengan tingkat banyaknya sampah yang 
ada, membuat pencemaran lingkungan 
yang mengakibatkan suatu penyakit. 
Seperti yang terjadi di Semanggi, Pasar 
Kliwon dengan meningkatnya tingkat 
tumpukan sampah dari jenis organik 
atau anorganik seperti sampah plastik 
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yang tidak dapat diuraikan/tidak bisa 
membusuk atau menjadi sampah yang 
sangat berbahaya bagi kehidupan 
manusia dan lingkungan.  

Dengan demikian Suhardi selaku 
pengepul sangat kesulitan, karena harga 
sampah plastik dari botol aqua atau 
merek lainnya bila tidak dicacah 
harganya hanya Rp. 3500,-/kg, sedang 
dalam bentuk cacahan Rp. 5500,-/kg. 
Saat ini UKM dalam mencacah botol 
plastik tersebut dengan menggunakan 
sabit, sehingga tenaga yang dibutuhkan 
sangat besar. UKM mendapat pasokan 
dari pemulung satu harinya mencapai 
2–3 kwintal botol plastik dari beberapa 
jenis. Perusahaan pengolah sampah 
plastik untuk didaur ulang ada di 
Surabaya, Jakarta, dan wilayah 
Surakarta sendiri (Suhardi, 2011). 
Dalam proses pencacahan dengan 
tenaga manusia satu hari hanya 
mendapatkan sekitar 50–60 kg, dan hasil 
cacahan tidak sama dan tidak teratur. 

Plastik merupakan material yang 
dikembangkan dan digunkan sejak abad 
ke-20 kemudian berkembang pesat 
penggunaannya dari hanya beberapa 
ratus ton/tahun pada tahun 1930-an 
menjadi 150 juta ton/tahun pada tahun 
1990-an dan 220 juta ton/tahun pada 
tahun 2005 (Wikipedia, 2009).  
Penelitian yang dilakukan oleh United 
Nations Environmental tahun 2006, 
menunjukkan bahwa terdapat kurang 
lebih 46.000 sampah plastik berukuran 
kecil per mil persegi di permukaan laut 
(Waston, 2006). Data dari Environment 
Protection Body, sebuah lembaga 
lingkungan hidup di Amerika Serikat, 
mencacat ada sekitar 500 miliar sampai 
1 triliun tas plastik digunkan di seluruh 
dunia setiap tahunnya (Sinaulan, 2008).  

Bambang (2010) mengemukakan 
bahwa mesin pencacah plastik dengan 
daya motor 1 hp dan putaran 1400 rpm 

memiliki kapasitas pencacahan plastik 
sebesar 1 kg/jam. Sedangkan bahan-
bahan yang dapat didaur ulang adalah 
jenis polypropylene (PP) dan 
polyethylene phereptalate (PET) yaitu 
jenis plastik yang digunkan sebagai 
kemasan air minum berbentuk gelas 
dan botol. 

Diharjo (2000) menyatakan bahwa 
poros baja S45C yang menderita 
kombinasi beban tarik-tekan dinamis 
akan mengalami kegagalan yang lebih 
awal dibandingkan dengan beban dinamis 
tarik-menekan. Penurunan batas umur 
pakai poros baja S45C nampak jelas 
pada kurva S – N. Kurva S – N untuk 
ketiga konfigurasi beban menunjukkan 
bahwa amplitudo tegangan akibat 154 
Mpa ( 35% Sy), 108 Mpa ( 25% Sy), 
dan 28 Mpa ( 6% Sy ) menyebabkan  
material mengalami kegagalan diatas 
1,6 x 106  siklus. Pada siklus tersebut 
besarnya amplitudo tegangan akibat 
beban kombinasi menurun 70,13% dan 
18,18% dibandingkan dengan beban 
amplitudo konstan. Oleh karena itu, 
perancangan mesin harus selalu 
mempertimbangkan adanya tambahan 
beban impak. 

Tujuan dari kegiatan ini adalah 
melakukan pengembangan Teknologi 
Tepat Guna berupa mesin pencacah 
botol plastik yang akan berfungsi untuk 
meringankan beban para pengepul 
sampah di Surakarta dan guna 
meningkatkan pendapatan dan  
produktifitas kerjanya. 

      
Metodologi 

Pelaksanaan program diawali 
dengan perhitungan kebutuhan jumlah 
sampah plastik yang akan dicacah di 
UKM yang. Selanjutnya usaha kecil 
untuk menggunakan mesin pencacah 
limbah plastik ini. Kapasitas alat ini 
ditentukan berdasarkan perhitungan hasil 
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dari mesin pencacah limbah plastik 
yang dihasilkan dalam satu hari. Data 
kapasitas ini digunakan sebagai data 
utama dalam perancangan mesin 
pencacah limbah plastik.  

Daya penggerak ditentukan 
dengan cara menyelidiki gaya 
pemotongan atau pencacahan limbah 
plastik untuk didaur ulang. Penelitian 
dilakukan dengan menguji gaya 
pencacahan satu botol plastik. 
Penelitian ini dlakukan dengan 
menjatuhkan pisau pencacah dengan 
berat dan ketinggian tertentu pada arah 
vertikal. Pisau tersebut diarahkan  dengan 
pengarah sehingga posisinya tepat, 
seperti pada pengujian impak. Besarnya 
energi pencacahan hasil pengujian ini 
digunakan sebagai dasar perhitungan 
energi pencacahan dalam perancangan 
mesin/daya penggerak.  

Mesin dirancang dengan tiga 
penggerak yaitu motor listrik, mesin 
diesel, dan digerakkan dengan manual. 
Putaran motor/diesel direduksikan dengan 
sistem transmisi V-belt. Putaran hasil 
reduksi dihitung berdasarkan perhitungan 
torsi  yang dibutuhkan, seperti diatas. 
Pemutaran secara manual juga 
diperhitungkan berdasarkan kemampuan 
tenaga manusia. Poros utama diberi 
roda gila untuk memberikan kelembaman 
yang besar pada dudukan pisau potong. 
Dudukan pisau potong dirancang dapat 
diatur panjang-pendeknya potongan. 
Lubang pengeluaran diletakkan di bawah.  

Konstruksi rangka mesin dibuat 
dari baja profil L ST 37. Poros utama 
direncanakan dibuat dari baja ST 60 
yang terdapat dipasaran. Semua 
komponen berputar ditutup, termasuk 
roda gila dan belt. Hal ini untuk menjaga 
kemungkinan terjadinya kecelakaan 
selama pengoperasian mesin. 

 

 

Tabel 1. Tahapan Kegiatan 

KEGIATAN 
Survey: Pendataan, Penentuan Kapasitas Pencacah 
Konsep Perancangan Mesin Pencacah Plastik: 
Penelitian, masukan ide dari industri kecil & 
perbengkelan, pemilihan material 
Disain Mesin Pencacah plastik: 
Perhitungan, simulasi dan penggambaran komponen 
Pembuatan 1 Unit Mesin Pencacah plastik 
Perakitan Mesin Pencacah plastik ( 1 Unit ) 
Uji  mesin 
Evaluasi dan Penyempurnaan mesin 
Pembuatan Laporan 

 
Hasil Dan Pembahasan        

Berdasarkan hasil percobaan, 
kapasitas mesin dengan asumsi kerja 
kontinyu adalah 30 kg botol plastik/jam. 
Hal ini jauh lebih tinggi dibandingkan 
dengan cara manual yang hanya 
menghasilkan 50 kg/hari. Dengan  
kapasitas tersebut mampu mengatasi 
permasalahan yang dihadapi pengepul 
sampah yang tiap harinya rata-rata 
mendapatkan pasokan 200-300 kg 
botol plastik dari pemulung. 

Dimensi mesin hasil rekayasa 
adalah panjang 450 mm, lebar 450 mm 
dan tinggi 1000 mm, seperti terlihat 
pada Gambar 1. Sedang daya motor 
listrik yang digunakan adalah 450 watt. 

Dari data kapasitas ini, maka 
sangatlah dimungkinkan penggunaan 
mesin pencacah ini untuk sekelompok 
pengepul limbah botol plastik. Hasil uji 
coba di pengepul secara langsung, 
menunjukkan bahwa mesin dapat bekerja 
dengan hasil seperti yang diharapkan 
pengepul di Semanggi, Surakarta. 
Berbagai bentuk botol minuman yang 
dapat dicacah dengan mesin ini antara 
lain botol aqua (gelas dan botol), 
kemasan lain yang terbuat dari plastik 
dan bukan botol yang terbuat dari seng, 
aluinium dan plat. 
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Gambar 1. Mesin pencacah botol plastik 

 
Hasil cacahan mesin ini mampu 

dijual dengan harga t inggi.  
Homogenitasnya sangat seragam. Hal 
ini mempermudah mitra dalam proses 

penjualan. Hal yang sama juga terjadi 
pada hasil cacahan untuk ukuran panjang 
pendeknya cacahan dapat diubah-ubah 
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ukurannya, dengan mengubah dudukan 
pisau potong. 

Secara umum dengan adanya 
mesin pencacah botol plastik ini maka 
potensi ekonomi yang diperoleh antara 
lain adalah: biaya pembuatan alat 
murah, proses pencacahan cepat, hasil 
pencacahan maksimal. Alat ini dapat 
dimanfaatkan oleh sekelompok usaha 
pencacah plastik dan dengan sedikit 
modifikasi maka juga dapat digunakan 
kelompok pengepul untuk mencacah 
makanan ternak. Biaya yang ditanggung 
untuk kepemilikan alat pun semakin 
murah. Nilai ekonomis mesin penghancur 
meningkat, di mana dengan memakai 
mesin pencacah ini diharapkan hasil 
pencacahan dapat maksimal dan 
meningkat. 

Ditinjau dari sisi iptek, terdapat 
dua nilai tambah yaitu pemanfaatan 
teknologi tepat guna untuk UKM dan 
pemanfaatan plastik atau botol plastik 
untuk didaur ulang menjadi produk 
yang lain. Demikian juga dalam desain 
mesin ini sederhana, namun mempunyai 
manfaat yang sangat tinggi. Sistem 
transmisi direncanakan cukup memakai 
V-belt atau rantai. Pembuatan alat ini 
cukup hanya menggunakan mesin 
pekakas konvensional, sehingga dapat 
dilakukan di bengkel kecil. Melalui 
program ini, akan dilakukan pembinaan 
bengkel untuk membuat mesin pencacah 
rumput gajah sebagai makanan ternak. 

Dampak sosial yang dirasakan 
ada 3 yaitu peningkatan produktifitas 
dan kualitas, peningkatan pendapatan 
para pengepul barang bekas dan 
sampah plastik, serta peningkatan 
order bagi pemilik bengkel teknologi 
tepat guna. Sehingga  kegiatan ini akan 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
kalangan menengah ke bawah dengan 
meningkatkan pendapatan, khususnya 

usaha pengepul barang bekas dan 
sampah plastik serta perbengkelan. 

 

 
Gambar 2. Penampang depan mesin 

pemotong botol plastik 
 

 
Gambar 3. Bagian mesin pemotong  

 
Kesimpulan  
            Dari hasil rekayasa mesin 
pencacah plastik ini maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Hasil rekayasa mesin pencacah 

adalah berkapasitas 30 kg botol 
plastik/jam mampu mengatasi 
masalah yang dihadapi pengepul 
sampah yang tiap harinya rata-rata 
mendapatkan pasokan 200-300 kg 
botol plastik dari pemulung. Mesin 
ini mampu mencacah berbagai 
bentuk botol minuman, kecuali 
botol yang terbuat dari seng, 
aluinium dan plat.  

2. Peningkatan kapasitas produksi 
tersebut mampu meningkatkan 
pendapatan kalangan menengah 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Teknik Mesin 
FT UNY, Sabtu 2 Juni 2012 ISSN: 2086-8987

264



ke bawah, sehingga kesejahteraan 
masyarakatnya juga meningkat, 
khususnya usaha pengepul barang 
bekas dan sampah plastik serta 
perbengkelan. 

3. Dimensi mesin adalah 450 mm x 
450 mm x 1000 mm dengan daya 
motor listrik yang digunakan adalah 
450 watt. Sedangkan sistem 
transmisi daya yang digunakan 
adalah sabuk-V dan pully. 
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Abstrak 

Proses perambatan detonasi hingga terjadinya detonasi tidak terlepas dari pengaruh 
tekanan awal pada driver section, dimulai dari reaksi pembakaran campuran bahan bakar dan 
oksidizer. Apabila perambatan api sudah menjadi detonasi maka akan terbentuk shock wave 
yang berada tepat di depan reaction wave. Shock wave yang dihasilkan tersebut mampu 
menaikkan tekanan hingga 20 kali dari tekanan awal gas. Tekanan yang sangat besar tersebut 
walaupun sesaat, sangat membahayakan sistem dan lingkungan sekitarnya.Sukses tidaknya 
proses pembakaran dari campuran bahan bakar gas menjadi detonasi sangat dipengaruhi oleh 
konsentrasi gas-gas dalam campuran dan juga tekanan campuran gas tersebut. Penggunaan 
bahan bakar gas untuk industri maupun masyarakat pada masa mendatang semakin 
dibutuhkan seiring dengan kebijakan pemerintah mengurangi konsumsi bahan bakar minyak 
dan keterbatasan bahan bakar cair yang berasal dari fossil.Bagi kalangan industri, 
penangananproduksi gas Liquified Petroleum Gas (LPG) baik selama proses produksi maupun 
dalam penyimpanannya merupakan bagian terpenting, mengingat karakteristik gas LPG yang 
sangat reaktif dan mudah terbakar bila bercampur dengan udara. 

Penelitian ini menggunakan bahan bakar campuran gas LPG dan oksidizer oksigen 
sedangkan alat yang digunakan adalah pipa uji detonasi dengan panjang 6000 mm dan 
diameter dalam 50 mm, campuran bahan bakar tersebut dikondisikan dengan keadaan 
stokiometri dan tekanan awal antara 20–100 kPa dengan interval 10 kpa. Kenaikan tekanan 
diamati melalui empat buah sensor tekanan, sedangkan perubahan kecepatan perambatan api 
diamati melalui empat buah ion probe yang terpasang pada pipa uji detonasi.Untuk mengetahui 
jarak detonasi dan ukuran sel detonasi pada bagian dalam pipa uji dipasang soot track record 
yang berfungsi merekam sel detonasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk setiap diberikan inisiasi awal dari yang 
rendah sampai tertinggi pada umumnya sudah teridentifikasi gelombang detonasi hanya saja 
posisi atau daerah terekamnya yang berbeda-beda.Pada kondisi inisiasi yang besar dan 
tekanan awal campuran bahan bakar gas tersebut dapat mempengaruhi proses perubahan 
deflagrasi ke detonasi (Deflagration to Detonation Transition – DDT). Peningkatan tekanan awal 
campuaran dapat memperpendek jarak DDT dari ignition point dan akan memperkecil ukuran 
lebar sel detonasi. Kenaikan tekanan paling tinggi adalah 3145 kPa yaitu 31.45 kali tekanan 
awal dengan lebar sel detonasi λ=1.7 mm dan ukuran sel detonasi akan bertambah besar jika 
tekanan awalnya semakin berkurang. 

 
Kata Kunci: Detonasi,DDT, Direct Initiation, Detonation Cell, Shock Wave. 

 
Pendahuluan  

Penggunaan energi bahan bakar 
gas (BBG) untuk industri maupun 
masyarakat pada masa mendatang 
semakin dibutuhkan dan akan semakin 
meningkat seiring dengan rencana 
pemerintah yang akan membatasi 
pemakaian konsumsi bahan bakar 
minyak (BBM) per mei 2012 dan 
keterbatasan bahan bakar cair yang 

berasal dari fossil. Sebagaimana dalam 
hal ini telah dipertegas oleh pemerintah 
yang disepakati DPR-RI pada paripurna 
31 maret 2012 yang akan kembali 
menaikkan harga BBM bersubsidi 
apabila harga rata-rata minyak mentah 
Indonesia  (Indonesia Crude Price/ICP) 
mencapai 15% atau lebih tinggi dari 
yang diasumsikan oleh APBN-P 2012, 
sebesar US$105 per barel. Bagi 
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kalangan dunia industri, 
penangananproduksi Liquified 
Petroleum Gas (LPG)selama proses 
produksi, delivery maupun dalam 
penyimpanannya merupakan sebuah 
rangkaian penting, mengingat 
karakteristik dari LPG yang sangat 
reaktif dan mudah terbakar bila 
bercampur dengan udara. Oleh sebab 
itu perlu dilakukan penelitian 
terhadapkarakteristik mekanisme 
pembakaran bahan bakar gas LPG 
tersebut. 

Proses perambatan gelombang 
detonasi hingga terjadinya detonasi 
tidak terlepas dari pengaruh tekanan 
awal pada driver section, dimulai dari 
reaksi pembakaran campuran bahan 
bakar dan oksidizer. Apabila 
perambatanapi sudah menjadi detonasi 
maka akan terbentuk shock wave yang 
berada tepat di depan reaction zone. 
Shock wave yang dihasilkan tersebut 
mampu menaikan tekanan hingga 
mencapai 20 kali dari tekanan awal 
gas.Tekanan yang sangat besar 
tersebut walaupun sesaat dapat 
membahayakan sistem dan lingkungan 
sekitarnya.Sukses tidaknya proses 
pembakaran campuran bahan bakar 
gas menjadi detonasi sangat 
dipengaruhi oleh konsentrasi gas-gas 
yang ada dalam campuran dan juga 
tekanan campuran gas tersebut. 
Campuran bahan bakar gas akan 
sangat sensitif jika campurannya dalam 
kondisi stoikiometri, dimana pada 
kondisi ini besarnya cell detonasi akan 
relatif lebih kecil. Peningkatan ukuran 
cell detonasi akan terjadi bila campuran 
bahan bakar gas tersebut dalam kondisi 
miskin atau kaya pada tekanan awal 
yang rendah dan kondisi ini juga 
berpengaruh terhadap proses perubahan 
deflagrasi ke detonasi (Deflagration to 
Detonation Transition – DDT). 

Fenomena yang terjadi pada 
proses DDT sangat penting diamati 
karena melibatkan banyak hal dalam 
mekanisme pembakaran bahan bakar 
gas. DDT terjadi akibat perubahan dari 
deflagrasi (subsonic combustion) ke 
detonasi (supersonic combustion), proses 
DDT dimulai dari pelepasan kalor (heat 
release) dari sumber api ke campuran 
bahan bakar (premix).Pada saat 
pelepasan kalor tersebut temperatur 
premixakan meningkat di sekitar 
sumberapi hingga mencapai temperatur 
tertentu yang dapat memacu reaksi dari 
premix itu sendiri (auto-ignition 
mechanism). Reaksi kimia dari premix 
tersebut akanmerubah kondisi laminar 
(laminar flame) menjadi turbulen 
(turbulent flame) dimana muka api 
(flame front) tidak rata (planar) lagi 
karena adanya pemanasan gas di 
belakang flame front.Akibat 
bertambahnya kecepatan reaksi hingga 
mencapai kecepatan suara, di depan 
flame frontakan terbentuk blast 
waveyang akan meningkatkan 
temperatur dan tekanan premix di 
belakang blast wave.Sehingga ketika 
peningkatan temperatur dan tekanan ini 
berlangsung dalam waktu yang lebih 
cepat (kurang dari 1 microsecond) 
terjadilah detonasi dimana kecepatan 
reaksi melebihi kecepatan suara dan 
blast wave berubah menjadi shock 
wave.Penelitian ini bertujuan 
mempelajari karakteristik campuran 
bahan bakar LPGdan oksigen akibat 
dari pengaruh tekanan awal pada driver 
section terhadap kemungkinan terjadinya 
gelombang detonasi. 

Wilson et.al. (2002) melakukan 
investigasi tentang detonation 
driveruntuk meningkatkan 
performanceshock tube yang disebabkan 
oleh ekspansi helium dan juga udara 
untuk campuran berbagai bahan bakar 
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gas melaporkan bahwa ternyata proses 
perambatan gelombang detonasi sudah 
dimulai atau sudah terjadi dari sejak 
hilir sampai transisi dalam shock wave 
dibagian driven walaupun masih pada 
kondisi belum stabil, dan fenomena ini 
salah satunya disebabkan oleh 
pengaruh kondisi dari tekanan 
awalnya. 

Komatsu et.al (2007) yang 
menginvestigasi efek bekas 
yangditinggalkan dari gelombang 
detonasi berbentuk bola, melaporkan 
bahwabekas yang ditinggalkan di 
permukaan akibat gelombang detonasi 
dari proses inisiasi langsung dan 
kemudian divisualisasikan 
menghasilkan bahwa dengan 
keberadaan micro-fragments energi 
kritis adalah minimum. 

Sentanuhady et.al (2010) yang 
melakukan investigasi tentang 
pengaruhkonsentrasi, equivalence 
ratio dantekanan awal campuran 
bahan bakar gas hidrogen dengan 
oksigen terhadap mekanisme DDT 
pada pipa uji detonasi sepanjang 1 
meter, menyimpulkan bahwa untuk 
seluruh kondisi campuran hidrogen-
oksigen, peningkatan tekanan awal  
pembakaran akan memperpendek jarak 
DDT dari Ignition point dan ukuran 
lebar cell detonasi yang dihasilkan 
semakin kecil. 

 
Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pipa 
uji (test tube) detonasi dengan panjang 
total 6000 mm, diameter dalam 50 mm 
dipasang pada posisi horisontal yang 
dibagi dalam 2 bagian, yaitu bagian 
driversepanjang 1000 mmdan bagian 
drivensepanjang 5000 mm. Pipa uji 
detonasi dihubungkan dengan dump 
tank yang selalu dikondisikan dalam 
keadaan vakum sebelum pengujian 

berlangsung untuk meredam efek 
refleksi shock wave. Detonation 
waveakan merambat dari test tube ke 
arah dump tank (Gambar 1). 

Bahan bakar yang digunakan 
adalah campuran Liquified Petrolium 
Gas produksi Pertamina sesuai dengan 
keputusan Dirjen Migas No.25 
K/36/DDJM/1990 tanggal 14 Mei 1990 
bahwa spesifikasi bahan bakar gas 
LPG untuk keperluan dalam negeri 
menggunakan standarAmerican 
Standar TestingMethod (ASTM) yang 
dipasarkan di Indonesia yaitu gas 
campuran yang terdiri dari gas propane 
dan gas butanedengan perbandingan 
30% gas propanedan 70% gas butane, 
sedang oksidizer yang digunakan 
adalah oksigen(O2). Campuran bahan 
bakar dan oksidizer tersebut sebelum 
dilakukan pengujian dicampur dengan 
keadaan stoikiometri, selama 12 jam 
untuk menjamin 
kehomogenitasannya. Dalam proses 
pengujiannya tekanan awal pada driver 
section divariasikan antara 20 kPa 
sampai 100 kPa dengan 
intervalkenaikan tekanan 10 kPa, 
sedang padadriven tube tekanan 
dikondisikan konstan 100 kPa. 
Eksperimen dilakukan pada temperatur 
ruangan yaitu berkisar 27oC–33oC.Detil 
kondisi eksperimen tampak pada Tabel 
1. 

Empat unit sensor tekanan 
(pressure tranduser-
PCB,model113A24) di pasang pada 
posisi (P1,P2,P3,P4) sepanjang driven 
tube untuk merekam semua profil 
tekanan ketika gelombang detonasi 
merambat, dan mendeteksi proses 
kedatangan reaction front.Empat buah 
sensor ionisasi(I1, I2, I3, I4) dipasang 
pada driven tube yang posisinya 
berlawanan dengan posisi pressure 
tranduser. Dengan sensor-sensor 
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tersebut, kecepatan rata-rata detonation 
waveakan dapat dihitung dengan tepat. 
Sensor tekanan dan sensor ionisasi 
tersebut dihubungkan dengan amplifier 
dan digital data 
recorderuntukmemperoleh data 
pengujian yang kemudian diolah dan 
dianalisis di Personal Computer (PC). 

Busi (spark plug) dan unit coil dari 
kendaraan bermotor digunakan sebagai 
sumber energi untuk mengawali proses 
pembakaran dalam driver tube. 
Visualisasi kondisi terjadinya gelombang 
detonasi dari proses pembakaran 
direkam dengan teknik soot track 
recordyaitu sebuah metode 
menggunakan platdari aluminium 
setebal 0.3 mm yang dilapisi jelaga 
minyaktanah yang berfungsi untuk 
mendapatkan gambaran detonation cell 
di dalam pipa, sehingga mekanisme 
dari DDT dapat dipahami.  

Sekat mylar dari bahan plastik 
digunakanuntuk melokalisasi premixed 
gas antara pipa bagian driver dengan 
pipa bagian driven dan juga antara 
bagian driven dengan bagian dump 
tank yang selalu dikondisikan dalam 
keadaan vakum sebelum pengujian. 
Gas uji yang digunakan dalam  penelitian 
ini yaitu bagian driver sebagai tempat 
inisiasi awal adalah campuran gas H2-
O2 serta untuk bagian driven campuran 
gas LPG-O2, dengan equivalence ratio 
1(Tabel 1). Proses pengisian (filling) 
campuran bahan bakar gas ke dalam 
detonation tube dikontrol dengan high-
precision digital pressure sensor 
(modelFESTO) sehingga didapatkan 
keakuratan pada proses pencampuran 
bahan bakar gas yang akan 
dimasukkan didalam detonation tube 
test. 

 
Tabel 1.Kondisi eksperimen dan  bahan bakar gas. 

PARAMETER DRIVER SECTION DRIVEN SECTION 
Fuel Hidrogen LPG 
Oxidizer (%vol) Oksigen Oksigen 
Initial Pressure (kPa) 20 – 100( Interval 10 ) 100 
Equivalence ratio ( ) stoikiometri
Temperatur (oC) Room temperature 
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Gambar 1.Skema pipa uji detonasi dan peralatan pendukung yang lainnya. 

Hasil penelitian dan pembahasan 
1. Kenaikan Tekanan 

Gambar 2 mengidentifikasikan 
profil tekanan gelombang kejut (shock 
wave) dan gelombang reaksi (reaction 
wave) disepanjang bagian driven 
tubedimana sensor-sensor tersebut 
dipasang. Dalam gambar tersebut 
terlihat bahwa untuk sumbu horisontal 
merupakan daerah dimana saat ketika 
kedatangan gelombang pembakaran, 
sedangkan sumbu vertikal merupakan 
tekanan non-dimensional (P/P0), 
dimana kenaikan tekanan shock wave 
dideteksi oleh pressure tranduser 
(P1,P2,P3,P4) dan gelombang reaksi 
dideteksi oleh ion probe (I1,I2,I3,I4) 
sedangkan DW merupakan  Detonation 
Wave. 

 
Gambar 2.Profil tekanan shock wave 

dan reaction wave pada kondisi inisiasi 
awal 30 kPa. 

 
Pada penelitian ini umumnya 

untuk semua kondisi initial pressure 
dariyang paling rendah hingga yang 
tertinggi (20kPa–100kPa) telah 
teridentifikasi terjadinya gelombang 
detonasi, yang di tandai dengan 
berimpitnya shock wavedan reaction 
wave walaupun tiap kondisiinitial 
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pressure di daerah yang teridentifikasi 
mulai gelombang detonasi berbeda-
beda posisinya, sebagaimana terlihat 
pada Gambar 2 dan Gambar 4 yang 
ditandai dengan perbedaan besar 
kecilnya sensor ionisasi. Hal 
inimenandakan bahwa setiap kali 
diberikan inisiasi secara langsung 
dengan initial pressure yang semakin 
besar di bagian driver sectionnya maka 
efek yang ditimbulkan oleh gelombang 
detonasi tersebut juga semakin besar 
yang hal ini berimbas kepada kenaikan 
sensor tekanan.Pada pengujian 
dengan tekanan awal 30 kPa (Gambar 
2) terlihat bahwa ketika gelombang 
detonasi keluar dari ujung driver 
sectiondan sampai pada sensor P1 
pada jarak 25 cm dari ujung mulut 
keluaran driver sectionsudah 
teridentifikasi terjadinya gelombang 
detonasi hal ini terlihat bahwa antara 
shock wave dan reaction wave 
merambat secara bersamaan (berimpit). 
Kondisi ini diperkuat oleh hasil dari 
rekaman detonation cellpada Gambar 3 
yang memperlihatkan bahwa setelah 

gelombang pembakaran merambat dari 
ignition point dan kemudian sampai 
pada titik ujung keluaran driver section 
belum teridentifikasi adanya detonation 
cell yang terbentuk sehingga hal ini 
bisa dikategorikan belum adanya 
gelombang detonasi yang terjadi. 
Gelombang detonasi baru teridentifikasi 
pada jarak 14 cm dari ujung keluaran 
driver section atau batas antara sekat 
driver dan driven tube dimana daerah 
ini diukur dengan pengukuran manual 
pada soot track record yang telah 
terekam oleh gelombang 
detonasi.Setelah gelombang detonasi 
merambat dan sampai pada titik P1 
pada jarak 25 cm dari ujung keluaran 
driver section barulah terlihat bentuk 
sel detonasi walaupun teridentifikasi sel 
detonasi yang terbentuk masih belum 
stabil.Gambar 3 memperlihatkan 
rekamansoot track record dari sel 
detonasi yang dipasang pada daerah 
ujung keluaran driver section dan di 
daerah ujung keluaran driven atau 
tepatnya dekat 

 
 

 
Gambar 3.Rekaman bentuk cell detonasi pada kondisi inisiasi awal 30 kPa. 

 
dengan posisi dump tank hal ini 
dimaksudkan untuk 
mengetahuibagaimana fenomena 
gelombangdetonasi setelah keluar dari 
ujung driver section dan juga fenomena 
ketikasebelum memasuki fase keluaran 
driven. 

Untuk sensor P1 dan P2 yang 
terpasang jaraknya 25 cm dan 75 cm 
sedangkan P3 dan P4 masing-masing 

jaraknya 425 cm dan 475 cm dari ujung 
bagian bawah driven tube. Pola 
perambatan gelombang pembakaran 
sebagaimana terlihat pada Gambar 2, 
menjelaskan bahwa pada umumnya 
untuk semua P1 sampai P4 telah 
teridentifikasi terjadinya 
gelombangdetonasi, dimana pada 
gambar tersebut memperlihatkan 
adanya kenaikan profil sensor tekanan 
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dan ini juga seiring dengan 
perambatan sensor ionisasi yang 
bergerak secara bersamaan (coupling). 
Proses ini dimulai dari P1 yang sudah 
teridentifikasi gelombang detonasi dan 
kemudian terlihat jelas pada sensor 
tekanan yang terakhir (P4), kondisi ini 
dibuktikan dengan bentuk sel detonasi 
pada Gambar 3 yang terekam pada 
jarak 475 cm dari ujung bagian bawah 
driven tube dengan lebar detonation 
cell  w = 9 mm dan kenaikan tekanan 
mencapai 347.6 kPa atau 11.59 kali 
tekanan awal. Dengan menggunakan 
perhitungan berbasis teori Chapman-
Jouguet (C-J), dengan kondisi yang 
sama kecepatan detonasinya 
mencapai 2340 m/s. 

Gambar 4 menunjukkan profil 
sensor tekanan dengan pemasukan 
inisiasi 100 kPa atau dalam pengujian ini 
merupakan inisiasi maksimum. Dalam 
grafik tersebut terlihat bahwa sensor 
P1sampai P2 terjadi kenaikan tekanan 
yang sangat signifikan dan bila 
diperhatikan kenaikan tekanan tersebut 
dapat dikatakan merata atau sama. 
Demikian juga untuk sensor ionisasi 
dan sensor tekanan menunjukkan pola 

perambatan secara bersamaan, maka 
hal ini dapat dikatakan gelombang 
detonasi sudah terbentuk yang terlihat 
mulai dari posisi sensor P1. 

 

 
Gambar 4.Profil tekanan shock wave 

dan reaction wave pada kondisi inisiasi 
awal 100 kPa. 

 
Proses terident if ikasinya  

gelombang detonasi ini juga dapat 
dibuktikan dengan struktur sel detonasi 
yang terbentuk oleh 
gelombangpembakaran campuran 
LPG dengan

 
Gambar 5. Rekaman bentuk cell detonasi pada kondisi inisiasi awal 100 kPa 

 
oksigen sebagaimana tampakpada 
Gambar 5 yang menunjukkan bahwa 
ketika gelombang pembakaran bergerak 
dari ignition point dan  keluar dari ujung 
mulut output driver section hal ini 
belum terlihat adanya tanda-tanda 
terbentuknya sel detonasi. Fenomena 
teridentifikasinya struktur sel detonasi 
mulai terlihat dan terbentuk sebelum 
memasuki fase daerah titik sensor P1 

yaitu pada jarak 106 cm dari ignition 
point dan setelah sampai pada titik P1 
tepatnya pada jarak 125 cm dari 
ignition point barulah struktur sel 
detonasi sudah terlihat walaupun pada 
daerah ini masih dalam kondisi belum 
stabil. Gelombang detonasi pada 
inisiasi awal yang besar ini (100 kPa) 
dimulai dengan fenomena DDT yaitu 
sejak gelombang pembakaran keluar 
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dari ujung driver section menuju driven, 
dengan kenaikan tekanan paling tinggi 
mencapai 3145 kPa atau 31.45 kali 
tekanan awal inisiasi pada driver 
sectionnya pada Vcj = 2397 m/s. Hal 
tersebut diperlihatkan dalam rekaman 
soot track record yang dihasilkan pada 
Gambar 5. 
 
2. Efek Tekanan awal pada inisiasi 

langsung 
Gambar 6 menunjukkangrafik 

hubungan antara jarak Detonation 
Induction Distance (DID) terhadap 
tekanan awal campuran bahan bakar 
liquified petroleum gas dengan 
oksigen,dimulai dari tekanan awal yang 
paling rendah yaitu 20 kPa sampai 
yang paling tinggi yaitu 100 kPa 
dengan interval 10 kPa. Dari Gambar 6 
dapat dilihat dengan jelas bahwa jarak 
DID semakin berkurang bila tekanan 
awal ditingkatkan. Jarak DID paling 
pendek terjadi pada saat tekanan awal 
100 kPa, namun secara umum dapat 
disebutkan bahwa berkurangnya jarak 
DID yang dihasilkan pada masing-
masing inisiasi awal yang diberikan 
akibat dari peningkatan tekanan awal 
berlangsung secara linier. Ketika 
diberikan inisiasi dari tekanan awal 
campuran yang semakin ditingkatkan 
maka terjadi peningkatan heat release 
yang hal ini akan memicu naiknya 
temperatureunburnt gas menuju auto 
ignition temperature sehingga proses 
pembakaran akan berlangsung cepat 
atau waktu yang dibutuhkan untuk 
terjadinya proses reaksi pembakaran 
akan semakin pendek. Dengan demikian 
peningkatan laju kinetik reaksi akan 
terjadi sebanding dengan peningkatan 
tekanan awal campuran dan oleh sebab 
itu proses perubahan dari subsonic 
combustion wave menjadi supersonic 
combustion wave akan lebih cepat dan 

lokasinya akan semakin mendekati 
ignition point dari proses pembakaran 
tersebut. 
 
3. Detonation Cell 

Gambar 7 menunjukkan hasil 
dariperubahan ukuran tiap struktur sel 
detonasi yang terbentuk oleh gelombang 
detonasi akibat dari pengaruh tekanan 
awal pada driver sectionnya. Pada 
kasuspembakaran dengan 
kecepatansupersonic, karakteristik 
detonasi dapat 

Gambar  6. Jarak DID  terhadap efek 
inisiasi awal 

 

Gambar  7. Perubahan cell detonasi 
terhadap efek inisiasi awal 

 
digambarkan dari struktur sel yang 
dihasilkan ketika proses pembakaran 
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berlangsung. Proses pembentukan sel 
detonasi diawali oleh adanya interaksi 
antar triple point yaitu shock wave, 
mach stem dan reflection wave. 
Berdasarkan perhitungan ukuran lebar 
sel detonasi pada Gambar 7 diatas 
terlihat bahwa ketika tiap kali diberikan 
tekanan awal yang besar maka ukuran 
lebar selnya akan semakin mengecil. 
Perbahan ukuran lebar sel detonasi 
tersebut disebabkan oleh pengaruh 
darikecepatan perambatan 
gelombang detonasi yang berbeda-
beda pada tiap-tiap tekanan awal yang 
berbeda. Akibat dari perbedaan 
kecepatan reaksi dari campuran bahan 
bakar gas tersebut, sehingga berakibat 
pada jarak tumbukan yang akan 
semakin cepat, maka struktur 
detonation cell yang terbentuk akan 
semakin kecil bila kecepatan detonasi 
meningkat, hal tersebutlah beberapa 
diantara efek yang ditimbulkanoleh 
inisiasi langsung oleh driver section 
dengan tekanan awal yang semakin 
besar. 

Simpulan 
Sebuah proses awal dengan 

metode inisiasi langsung pada driver 
section dapat berpengaruh terhadap 
perambatan gelombang detonasi di 
daerah keluaran ujung mulut driver tube 
atau tepatnya pada saat gelombang 
pembakaran sampai pada awal input 
driven tube. Pada daerah ini terlihat 
umumnya detonasi masih belum stabil 
dan bahkan saat diberikan tekanan 
awal yang rendah detonasi yang 
terbentuk melalui detonation cell belum 
terlihat tanda-tandanya dan akan mulai 
terlihat mendekati input driven tube 
ketika tekanan awal ditingkatkan 
Sebagaimana terlihat pada rekaman 
soot track recordGambar 3 dan 5 

dengan ukuran detonation cell yang 
tidak sama. 

Detonasi yang stabil baru akan 
terlihat ketika gelombang pembakaran 
telah melewati daerah sensor P1 yang 
dibuktikan dalam rekaman soot track 
record pada pengujian ini diperoleh di 
daerah posisi sensor P4. Kondisi ini 
mengisyaratkan bahwa semakin panjang 
pipa uji detonasi (detonation test tube) 
maka akselerasi turbulensi rambat 
pembakarannya menjadi sempurna, 
sehingga gelombang detonasi yang 
terbentuk juga semakin sempurna. 

Fenomena dari pembakaran 
campuran bahan bakar liquified 
petroleum gas dengan oksigen didalam 
pipa tertutup terdapat karakteristik 
fenomena DDT yang dipengaruhi oleh 
tekanan awal campuran, dimana jarak 
DDT akan semakin pendek terhadap 
ignition point  ketika tekanan awal inisiasi 
ditingkatkan dan akan memperkecil 
ukuran lebar sel detonasi dengan lebar 
minimum detonation cell yang 
diperolehadalahλmin = 1,7 
mm,sedangkan ukuran lebar maksimum 
detonation cellλmin = 13 mm. Kenaikan 
tekanan paling tinggi mencapai 3145 
kPa atau 31.45 kali tekanan awal 
inisiasi pada driver sectionnya.  
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AISI 316L PADA APLIKASI IMPLAN PLAT PENYAMBUNG TULANG DENGAN 

MENGGUNAKAN METODE HEAT TREATMENT DAN SMAT (SURFACE 
MECHANICAL ATRITION TREATMENT) 
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Abstrak 
 Material implan merupakan produk yang dibuat dengan tujuan untuk membantu fiksasi, 
perbaikan, penggantian bagian tulang yang retak atau patah pada tubuh manusia. Material 
implan tersebut diharuskan untuk memiliki beberapa persyaratan antara lain bersifat 
biocompatible, bioadhesion, biofunctionality, memiliki ketahanan korosi dan sifat mekanik yang 
baik, dan lain sebagainya. Salah satu jenis material implan yang banyak digunakan adalah 
stainless steel 316L. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajar ipengaruh metode heat 
treatment dan SMAT terhadap sifat mekanik dan ketahanan korosi stainless steel 316L. Hasil 
dari penelitian ini menyimpulkan bahwa perlakuan panas annealing stress relief dan proses 
SMAT dapat meningkatkan sifat mekanik dan ketahanan korosi material AISI 316L. 
 
Kata kunci: Annealing Stress Relief, SMAT, Stainless Steel316L.

Pendahuluan
Teknologi implan pada aplikasi 

biomaterial merupakan masalah utama 
pada dunia kesehatan.Hal ini karena 
material yang digunakan sebagai bahan 
implan harus memenuhi persyaratan 
khusus,diantaranya material implan 
merupakan material yang memiliki desain 
toleransi/ketepatan yang sangattinggi, 
memiliki ketahanan korosi dan sifat 
mekanik yang baik, tidak menimbulkan 
efek/ pengaruh yang bersifat negatif 
pada tubuh manusia, dan lain 
sebagainya. Beberapa material yang 
dapatdigunakanpadaaplikasi biomaterial 
antaralainlogam, keramik, dan material 
polimer (Bombac, 2007).  

Logam merupakan material yang 
paling sering digunakan pada aplikasi 
biomaterial. Logam dapat digunakan 
untuk menggantikan bagian tulang 
yangmengalami kerusakan, dapat 
digunakan sebagai penyambung tulang, 
katup jantung buatan, implan pada gigi 
manusia, danlainsebagainya. Salah  satu 
logam yang banyak digunakan pada 
aplikasi biomaterial adalah baja tahan 

karat AISI 316L. Material ini merupakan 
baja austenitik dengan sifat nonmagnetik, 
mudah dibentuk, bersifat biocompatible, 
dan relatif tahan terhadap korosi. Salah 
satu kelemahan dari material ini yang 
utama adalah sangat rentan terhadap 
serangan pitting corrosion dan stress 
corrosion cracking serta memiliki 
ketahanan aus yang rendah (Ige, dkk, 
2009). Kelemahan dari material AISI 316L 
tersebut dapat diatasi dengan cara 
memperbaiki sifat mekaniknya. 
Beberapametode yang dapat dilakukan 
yaitu dengan metode heat treatment 
dan perlakuan permukaan (surface 
treatment). 

Annealing stress relief merupakan 
salah satu proses heat treatment dengan 
tujuan untuk mengurangi distorsi pada 
material, mengurangi tegangan sisa, 
danmenghomogenkan struktur 
butiran.Proses ini dilakukan di bawah 
temperatur rekristalisasi bahan 
sehingga tidak menimbulkan 
perubahan pada sifat mekanik dan 
struktur butiran. Proses ini pada 
umumnya dilakukan setelah 
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prosespengerjaan dingin atau 
proses pengelasan. 

Perbaikan sifat mekanik dan 
ketahanan korosi AISI 316L juga dapat 
dilakukan dengan metode perlakuan 
permukaan,salah satunya adalah SMAT. 
Metode ini mampu menghasilkan lapisan 
yang mengalami penghalusan butiran 
pada permukaan logam tanpa 
mengubahkomposisi kimianya. Metode 
ini dilakukan dengan cara menumbukkan 
bola baja dengan diameter tertentu 
sehingga terjadi deformasi plastis pada 
permukaan (Lu dan Lu, 2006). 

Tujuan dari penelitian ini adalah 
mempelajari pengaruh perlakuan panas 
annealing stress relief  dan metode 
SMATterhadap sifat mekanik dan 
ketahanan korosi material stainless 
steel AISI 316L pada aplikasi plat 
penyambung tulang. 
 
Metodologi Penelitian

Spesimen pada penelitian ini 
adalah stainless steel AISI 316L 
dengan komposisi kimia67,12%Fe, 
16,69%Cr, 10,57%Ni, 2,39%Mo, 
0,67%Si, dan 0,342%Cu. Spesimen uji 
kekerasan berukuran 20 mm x 20 mm 
dengan ketebalam 4 mm, sedang 
spesimen uji korosi berbentuk lingkaran 
beriameter 14 mm dan tebal 4 mm. 

Proses annealingstress relief 
dilakukan dengan temperatur 100, 200, 
300 dan 4000C selama 1 jam. Proses 
SMAT (Gambar 1) memakai bola 
bajaberdiameter 4,76 mm berjumlah 
250 buah dan putaran poros mesin 1400 
rpm. 

 

A = 1, 8 cm
f = 23 Hz

 
Gambar 1. Skema proses SMAT (Lu 

dan Lu, 2006) 
 

Pengujian mikrostruktur 
dilakukandengan mikroskop optik, 
sedangkan 
pengujianmicrohardnessmemakai alat 
microVickers dengan beban 300 gram. 
Pengujian korosi dilakukan dengan 
menggunakan prinsip sel tiga elektroda 
dan dengan menggunakan larutan PBS 
(Phosphate Buffer Saline). 
 
Hasil Dan Pembahasan
1. Pengujian Struktur Mikro

Berdasarkan hasil foto 
mikrostruktur (Gambar 2) terlihat bahwa 
proses SMAT menghasilkan lapisan 
yangmengalami 
penghalusan/penurunan ukuran 
butiran pada permukaan logam. 
Penurunan ukuran  butiran ini akan 
berakibat pada perubahan sifat 
mekanik spesimen AISI 316L. 
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Gambar 2. Foto mikro (a) Raw Material ; (b) Annealing 100 0C + SMAT ; (c) Annealing200 
0C + SMAT, (d) Annealing 300 0C + SMAT ; (e) Annealing 400 0C + SMAT 

2. Kekerasan 
Gambar 3 meperl ihatkan 

kekerasan raw material spesimen AISI 
316L dengan perlakuan annealing 
stressreliefpada temperatur 100, 200, 
300 dan 400 0C. Proses annealing 
stress relief tidak berpengaruh terhadap 
perubahan nilai kekerasan spesimen 
AISI 316L. Hal ini dikarenakan proses 
annealingbertujuan untuk mengurangi 

tegangan sisa dan mengurangi 
terjadinya distorsi pada spesimen. 
Annealing stress relief tidak 
mengakibatkan perubahan pada 
struktur butiran, sehingga nilai 
kekerasansetelah proses annealing 
tidakmengalami perbedaan 
terhadap kekerasan raw material. 

Gambar 3. Distribusi kekerasan melintang spesimen AISI 316 dengan variasi 
temperatur annealing 

50μm

a cb d e
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Gambar 4. Distribusi kekerasan melintang spesimen AISI 316 hasil proses  
annealingstress reliefdisertai proses SMAT

Pengaruh proses SMAT 
terhadapspesimenhasil proses 
annealingstress 
reliefditunjukkanpadaGambar 4. Nilai 
kekerasan hasil proses SMAT pada 
permukaan logam meningkat sekitar 
90%. Besarnya nilai kekerasan 
menurunseiring dengan meningkatnya 
kedalaman dan konstan pada 
kedalaman 100 μm. Peningkatan 

kekerasan ini disebabkan karena 
proses SMAT mampu merubah struktur 
butiran pada permukaan logam melalui 
proses deformasi plastis. Ukuran  
butiran yang lebih kecil akan 
meningkatkan nilai kekerasan. Hal ini 
disebabkan ukuran butiran yang lebih 
kecil akan memiliki jumlah luasan batas 
butir yang lebih besar, sehingga akan 
menghalangi terjadinya dislokasi butiran.

3. PengujianKorosi 
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Gambar 5. Grafik uji korosi spesimen Raw Material 
 

Gambar 6. Grafik uji korosi spesimen annealing 100 0C + SMAT

      
Gambar 7. Grafik uji korosi spesimen annealing 200 0C + SMAT 
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Gambar 8. Grafik uji korosi spesimen annealing 300 0C + SMAT 

Gambar 9.Grafikujikorosispesimenannealing 400 0C + SMAT 
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Gambar 10. Hubungan temperatur annealing terhadap densitas arus korosi 
 

Gambar 10 dan 11  menunjukkan 
bahwa proses annealing berpengaruh 
terhadap rapat arus korosi spesimen 
AISI 316L. Semakin tinggi temperatur 
annealing akan menurunkan rapat arus 
korosi. Semakin rendah rapat arus korosi, 
ketahanan korosi akan meningkat. Hal ini 
membuktikan proses annealingdapat 

mengurangi terjadinya dislokasi pada 
butiran dan mengurangi terjadinya retakan 
yang merupakan awal terjadinya proses 
korosi. Sedangkan proses SMAT akan 
menghasilkan lapisan tipis yang bersifat 
passivator, sehingga dapat mengurangi 
terjadinya reaksi oksidasi/korosi. 

Gambar 11.  Hubungan temperatur annealing terhadap laju korosi 
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Kesimpulan 
Proses perbaikan kekuatan 

mekanik dan ketahanan korosi pada 
spesimen AISI 316L dapat dilakukan 
dengan perlakuan kombinasi heat 
treatment dan surface treatment. 
Prosesannealingstress relief 
mengakibatkan peningkatan ketahanan 
korosi. Hal ini disebabkan karena 
proses annealingstress relief 
mengurangi dislokasi pada butiran yang 
dapat mengakibatkan terjadinya 
retakan. Sedangkan proses SMAT 
menghasilkan lapisan tipis pada 
permukaan spesimen AISI 316L yang 
bersifat passivator, sehingga dapat 
mengurangi terjadinya proses 
oksidasi/korosi.  
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PERFORMA ELEKTRODA LAS BOHLER SSMO2   UNTUK  PERBAIKAN PISAU 
POTONG PADA  GUNTING PLAT 

 

Oleh: Soeprapto Rachmad Said 

Jurusan Pendidikan Teknik Mesin FT  UNY 

 

Abstrak 
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan data cara memperbaiki pisau 

potong pada gunting yang telah rusak (rompal). Gunting yang diperbaiki adalah gunting untuk 
memotong baja lunak yang biasa dipakai di Bengkel Fabrikasi FT UNY. Perbaikan pisau potong 
gunting  menggunakan elektroda baja Bohler tipe SSMO2 dengan pendinginan bervariasi.  

 Metode yang digunakan  dalam penelitian ini adalah eksperimen, langkah-langkah 
eksperimen menyiapkan: a) 3 pasang pisau potong gunting, b) menyiapkan elektroda baja 
merek Bohler tipe SSMO2, c) perlatan las, d) dapur pemanas, dan e) mesin  gerinda. Tiap 
pasang (kelompok) pisau potong dilas menggunakan elektroda SSMO2 pada 3 tempat, dan 
sebagai independen variabel setiap pasang (kelompok)  setelah selesai pengelasan lalu segera 
didinginkan dengan perlakuan (cara) yang berbeda. Perlakuan tersebut adalah  cara 
pendinginan yang dilakukan pada ke 3 kelompok itu : 1) pendinginan dengan udara terbuka, 2) 
pendinginan dengan cara ditiup menggunakan kompresor, dan 3) pendinginan dengan cara 
dicelup pada oli quenching. Pendinginan yang dilakukan ketiga cara tersebut adalah langsung 
setelah gunting selesai dilas. Setelah pisau potong itu dingin kemudian lasan digerinda hingga 
rata dengan logam induk. Tiap kelompok dilakukan pengelasan pada 3 tempat, kemudian tiap 
tempat diukur kekerasannya sebanyak 5 kali sehingga tiap kelompok ada 15 kasus.  Dependen 
variabel penelitian adalah kekerasan pada lasan pisau potong. Tiap kelompok diuji 
kekerasannya menggunakan Rockwell-C  lalu hasilnya dibandingkan antar kelompok. Untuk 
mengetahui perbedaan kekerasan antar kelompok dilakukan analisis dengan anava satu jalur, 
dan untuk mengetahui kinerja pisau potong pada gunting plat dilakukan untuk memotong plat 
sebanyak 50 buah lalu pisau potong dan hasil pemotongannya diperiksa.

Hasil penelitian menunjukan rerata kekerasan kelompok 1: a) logam induk 56.3 HRC, b) 
las-lasan 56,62 HRC dan c) logam induk disekitar lasan (daerah haz) 54,4 HRC.  Kelompok 2: 
a) logam induk 55,5 HRC, b) las-lasan 56,78 HRC dan c) logam induk didaerah haz 53,45 HRC. 
Kelompok 3: a) logam induk 56,11 HRC, b) las-lasan 59,04 HRC dan c) logam induk didaerah 
haz 55,08 HRC. Hasil uji anova menyatakan antara hasil las-lasan pada pisau potong kelompok 
1 dan 2 tidak ada perbedaan tetapi rerata kelompok 2 > kelompok 1. Perbedaan kekerasan las-
lasan terjadi antara kelompok 1 dan kelompok 3, serta kelompok 2 dan kelompok 3. Hasil 
kinerja pisau potong gunting dinyataka baik, karena untuk memotong plat  ukuran 1,5 X 20 mm 
sebanyak 50 buah untuk ketiga kelompok menunjukan hasil pemotongan yang baik dan mata 
potong ketiga kelompok tersebut tetap tajam dan tidak terjadi perubahan. 

Kata Kunci: gunting plat, elektroda SSMO2, kekerasan HRC, las-lasan dan pisau potong  

 
Pendahuluan  

Bengkel fabrikasi FT UNY 
banyak menggunakan gunting tuas 
pemotong besi. Gunting tuas digunakan 
untuk memotong plat strip, besi beton 
dengan ukuran bervariasi. Guntin tuas 
sering rusak berupa pisau potong 
gunting rompal akibat dari beban yang 
berlebihan atau salah menempatkan 
benda yang akan dipotong. Apabila 

gunting tuas ini rusak, maka alat ini 
tidak dapat digunakan lagi dan harus 
diganti dengan yang baru.  

Selama ini dibengkel fabrikasi 
belum memiliki data tentang cara 
memperbaiki gunting pemotong besi, 
selain itu data tentang elektroda baja 
belum pernah digunakan. Apabila 
gunting tuas pemotong besi ada yang 
rusak, maka segera diganti dengan 
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yang baru, sedangkan gunting tuas 
yang telah rusak hanya disimpan.  
Mengingat harga gunting tuas semakin 
lama semakin mahal sedangkan dana 
untuk pembelian peralatan terbatas, 
maka pembelian gunting tuas 
pemotong besi sering terhambat.  

Dalam penelitian ini, dicoba 
meneliti perbaikan  pisau potong pada 
gunting tuas yang telah rompal, yaitu 
dengan cara memanfaatkan elektroda 
baja Bohler SSMO2 dengan 
pendinginan bervariasi. Perbaikan 
bertujuan agar gunting tuas yang rusak 
dapat dipergunakan lagi untuk 
memotong besi mild steel (plat strip dan 
plat  eyzer). Pendinginan bervariasi 
dalam penelitian ini bertujuan agar 
mendapatkan data yang terbaik dari 
hasil pengelasan. Sedangkan elektroda 
las SSMO2 dari produk Bohler dalam 
penelitian ini  sebagai variable 
independent, digunakan untuk 
menambal pisau potong yang rusak 
(rompal).  

Uji kinerja untuk mengetahui 
performa gunting plat yang telah 
diperbaiki dan Uji kekerasan adalah 
sebagai variable dependen.  Uji kinerja 
dilakukan dengan cara gunting ini 
digunakan untuk memotong plat mild 
steel sejumlah 50 buah dengan ukuran 
tebal 1,5 mm, kemudian diperiksa hasil 
pemotongan dan kondisi pisau potong. 
Selain itu menguji kekerasan mata 
potong pada bagian yang dilas setelah 
melalui   pendinginan dari 3 cara yang 
berbeda. Pendinginan yang dilakukan 
pada mata gunting yang dilas, guna 
mengetahui perbedaan kekerasan 
antara kelompok satu, kelompok dua 

dan kelompok tiga  terhadap  pengaruh 
pendinginan tersebut. 

Hasil penelitian ini untuk 
mendapatkan data cara memperbaiki 
pisau potong pada gunting plat yang 
telah rusak (rompal). Rumusan 
masalah penelitian ini adalah: (1) 
bagaimanakah kekerasan hasil lasan 
pada gunting yang didinginkan dengan 
medium pendingin (udara, udara yang 
ditiupkan,  dan oli quenching)?, (2) 
adakah perbedaan kekerasan hasil 
lasan yang didinginkan dengan medium 
pendingin yang berbeda (udara, udara 
yang ditiupkan,  dan oli quenching)?, 
(3) bagaimanakah performa lasan 
penambal pisau potong setelah gunting 
digunakan untuk memotong plat mild 
steel? 

Landasan Teori

Pisau potong pada gunting 
pemotong plat mild steel harus lebih 
keras dari pada logam yang dipotong.  
Berdasarkan Bohler steel manual dari 
PT. Bohlindo Baja, tanpa tahun: 10 – 
11), bahan gunting plat termasuk Cold 
work tool steel  K-100 Grade Special K. 
Bahan jenis ini cocok untuk pekerjaan 
berat seperti pembuatan dies, cutter 
untuk gigi gergaji, Scrapers, punch, 
shear blades (gunting) untuk memotong 
plat mild steel, rolling, cetakan keramik, 
dan cetakan pada industri farmasi. 
Komposisi paduannya adalah C =0,6%,  
Si=0,2%, Mn=0,3%, Cr=11,5%. 
Temperatur hardening   920 – 980 oC. 
Hubungan suhu tempering dan 
kekerasannya dapat dilihat pada Tabel 
1. 

Tabel 1. Kekerasan dan Suhu Tempering 

Suhu tempering 100 oC 200 oC 300 oC 400 oC 
Kekerasan (HR-C) 64 62 59 57 
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Telah diketahui bersama 
bahwa, cara yang ditempuh jurusan 
pendidikan teknik mesin khususnya 
bengkel Fabrikasi, jika sisi potong 
gunting telah tumpul, maka gunting 
tersebut dapat ditajamkan kembali 
dengan cara digerinda. Tetapi jika sisi 
potong gunting telah rompal, maka 
gunting tersebut tidak dapat digunakan 
lagi (afkir). Penyebab utama rompalnya 
sisi potong pada gunting tersebut 
karena salah penggunaan. 

Dari Bohler Welding Technology 
menyebutkan ada jenis elektroda las 
untuk baja yang dapat digunakan 
membuat pahat (alat) pemotong yaitu 
menggunakan elektroda SSMO2. Hal 
tersebut telah dibuktikan oleh 
Soeprapto dkk (1995), membuat pahat 
bubut menggunakan elektroda SSMO2 
dan hasilnya cukup baik. Elektroda las 
SSMO2 ini diciptakan khusus untuk 
mereparasi atau membuat perkakas 
potong seperti gunting untuk plat eyzer,  
alat pemotong lainnya seperti (kayu, 
kertas, plastic, karet) dan lain-lain. 
Dengan adanya komposisi wolfram 
(tungsten) dan vanadium yang sangat 

tinggi, maka sifat dari elektroda las ini 
akan tetap keras dan tajam pada suhu 
tinggi. Pisau baja (punch) dan yang lain 
dapat dibuat dari baja lunak, kemudian 
sisi potongnya dilas menggunakan 
elektroda SSMO2, maka sisi potongnya 
menjadi keras dan mampu untuk 
memotong. 

Cara pengelasan: besi (baja) 
tebalnya lebih dari 15 mm harus 
dipanaskan dulu hingga temperature ± 
350 oC sebelum dilas, jalur las 
sebaiknya dipukul dengan palu setelah 
dilas sepanjang ± 30 mm, untuk 
mengurangi tegangan (tarikan-tarikan) 
pada alur las. Kekerasan pada alur las; 
60 – 64 HR-C.  Jenis arus pengelasan 
yang digunakan  AC/DC . 

Harsono (1981:92),  Baja 
karbon sedang dan tinggi mengandung 
banyak karbon dan unsur lain yang 
dapat memperkeras baja.  untuk 
menghindari terjadinya retak dapat 
dilakukan dengan pemanasan mula 
(pre heating) pada suhu yang sangat 
tergantung dari pada kadar karbon, 
seperti yang ditunjukan dalam Tabel 2, 
di bawah ini. 

    
Tabel 2. Kadar karbon dan suhu pemanasan awal 

Kadar Karbon (%) Suhu Pemanasan Mula (oC) 
0,20 Maks. 90 (Maks). 
0,20 – 0,30 90 - 150 
0,30 – 0,45 150 - 260 
0,45 – 0,80 260 - 420 

         
Mengingat bahwa: (1) 

kandungan karbon pada bahan baja 
pada gunting  0,65%, (2) dari Tabel 2 
supaya lasan tidak retak maka  suhu 
pemanasan awal (pre heating) 260 – 
420oC digunakan 350 oC, (3) elektroda 
las untuk baja digunakan tipe FOX 
SSMO2 dari produk Bohler dengan 
diameter 3,2 mm.  (4) media pendingin 

udara, udara yang disemprotkan pakai 
kompresor, dan oli quenchin ( Bohler 
Welding Technology). 

Metode Penelitian 
Metode yang dipakai dalam 

penelitian ini adalah penelitian 
eksperimen. Variabel independen 
penelitian ini adalah elektoda las jenis 
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FOX  SSMO2 yang dilaskan pada 3 
pasang (kelompok)  pisau potong 
gunting plat. Perlakuan pada penelitian 
adalah setelah selesai mengelas pada 
pisau potong lalu segera dilakukan 
pendinginan. Ada 3 variasi pendinginan 
yaitu: (1) udara terbuka, (2) udara yang 
ditiup kompresor,  dan (3) oli 
quenching.  Variabel dependen 

penelitian ini adalah kekerasan hasil 
lasan dan kinerjanya. 

Desain penelitian yang dipakai 
dalam penelitian ini sebagai berikut: 
menurut Wiersma, (1986:108) model 
desain penelitian Pretest Posttest 
Control Group Design seperti 
ditunjukkan pada Tabel 3.  

Tabel 3. Pretest Posttest Control Group Design 

 

Kelompok 

Pretest 

Perlakuan 

Posttest 
Kekerasan 
Awal Logam 
Induk (HR-C)  

Kekerasan 
Logam Induk 
(HR-C)            

Kekerasan 
Hasil Lasan 
(HR-C)          

Kontrol  K1 Oa X1 Oa1 O1 
 

(RE) K2 
K3 

Ob 
Oc 

X2 
X3 

Ob1 
Oc1 

O2 
O3 

 
Keterangan: 
O1, O2 dan O3 adalah pengukuran kekerasan lasan pada mata potong. 

RE adalah randomisasi kelompok eksperimen 
RC adalah randomisasi kelompok Kontrol 
Oa, Ob, dan Oc  adalah pretest kekerasan awal logam induk pada kelompok K1, K2, 
dan K3 sebelum pengelasan dilakukan. 
Oa1, Ob1 dan  Oc1 adalah posttest kekerasan logam induk K1, K2, dan K3 setelah 
pengelasan pada daerah haz. 
O1  =  kekerasan hasil lasan yang didinginkan dengan cara udara terbuka. 
O2 = pengukuran kekerasan hasil lasan yang didinginkan dengan cara udara ditiupkan 

menggunakan compressor pada tekanan 1,5 bar. 
O3 = pengukuran kekerasan hasil lasan yang didinginkan dengan cara dicelup pada oil 

quenching dan dilanjutkan dengan tempering pada suhu 200OC selama ½ jam. 
K1 = kelompok kontrol 
K2 = kelompok eksperimen pendinginan dihembuskan dari kompresor 
K3 = kelompok eksperimen dicelup pada oil quenching. 
X1 = Perlakuan pada pisau pemotong plat setelah dilas lalu didinginkan dengan udara 

terbuka (bebas)  
X2 = Perlakuan pada pisau pemotong plat setelah dilas lalu didinginkan dengan udara 

dihembuskan dari kompresor 
X3 = Perlakuan pada pisau pemotong plat setelah dilas lalu didinginkan dengan oil 

quenching dan tempering.  
 
Tiap kelompok (K1, K2, dan K3) 

dilakukan pengelasan pada 3 tempat, 
kemudian tiap tempat diukur 
kekerasannya sebanyak 5 kali 

sehingga tiap kelompok ada 15 kasus. 
Penentuan K1, K2, dan K3 dilakukan 
dengan cara acak sehingga 
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randomisasi dilakukan dilevel 
kelompok.  

Untuk menghindari adanya 
validitas external pada pisau  potong 
yang dilas, maka pengelasan dilakukan 
oleh orang yang sama dan ahli serta 
trampil dalam pengelasan. Selain itu 
harus menggunakan: (1) mesin las dan 
besar arus yang sama, (2) elektroda las 
dengan jenis yang sama, (3) tempat 
dan waktu sama. 

Demikian juga untuk 
mengantisipasi validitas internal, 
caranya yaitu 3 pasang gunting 
pemotong plat dari bahan yang sama. 
Elektroda las yang dipakai juga sama 
untuk semua perlakuan. 

Instrumen yang digunakan pada 
penelitian eksperimen ini adalah: (1) 
alat uji kekerasan Rockwell C yang 
terdapat di Lab. Bahan Jurusan 
Pendidikan Teknik Mesin, (2) jangka 
sorong merek Mitutoyo, panjang 150 
mm dan ketelitiannya  0,05 mm, (3)  
mikroskop dengan pembesaran 10 X, 
(4) gerinda rata (meja), (5) mesin las 
DC kapasitas 200 Amper, (6) dapur 
heattreatment kapasitas 1200 OC 
merek Milson, (7) guletine hidrolic 
kapasitas 1200 mm X 4 mm, (8) 
gunting tuas, (9) gerinda portebel. 

Untuk mendapatkan data kinerja 
pisau potong pada gunting tuas hasil 
penelitian ini,  maka pisau potong 
tersebut dipakai untuk memotong plat 
mild steel tebal 1,5 mm lebar 20 mm 
dan panjang 25 mm masing-masing 50 
buah. Setelah dilakukan pengujian 
dengan cara memotong plat, lalu pisau 
potong dan plat hasil pemotongan 
diperiksa secara visual untuk 
memastikan kondisi mata potong. 
Pemeriksaan pisau potong dilakukan 
untuk mengetahui apakah pisau potong 
gunting tersebut: (a) rompal atau tidak, 
(b) retak atau tidak. 

Dalam penelitian ini 
pengamatan keretakan melalui 
pengamatan visual, hal tersebut dapat 
dilakukan dengan menggunakan kaca 
pembesar (microscope) dengan 
pembesaran 10 kali. Pengamatan untuk 
mengetahui rusaknya mata potong 
misalnya rompal, dapat langsung dilihat 
dengan mata tanpa alat bantu. 

Prosedur  melaksanakan penelitian 
eksperimen ini sebagai berikut: (1) 
menyiapkan pisau potong gunting plat 
dan tiap pisau potong diberi 3 legokan 
untuk tempat pengelasan lalu 
menandainya kelompok K1, K2, dan 
K3, (2) mengukur kekerasan awal 
benda kerja (pisau potong pada 
gunting), (3) menyiapkan elektroda  
baja merk Bohler SSMO2 sebanyak 5 
batang, (4) menyiapkan mesin las DC 
dan mengatru besar arus pada 110 
Amper dan kompresor serta 
penyemprotnya, (5) memanaskan 
benda kerja di dapur heattreatment 
pada suhu 350OC untuk keperluan 
preheating, soaking time 15 menit, (6) 
mengambil benda kerja K1 dari dapur 
lalu melakukan pengelasan hingga 
selesai, kemudian dinginkan dengan 
udara luar hingga dingin, (7) mengambil 
benda kerja K2 dari dapur lalu 
melakukan pengelasan hingga selesai, 
kemudian didinginkan dengan 
semprotan udara kompressor hingga 
dingin, (8) mengmbil benda kerja K3 
dari dapur lalu melakukan pengelasan 
hingga selesai, kemudian didinginkan 
dengan cara dicelup ke dalam oil 
quenching hingga dingin dan 
dilanjutkan tempering pada suhu 200OC 
selama 30 menit, (9) membersihkan 
terak pada permukaan las-lasan, (10) 
meratakan permukaan las-lasan 
menggunakan gerinda, (11) mengukur 
kekerasan HR-C pada lasan dan 
disekitar las-lasan (didaerah haz) 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Teknik Mesin 
FT UNY, Sabtu 2 Juni 2012 ISSN: 2086-8987

288



menggunakan alat Universal Hardness 
tester, (12) memasang pisau potong 
gunting pada rangkanya, (13) 
menyiapkan bahan untuk uji kinerja 
gunting yaitu plat eyzer 1,5 x 20 x 25 
mm sebanyak 150 buah, (14) 
melakukan pengujian kinerja mata 
potong gunting dengan cara memotong 
bahan (plat) masing-masing sebanyak 
50 kali, (15) memeriksa pisau potong 
gunting dan hasil pemotongan secara 
visual, (16) mencatat data dan 
melakukan analisis data, (17) membuat 
laporan. 

Analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah analisis 
deskriptif,  data ditampilkan dalam 
bentuk table, dan untuk membedakan 
hasil kekerasan lasan antar kelompok  
dilanjutkan dengan analisis anova satu 
jalur. 

Uji kinerja hasil lasan setiap 
kelompok dilakukan dengan cara 

digunakan memotong plat masing-
masing sebanyak 50 buah, kemudian 
pisau potong gunting diperiksa 
terhadap keretakan dan rompal atau 
tidak, serta hasil pemotongannya juga 
diperiksa secara visual dengan alat 
bantu microscope. 

Hasil Penelitian dan Pembahasan  

A. Hasil Penelitian. 

Variabel independen penelitian 
ini adalah elektoda las jenis FOX  
SSMO2 yang dilaskan pada 3 pasang 
(kelompok)  pisau potong gunting plat . 
Tiga kelompok pisau potong diberi 
simbul K1, K2, dan K3.  Kelompok K1, 
K2, dan K3 masing-masing diberi 
perlakuan yang berbeda.  
Variabel dependen penelitian ini adalah 
kekerasan hasil lasan dan kinerja pisau 
potong untuk memotong plat. Data uji 
kekerasan hasil penelitian ditampilkan 
pada Tabel 4.  

Tabel 4.  Data Penelitian 
NO
.

KELOMPO
K

KEKERASAN HR-C  
PADA LOKASI LASAN 
KE

HR-C
RERAT
A

KEKERASAN HR-C
LOGAM INDUK

  
1 2 3 AWAL DAERAH 

HAS
1   56 56.5 56.9   56 54 
2   56.9 56.7 56.1   57 54.5 
3 K1 56.8 56.2 56.4 56.62 56.5 54.7 
4   56.3 56.8 57   56.3 55 
5   56.8 56.7 57.2   56 54 
      56 54.2 

RERATA 56.56 56.58 56.72 56.3 54.4
1   56 56.5 57   55 53 
2   56.6 56.7 57.2   54 52 

3 K2 56.6 56.9 57.4 
56.7866

7 56 53.4 
4   56.8 56.6 56.6   55 54.2 
5   57 56.1 57.8   57 54.5 
      56 53.6 

RERATA 56.6 56.56 57.2 55.5 53.45
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1   58.4 58.9 58.7   56.3 54.7 
2   59.1 59 60   55.8 55 
3 K3 58.3 59.1 59.5 59.04 55.9 55.2 
4   58.8 58.8 59.2   56 55.6 
5   58.7 59.3 59.8   56.1 56 
      56.6 54 

RERATA 58.66 59.02 59.44 56.11667 55.083333
 

Hasil uji Anova ditunjukan pada Tabel 5. 

Tabel 5. Data Uji Anova 

 Sum of 
Square 

df Mean Square F Sig. 

Between Groups 
Within Groups 
Total 

54.808 
7.877 
62.686 

2 
42 
44 

27.404 
  0.188 

146.113 
 

0.000 
 

 
Untuk mengetahui kinerja hasil 

penelitian ini adalah gunting diuji untuk 
memotong plat. Apabila bagian gunting 
yang dilas tidak rusak seperti retak, 
rompal atau tumpul, maka gunting 
tersebut las-lasannya baik. 
Pengamatan juga dilakukan pada plat 
hasil pemotongan. Apabila sisi bagian 

tepi hasil pemotongan  bentuknya lurus 
berarti gunting tersebut tetap tajam. 
Apabila sisi bagian tepi hasil 
pemotongan bentuknya beradius, itu 
tandanya pisau potong gunting sudah 
tumpul. Data uji kinerja ditunjukan pada 
Tabel 6. 

Tabel 6. Uji Kinerja Memotong Plat 1,5 X 20 X 25 mm sebanyak 50 buah 

No
.

Kelompo
k

Kondisi mata potong Bagian Tepi Hasil 
Pemotongan

Seperti 
semula Retak Rompal Lurus Beradius

  Ya Td
k Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk 

1 K1 √ √ √ √ √
2 K2 √ √ √ √ √
3 K3 √ √ √ √ √

 

B. Pembahasan. 

Dari data pada Tabel 6. dapat 
dijelaskan sebagai berikut: 

1.  Hasil penelitian menunjukan bahwa 
rerata kekerasan las-lasan pada 
kelompok 1 sebagai berikut: (1) 
logam induk 56.3 HRC, (2) las-lasan 

56,62 HRC dan (3) logam induk 
disekitar lasan 54,4 HRC 

a. Kekerasan logam induk 56,3 
HRC dan kekerasan las-lasan 
56,62 HRC.  Kekerasan las-
lasan lebih keras dari pada 
kekerasan logam induk, itu 
artinya kekerasan  lasan telah 
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memenuhi syarat untuk gunting 
tersebut. Apabila gunting ini 
dipakai untuk memotong plat, 
maka tingkat keausannya 
mendekati sama dan merata. 
Dengan pendinginan udara 
setelah dilakukan pengelasan, 
sudah cukup memadai dan 
mudah dilaksanakan tanpa 
peralatan tambahan seperti 
dapur pemanas dan kompresor. 

b.  Kekerasan logam induk disekitar 
las-lasan 54,4 HRC. Kekerasan 
logam induk berkurang 1,9 HRC 
disekitar las-lasan. Hal tersebut 
terjadi karena pengaruh 
pendinginan oleh udara terbuka 
dan pendinginannya lambat. 

2. Rerata kekerasan las-lasan pada 
kelompok 2 sebagai berikut: (1) 
kekerasan logam induk 55,5 HRC, 
(2) kekerasan las-lasan 56,78 HRC 
dan (3) kekerasan logam induk 
disekitar lasan (daerah haz) 53,45 
HRC.  
a. Kekerasan las-lasan lebih keras 

daripada kekerasan logam induk, 
itu artinya kekerasan  lasan telah 
memenuhi syarat untuk gunting 
tersebut. Apabila gunting ini 
dipakai untuk memotong plat 
daya tahan las-lasan terhadap  
keausan akan lebih baik 
daripada logam induk.  

b.  Kekerasan logam induk disekitar 
las-lasan (daerah haz) 53,45 
HRC. 
Kekerasan logam induk 
berkurang 2,05 HRC disekitar 
las-lasan, itu artinya pengaruh 
pendinginan dengan semprotan 
udara tidak berpengaruh 
terhadap kekerasan logam induk 
bahkan cenderung turun. 
Turunnya kekerasan tersebut 

dapat disebabkan akibat 
seburan udara dapat 
mengakibatkan oksidasi 
sehingga terjadi dekarburasi 
artinya ada untur carbon yang 
hilang akibat oksidasi tersebut. 

3. Rerata kekerasan las-lasan pada 
kelompok 3 sebagai berikut: (1) 
logam induk 56,11 HRC, (2) 
kekerasan las-lasan 59,04 HRC 
dan (3) kekerasan logam induk 
disekitar lasan 55,08 HRC. 
a. Kekerasan las-lasan (59,04) lebih 

keras daripada kekerasan logam 
induk (56,11) itu pengaruh 
pendinginan cepat. Apabila 
gunting ini dipakai untuk 
memotong plat daya tahan las-
lasan terhadap  keausan akan 
lebih baik daripada lainnya.  

b. Kekerasan logam induk disekitar 
las-lasan 55,08 HRC. 
Kekerasan logam induk 
berkurang 1,03 HRC disekitar 
las-lasan, itu artinya pengaruh 
tempering pada suhu 200OC.  
Turunnya kekerasan tersebut 
tergolong lebih rendah jika 
dibandingkan penurunan 
kekerasan yang terjadi pada 
kelompok 1 dan kelompok 2.  

4. Hasil uji anova menyatakan antara 
hasil las-lasan kelompok 1 dan 2 
tidak ada perbedaan, walaupun 
rerata rerata kelompok 2 > 
kelompok 1. Perbedaan kekerasan 
lasan terjadi antara kelompok 1 dan 
kelompok 3, serta kelompok 2 dan 
kelompok 3. 

5. Uji kinerja pada ketiga kelompok 
yang telah dilakukan untuk 
memotong plat masing-masing 50 
buah, menunjukan bahwa: 
a. Setelah pemotongan plat, mata 

potong kondisinya tetap seperti 
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semula tidak retak dan tidak 
rompal. 

b. Bekas pemotongan pada benda 
kerja sisi bagian tepinya tetap 
lurus dan tidak beradius, itu 
artinya setelah dilakukan 
pemotongan mata potong ketiga 
gunting tersebut tetap tajam. 

Simpulan 
1. Hasil kekerasan ketiga kelompok 

penelitian sebagai berikut: 
a. Rerata Kekerasan kelompok 1 

(kelompok kontrol), yaitu hasil 
lasan yang didinginkan diudara 
terbuka adalah 56,62 HRC. 

b. Rerata kekerasan lasan pada 
kelompok 2 yang didinginkan 
dengan semburan udara 
kompresor adalah 56,78 HRC. 

c. Rerata kekerasan lasan pada 
kelompok 3 yang didinginkan 
dengan cara dicelup ke dalam oli 
quenching dan distempering 
adalah 59,04 HRC. 

d. Kekerasan kelompok kontrol 
lebih rendah dari kelompok 
perlakuan lainnya. K1<K2<K3      
atau          K1 (56,62 HRC) < K2 
(56,78 HRC) < K3 (59,04 HRC). 

2. Hasil analisis  anova menyatakan 
bahwa antara hasil lasan kelompok 
1 dan 2 tidak berbeda secara 
siqnifikan, walaupun rerata 
kelompok 2 > kelompok 1. 
Perbedaan kekerasan lasan terjadi 
antara kelompok 1 dan kelompok 3, 
dan antara kelompok 2 dan 
kelompok 3. 

3. Hasil kinerja untuk memotong plat  
ukuran 1,5 X 20 mm masing-
masing kelompok memotong 
sebanyak 50 buah.  Hasil 
pemotongan menunjukan baik dan 
pisau potong ketiga kelompok 
tersebut tidak retak dan tidak 
rompal serta kondisi pisau potong 
tetap seperti semula. Hasil 
pemotongannya sisinya tetap lurus 
dan tidak beradius, hal tersebut 
menunjukan gunting tetap tajam. 
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Abstrak 
Aluminium seri 6061-T6 merupakan salah satu jenis paduan aluminium yang banyak 

digunakan dalam bidang teknik terutama industri otomotif, perpipaan, tangki, pesawat terbang 
dan perkapalan, karena mempunyai banyak keunggulan. Proses pengelasan merupakan salah 
satu metode penyambungan yang banyak dipakai saat ini. Masalah yang sering dijumpai bila 
menggunakan metode las adalah lemahnya kekuatan sambungan dan adanya perubahan 
dimensi terutama untuk bahan yang tipis, karena tegangan sisa yang muncul akibat proses 
pengelasan. Tegangan sisa tarik yang tinggi pada sambungan las dapat menyebabkan patah 
getas, peretakan korosi tegangan, dan mempercepat laju perambatan fatik.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh preheat, static thermal tensioning 
(STT), dan transient thermal tensioning (TTT) terhadap laju perambatan retak fatik sambungan 
las TIG Al 6061-T6. Proses las TIG menggunakan parameter arus listrik AC dengan (I): 134 
amper, tegangan (V): 15 volt, aliran gas: 10 liter/menit, kecepatan pengelasan (v): 175 
mm/menit dan masukan panas QW: 689 J/mm.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses preheat, STT, dan TTT dapat mengubah 
ukuran dan bentuk butiran pada daerah las dan daerah HAZ. Metode preheat, STT, dan TTT 
dapat meningkatkan umur fatik dan ketahanan laju retak fatik. Laju perambatan retak fatik 
paling rendah terjadi pada spesimen STT yaitu da/dN= 7,745E-12 (�K)4,099 m/siklus, sedangkan 
laju perambatan retak fatik tertinggi terjadi pada spesimen tanpa perlakuan yaitu da/dN= 
4,503E-13 (�K)6,992 m/siklus. 

Kata kunci: static, transient, thermal tensioning, TIG, Al 6061-T6, retak fatik 

Pendahuluan 
Al 6061-T6 merupakan salah satu 

jenis paduan aluminium Al-Mg-Si yang 
dapat diberi perlakuan panas (heat-
treatable alloys), mempunyai kekuatan 
tarik sedang dan sifat mampu las 
(weldability) yang relatif baik. Paduan 
ini banyak digunakan pada struktur 
kapal, kendaraan, dan pesawat karena 
ringan dan kekuatan tarik (strength to 
weight ratio) tinggi. Dalam proses 
fabrikasi, metode penyambungan Al 
6061-T6 yang paling banyak dipakai saat 
ini adalah dengan proses pengelasan 
terutama las MIG dan TIG.  

Pada pengelasan paduan aluminium, 
siklus pemanasan dan pendinginan 
yang terjadi selama proses pengelasan 
mengakibatkan terjadinya regangan 
termal pada logam las dan logam induk 

di sekitar las. Regangan yang timbul 
selama proses pemanasan ini disertai 
dengan deformasi plastik. Deformasi 
plastik yang tidak seragam pada struktur 
las dapat menimbulkan tegangan sisa 
dan mengakibatkan distorsi (Feng, 2005).  

Karakteristik fatik pada struktur las 
dipengaruhi oleh banyak faktor, antara 
lain inklusi terak, porositas, dan 
tegangan sisa pada hasil lasan. 
Horikawa dkk (1983), dalam penelitiannya 
tentang pengaruh tegangan sisa tarik 
dan rasio tegangan terhadap laju retak 
fatik dan faktor intensitas tegangan di 
sekitar nilai ambang (treshold value) 
menyimpulkan bahwa tegangan sisa tarik 
pada sambungan las akan mempercepat 
laju retak fatik (da/dN) dan menurunkan 
faktor intensitas tegangan ambang fatik 
(�Kth). Pada logam induk, bertambahnya 
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rasio tegangan (R) akan menaikkan 
nilai da/dN dan menurunkan nilai �Kth. 

Teng dan Chang (2004), dalam 
penelitiannya tentang pengaruh tegangan 
sisa terhadap kekuatan fatik pada 
sambungan las tumpul menjelaskan 
bahwa panas lokal akibat proses 
pengelasan dan pendinginan yang 
cepat dapat mengakibatkan tegangan 
sisa tarik pada daerah pinggir las (weld 
toe) sambungan tumpul (butt joint). 
Tegangan ini mempunyai pengaruh yang 
besar terhadap kekuatan fatik 
sambungan. Sedangkan dalam penelitian 
lainnya tentang pengaruh geometri las 
dan tegangan sisa pada sambungan las 
tumpul, Teng dkk (2002) menjelaskan 
bahwa perubahan flange angle dan 
weld toe radius tidak mempunyai 
pengaruh yang besar terhadap tegangan 
sisa longitudinal hasil las. Tegangan 
sisa dapat dikurangi dengan proses 
pemanasan mula (preheating) sehingga 
menaikkan waktu untuk terjadinya retak 
awal (fatigue crack initiation life). 

Proses preheat dilakukan untuk 
memperlambat laju pendinginan, 
mengurangi tegangan penyusutan dan 
distorsi akibat pengelasan, meningkatkan 
penyatuan logam induk dengan lasan, 
dan menghilangkan kelembaban. Untuk 
paduan aluminium, preheat dapat 
dilakukan pada temperatur 80oC–200oC 
tergantung pada ketebalan plat dan 
jenis paduannya. Paduan aluminium Al-
Mg-Si termasuk paduan yang sensitif 
terhadap retak bila mengalami overheating 
(www.bocworldofwelding.com.au). 

Tegangan sisa dan distorsi yang 
terjadi akibat proses las menarik perhatian 
besar dalam industri pengelasan. 
Beberapa metode telah dikembangkan 
untuk menghilangkan tegangan sisa dan 
distorsi ini dan salah satunya dengan 
metode thermal tensioning, yaitu 

dengan cara pemberian panas lokal di 
sekitar jalur las selama pengelasan. 

  Metode thermal tensioning untuk 
mengontrol tegangan sisa dan distorsi 
telah dilakukan oleh (Burak dkk, 1977; 
Burak dkk, 1979) dengan membuat 
tegangan tarik di daerah las sebelum dan 
selama pengelasan dengan mengatur 
gradien suhu. Dalam proses ini digunakan 
kombinasi antara pemanasan dan 
pendinginan. Menurut Burak, elemen 
pemanas harus diletakkan  sedekat 
mungkin dengan elemen pendingin. 
Setiap bentuk sambungan, bahan, dan 
masukan panas (heat input) tertentu 
harus dilakukan percobaan untuk 
mendapatkan kondisi tegangan mula 
(pre-tension) yang dibutuhkan. 

Guo dan Li (2001), dalam studinya 
tentang pengaruh static thermal 
tensioning terhadap distorsi akibat 
proses las TIG (Tungsten Inert Gas) 
pada plat tipis paduan aluminium 2024 
menunjukkan bahwa metode pengelasan 
ini dapat mengurangi terjadinya tegangan 
sisa dan distorsi secara efektif. 
Mekanisme static thermal tensioning 
dapat mengurangi tegangan tekan 
plastik longitudinal yang terbentuk 
selama proses pemanasan di daerah 
las dan daerah sekitarnya. Perbedaan 
suhu merupakan parameter utama 
pada proses ini. Perbedaan suhu yang 
besar dapat mengurangi distorsi secara 
lebih baik. 

Barsanescu dkk (2011), dalam 
penelitiannya untuk mengurangi tegangan 
sisa pengelasan dengan pemanas gas 
paralel menunjukkan bahwa dengan 
metode tersebut tegangan sisa yang 
terjadi di jalur las dapat berkurang 
70,1% bila dibandingkan dengan tanpa 
pemanas gas paralel. Selain mengurangi 
tegangan sisa yang tinggi di daerah las 
metode ini juga meratakan distribusi 
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tegangan sisa di sepanjang penampang 
las. 

Li dkk (2004), telah melakukan 
penelitian tentang karakteristik temperatur 
pengelasan dengan TIG menggunakan 
metode thermal tensioning dengan 
trailing heat sink yaitu metode pengelasan 
dengan menambahkan pendinginan aktif 
yang bergerak mengikuti di belakang 
welding torch dan pemanas (heater) 
yang diletakkan di samping jalur las. 
Dengan metode ini,  temperatur  
maksimum pada spesimen las akan 
terjadi dalam waktu yang lebih pendek 
dibandingkan pada las konvensional. 
Tegangan sisa yang terjadi pada 
daerah las juga mengalami penurunan 
serta   distorsi lengkungan yang sering 
terjadi dalam pengelasan plat secara 
konvensional dapat menjadi hampir 
datar bila menggunakan cara ini.  

Aa dan Murugaiyan (2006), dalam 
penelit iannya tentang pengaruh 
pengelasan dengan trailing heat sink 
terhadap distribusi tegangan sisa 
menyatakan bahwa pengelasan plat tipis 
dengan metode ini dapat mengurangi 
tegangan sisa yang terjadi akibat proses 
pengelasan. Distorsi yang terjadi pada 
plat juga lebih kecil. Pengaruh 
pendinginan-aktif (active cooling) yang 
diletakkan di bawah sambungan las 
selama pengelasan juga tampak jelas.  

Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh pengaruh  preheat 
dan static – transient thermal tensioning 
terhadap laju perambatan retak fatik 
pada sambungan las TIG Al 6061-T6. 

Metode Penelitian 
1. Proses Pengelasan 

Pengelasan menggunakan las TIG 
yang dilakukan pada plat Al 6061-T6 
dengan ukuran 300x100x3 mm dengan 
elektroda ER 5356. Komposisi kimia 

bahan berdasarkan hasil pengujian 
spektrometer tampak pada Tabel 1. 

 
Tabel 1. Komposisi kimia bahan 

(% berat) 
Al : 97,11 Cr : 0,277 Ca : *0,035 
Si : 0,77 Ni : <0,02 Sr : <0,0005 

Fe : 0,37 Zn : 0,013 V : 0,017 
Cu : 0,730 Sn : <0,05 Zr : 0,022 
Mn : 0,09 Ti : 0,024     Lain-lain 
Mg : 1,110 Pb : <0,030   

 
Empat metode pengelasan yang 

digunakan yaitu pengelasan konvensional 
(tanpa STT/TTT), pengelasan dengan 
preheat 200oC, pengelasan STT suhu 
200oC, dan pengelasan TTT suhu 200oC. 

Parameter dan peralatan pengelasan 
yang digunakan adalah arus listrik AC 
dengan (I): 134 amper, tegangan (E): 
15 volt, aliran gas argon: 10 liter/menit, 
kecepatan pengelasan (v): 175 mm/menit, 
masukan panas QW: 689 J/mm, 
diameter elektroda: 2,4 mm, diameter 
tungsten: 3 mm, dan posisi pengelasan 
mendatar (Gambar 1). 

 

2. Pengamatan Struktur Mikro dan 
Makro 
Pengujian struktur mikro dan makro 

dilakukan dengan mengamati daerah las 
pada arah transversal dengan foto mikro. 
Untuk mengetahui bentuk struktur mikro 
dilakukan dengan mengambil empat 
penampang permukaan spesimen untuk 
dipoles dan dietsa dengan larutan 
Hydroflourid Acid (HF). 

 

3. Pengujian rambat retak fatik 
Penguj ian rambat retak fat ik  

dilakukan pada suhu kamar dan tekanan 
atmosfir dengan ukuran spesimen 
menurut standar ASTM E-647 (Gambar 
2). Laju perambatan retak fatik  dihitung 
dengan menggunakan metoda secant 
(ASTM E647-00, 2003). 
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(a) (b) 

(c)               (d) 

Gambar 1. Proses dan prosedur pengelasan:  
(a) tanpa STT/TTT, (b) preheat 200oC, (c) STT suhu 200oC, (d) TTT suhu 200oC. 

 
Gambar 2.  Spesimen uji rambat retak fatik. 
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4. Pengujian Fraktografi SEM 
Pengujian dilakukan dengan 

menggunakan metode Scanning Electron 
Microscope (SEM), dilaksanakan setelah 
pengujian perambatan retak fatik yang 
hasilnya berupa gambar dengan ukuran 
mikro yang bertujuan untuk mengetahui 
mekanisme perambatan retak fatik 
pada permukaan retak akibat proses 
pengelasan. 

Hasil Penelitian 
1. Hasil Pengamatan Struktur Makro 

dan Mikro 
Pengamatan visual menunjukkan 

bahwa permukaan las (manik las) pada 
spesimen dengan preheat tampak paling 
halus dibandingkan dengan yang lain 
(Gambar 3). Hal ini disebabkan 
temperatur pengelasan yang berlangsung 
pada proses ini paling tinggi dibanding 
dengan proses yang lain. 

 

 

 

 
Gambar 3. Manik las: (a) tanpa perlakuan, 

(b) preheat, (c) STT, (d) TTT. 

Penampang melintang hasi l  
pengelasan dapat dilihat pada Gambar 
4. Pengamatan visual menunjukkan 
terdapat tiga daerah yang berbeda 
pada penampang melintang las yaitu 
daerah logam las (weld metal/WM), 
daerah terpengaruh panas (heat 
affected zone/HAZ), dan daerah logam 
induk (base metal/BM). 

 

Gambar 4. Kampuh las. 
 

Struktur mikro daerah las secara 
umum berbentuk dendrit dengan warna 
gelap yang menunjukkan fasa silikon-
magnesium (Mg2Si) dan atau silikon 
(Si), sedangkan warna terang merupakan 
fasa α aluminium seperti yang telah 
disampaikan oleh Chakrabarti dan 
Laughlin (2004). Ukuran dendrit semakin 
besar dengan adanya perlakuan STT 
atau TTT (Gambar 5). 

Terjadinya presipitat Mg2Si pada 
logam las dapat dilihat pada uji EDX 
yang hasilnya menunjukkan elemen 
yang muncul adalah Mg 2,91 % atomic, 
Al 93,47 % atomic, dan Si 1,94 % atomic. 

Struktur mikro daerah HAZ 
menunjukkan terjadinya pertumbuhan 
butir pada saat pengelasan. Butir-butir 
pada daerah HAZ mengalami  
pengasaran dan berbentuk poligonal. 
Munculnya partikel halus pada daerah 
ini kemungkinan merupakan presipitat 
(Gambar 6). 

WM HAZ

BM

(a)

(b)

(c)

(d)
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Gambar 5. Struktur mikro daerah las: (a) tanpa perlakuan, (b) preheat, (c) static 

thermal tensioning (STT), (d) transient thermal tensioning (TTT). 
 

  

  
Gambar 6. Struktur mikro daerah HAZ: 

(a) tanpa perlakuan, (b) preheat, (c) STT, (d) TTT. 

(a) (b)

(c) (d)

50 ��m 

50 ��m 

50 ��m 

50 ��m 
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Pada daerah HAZ, munculnya 
presipitat Mg2Si dapat dilihat pada hasil 
uji EDX yang hasilnya menunjukkan 
elemen yang muncul adalah Mg 1,36% 
atomic, Al 96,86% atomic, dan Si  
0,64% atomic. 

Struktur mikro daerah logam induk 
menunjukkan tidak adanya perbedaan 
yang terjadi baik pada metode las 
konvensional maupun dengan preheat, 
STT dan TTT (Gambar 7). Hal ini dapat 
terjadi karena daerah logam induk tidak 
terkena proses pemanasan selama 
proses pengelasan. Struktur mikro pada 
daerah ini berupa butir halus memanjang 
dengan orientasi searah rol. Butir halus 
pada logam induk menyebabkan  
kekerasannya menjadi lebih tinggi. 
 

Gambar 7. Struktur mikro daerah logam 
induk pengelasan STT. 

 
2. Hasil Pengamatan Struktur Makro 

dan Mikro 
Pengujian laju perambatan retak fatik 

dilakukan dengan menggunakan mesin 
Shimadzu Hydraulic Servo Pulser tipe 
EHF-EB20-40L di laboratorium Bahan 
Teknik Jurusan Teknik Mesin dan Industri. 
Jumlah siklus untuk tiap-tiap spesimen 
tampak pada Tabel 2. 

Siklus tertinggi terjadi pada spesimen 
las dengan STT  yaitu 1.011.623 siklus, 
lebih tinggi daripada logam induk yaitu 
922.102 siklus. Siklus terendah terjadi 

pada spesimen las tanpa perlakuan 
yaitu 97.684 siklus. 

 
Tabel 2. Jumlah siklus uji fatik. 

Spesimen Jumlah 
Siklus 

Prosentase 
kenaikan jumlah 
siklus terhadap 
tanpa perlakuan 

Tanpa 
perlakuan 

97.684 -- 

Preheat  392.440 302 % 
STT  1.011.623 936 % 
TTT  871.221 792 % 
Logam 
induk 

922.102 844 % 

 
Umur fat ik biasanya berupa  

pengukuran pertambahan panjang retak 
sebagai fungsi jumlah siklus beban. 
Dari gambar 8 menunjukkan bahwa 
spesimen dengan STT mempunyai umur 
fatik yang paling tinggi dibanding dengan 
spesimen yang lain, sedangkan umur 
fatik yang paling rendah terjadi pada 
spesimen las tanpa perlakuan. 

 

Gambar 8. Hubungan antara 
pertambahan panjang retak (a)  
sebagai fungsi dari siklus (N) 

 
Laju perambatan retak fatik da/dN 

sebagai fungsi �K ditunjukkan pada 
Gambar 9 dan 10 yang memperlihatkan 
hubungan antara faktor intensitas 
tegangan (�K) dan laju perambatan 
retak fatik (da/dN) dalam skala log dan 

50 ��m 
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trendline-nya dari masing-masing 
spesimen. 

 

Gambar 9. Grafik hubungan antara 
faktor intensitas tegangan (�K) dan laju 
perambatan retak fatik (da/dN) seluruh 

spesimen dalam skala log. 
 

Gambar 10. Trendline hubungan antara 
faktor intensitas tegangan (�K) dan laju 
perambatan retak fatik (da/dN) seluruh 

spesimen dalam skala log. 
 
Tabel 3. Nilai konstanta Paris masing-

masing spesimen. 
Spesimen C n 

Tanpa Perlakuan 4,503E-13 6,992 
Preheat  1,591E-11 4,397 
STT  7,745E-12 4,099 
TTT  1,021E-11 4,242 
Logam induk 8,132E-12 4,112 

 
Dari Gambar 9 dan 10, maka nilai 

konstanta Paris C dan n dapat dihitung 
seperti pada tabel 3. 

Tabel 3 menunjukkan harga n 
berkisar antara 4,099 – 6,992 yang 
menunjukkan gradien garis linear atau 
slope dari kurva, sedangkan harga C 
merupakan perpotongan garis trendline 
dengan sumbu tegak atau pada harga 
�K=1 MPa.m1/2. Nilai n berkisar antara 
2 – 8 (ASM Metal Handbook vol. 19). 

Dari Gambar 10 dan Tabel 3, terlihat 
bahwa laju perambatan retak fatik 
spesimen las dengan STT relatif paling 
rendah dibandingkan dengan spesimen 
lain, yang berarti spesimen las dengan 
STT mempunyai ketahanan terhadap 
retak fatik yang paling baik. 

Peningkatan umur fat ik dan  
ketahanan laju perambatan retak fatik 
pada las dengan preheat, STT, dan TTT 
disebabkan berkurangnya tegangan sisa 
tarik yang muncul akibat proses 
pengelasan di daerah logam las atau di 
sekitar jalur las. Hal ini sesuai dengan 
yang telah disampaikan oleh Horikawa, 
dkk (1983), bahwa tegangan sisa tarik 
pada sambungan las dapat mempercepat 
laju retak fatik (da/dN) dan menurunkan 
faktor intensitas tegangan ambang fatik 
(�Kth). 

Pada proses pengelasan dengan 
preheat, STT dan TTT berkurangnya 
tegangan sisa tarik pada logam las 
disebabkan berkurangnya tegangan 
termal yang muncul selama proses 
pengelasan. Hal ini terjadi akibat 
semakin berkurangnya perbedaan suhu 
atau gradien suhu  antara daerah jalur 
las dengan suhu di logam las akibat 
adanya panas dari heater yang diberikan 
pada logam induk sebelum dan selama 
proses pengelasan. Fenomena ini sesuai 
dengan persamaan yang disampaikan 
Radaj (1992), bahwa besarnya tegangan 
termal sebanding dengan perbedaan/ 
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Gambar 11. Foto SEM pada crack propagation spesimen las :  

(a) tanpa perlakuan, (b) preheat, (c) STT, dan (d) TTT. 

gradien suhu antara daerah las dan 
daerah sekitar las. Berkurangnya 
gradien suhu antara daerah jalur las 
dengan daerah sekitar las dapat 
mengurangi ketidakcocokan regangan 
(strain mismatch) yang terjadi selama 
proses pendinginan. 

 
3. Fraktografi SEM 

Uji fraktografi (SEM) yang dilakukan 
pada daerah patah fatik di daerah crack 
propagation (Gambar 11). Tampak bahwa 
spesimen mengalami patah getas atau 
cleavage fracture. 

Hasil foto SEM menunjukkan bahwa 
pada bidang patah nampak irregularitas- 
irregularitas kecil. Foto SEM juga 
memperlihatkan adanya pola garis pantai 
(beach mark) maupun striation yang 
merupakan ciri khas patah fatik. Patah 
getas biasanya terjadi dengan pemisahan 
langsung sepanjang kristalografik sebagai 
akibat lepasnya ikatan ion (Broek, 
1986). Patah getas yang terjadi adalah 

transgranular fracture yaitu perpatahan 
yang memotong butirnya karena bagian 
butir merupakan daerah yang paling 
lemah. 

Kesimpulan 
1. Proses preheat, static thermal 

tensioning (STT), dan transient thermal 
tensioning (TTT) dapat mengubah 
ukuran dan bentuk butiran pada 
daerah las dan daerah HAZ. 

2. Metode preheat, STT dan TTT dapat 
meningkatkan umur fatik dan 
ketahanan laju retak fatik. Laju 
perambatan retak fatik paling rendah 
terjadi pada spesimen STT yaitu 
da/dN= 7,745E-12 (�K)4,099 m/siklus, 
laju perambatan retak fatik tertinggi 
terjadi pada spesimen tanpa  
perlakuan yaitu da/dN= 4,503E-13 
(�K)6,992 m/siklus. 

3. Uji SEM pada hasil uj i fatik  
menunjukkan terjadinya patah getas 

(a) (b)

(c) (d)
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serta terdapat pola garis pantai dan 
striation yang merupakan ciri khas 
retak fatik. 
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ABSTRACT 
Penelitian ini bertujuan membuat biokomposit dari matriks alam sekresi kutu lak dengan 

penguat bambu apus dan mengetahui kekuatan tariknya. Sekresi kutu lak dipisahkan dari ranting 
pohon menjadi bentuk bongkahan-bongkahan kecil, dicampur spiritusdengan perbandingan berat 
1:1 sehingga berubah menjadi cair, dan dipanaskan pada temperatur 180 oC selama10 menit 
hingga berubah bentuk dari cair menjadi jel yang berfungsi sebagai matriks alam. Matriks 
inidilaburkan pada permukaan anyaman bambu apusdi dalam cetakan dengan metode hand lay-up 
hinggamerata, kemudian cetakan dipanaskan pada temperatur 180oC selama 15 menit, dan diberi 
tekanan 20 MPa.Biokomposit diambil dari cetakan setelah 6 jam.Kekuatan tarik biokomposit 
dievaluasi dengan mengacu standard ASTM D 638-92Karakterisasi biokomposit dilakukan 
denganFTIR, SEM-EDAX, berat jenis dan wetability.Hasilpenelitian menunjukkan bahwasekresi 
kutu lak memenuhi syarat sebagai matriks. Kekuatan tarik biokomposit dengan fraksi volume 63% 
anyaman bambu adalah 75 MPa dan berat jenis 0,85 gr/cm3.Kompatibilitas bambu-matriks alam 
cukup baik dengan indikator sudut kontak serat-matriks 30o. 

Keyword :matriks alam, sekresi kutu lak, bambu apus, biokomposit, kekuatan tarik, kompatibilitas 

 

Pendahuluan 
Komposit adalah material yang 

terdiri atas dua penyusun utama yaitu 
penguat (reinforcement) dan 
matriks.Biokomposit adalah material 
komposit dengan salah satu 
penyusunnya bersifat natural, misalnya 
menggunakan penguat serat alam atau 
matriks alam (Mohanty dkk, 
2005).Polimer dapat berfungsi sebagai 
matriks apabila memenuhi beberapa 
persyaratan diantaranya adalah dapat 
mentransmisikan beban ke serat melalui 
perubahan bentuk atau deformasi dan 
matriks harus dapat membungkus serat 
tanpa terjadi penyusutan yang dapat 
menyebabkan regangan internal dari 
fiber (Schwartz, 1984). Indikatornya yang 

dapat diukur adalah wetability, 
kompatibilitas dan bonding yang baik.  

Polimer natural yang sudah 
digunakan untuk matriks biokomposit 
diantaranya adalah pati (starch) dan 
kacang kedelai (soybean). Kedua bahan 
dasar ini memiliki gugus OH banyak yang 
bersifat adhesive. Sekresi kutu lak 
merupakan bahan dasar pembuatan 
shellac mempunyai penyusun utama 
aleuritic acid (Brydson, 1999) dengan 
gugus fungsi OH banyak, sehingga 
memliki sifat adhesive. Oleh karena itu, 
shellac dapat digunakan sebagai natural 
adhesive seperti yang dilakukan Indian 
Forest Research Institutdi India. Tetapi 
karena bahan ini kurang populer karena 
proses pembuatan yang rumit dan 
panjang. Pembuatan natural adhesive 
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dari shellac secara garis besar melalui 3 
tahapan yaitu pemrosesan stiklac 
menjadi lak butir (seedlac), pemrosesan 
seedlac menjadi shelak dan pembuatan 
natural adhesive dari shellac. Proses 
pembuatan lak butir sendiri memerlukan 
3 tahapan yaitu pembentukan butiran, 
pencucian dengan campuran air dan 
pemisahan kotoran dengan larutan 
garam. Stiklak atau lak batang 
merupakan sekresi kutu lak yang masih 
menempel di batang suatau tanaman 
seperti kesambi dan albasia. Sekresi 
kutu lak yang melimpah dan dapat 
dibudidayakan belum dimanfaatkan 
sebagai bahan dasar matriks alam. Pada 
dasarnya sekresi kutu lak yang masih 
menempel pada ranting pohon induk 
yang dikenal dengan istilah sticklak 
sudah mempunyai sifat adhesive. Oleh 
karena itu sekresi inidapat dikembangkan 
langsung menjadi matriks biokomposit 
tanpa melalui proses shellac. Tulisan ini 
melaporkan cara pembuatan matriks 
alam dari sekresi kutu lak dengan 
metode yang relatif sederhana dan dapat 
digunakan untuk membuat material 
biokomposit. 

Bambu apus atau bambu tali 
(Gigantochloa apus) adalah salah satu 
jenis bambu yang banyak digunakan 
untuk kerajinan anyaman seperti alat 
penangkap ikan, keranjang, topi, 
peralatan rumah tangga dan alat musik. 
Sifat mekanis bambu apus cukup baik, 
seperti yang dilaporkan Morisco (1999) 
bahwa bambu apus mempunyai 
kekuatan tarik 200 MPa,  flexure strength 
230 MPa dan impact strength 63 kJ/m2 
dan mudah diolah menjadi lembaran 
anyaman. Menurut Krisdianto dkk (2005), 
bambu mempunyai beberapa 

keterbatasan bila digunakan sebagai 
material bangunan diantaranya adalah 
sukar dikerjakan secara mekanis, 
mempunyai variasi dimensi yang tinggi, 
panjang ruas yang tidak seragam dan 
keawetannya rendah. Bambu yang 
dikuliti dalam keadaan basah mudah 
diserang oleh jamur biru dan ”bulukan” 
sedangkan bambu bulat utuh dalam 
keadaan kering dapat diserang oleh 
serangga bubuk kering dan rayap, 
sehingga pemanfaatan bambu sebagai 
material bangunan masih sedikit. Bambu 
apus memiliki ketersediaan yang 
melimpah, harga murah dan sifat 
mekanis yang cukup baik tetapi 
mempunyai keterbatasan untuk material 
bangunan atau struktural. Oleh karena 
itu, penelitian ini memanfaatkan bambu 
apus sebagai penguat biokomposit 
dalam rangka mengurangi keterbatasan-
keterbatasannya. 

Metode Penelitian 
1. Bahan Penelitian 

Bahan dasar matriks alam untuk 
biokomposit adalah sekresi kutu lak, juga 
dikenal dengan istilah lac, yang bersifat 
resin seperti terlihat pada Gambar 1a.Lak 
dipisahkan dari ranting pohon induk 
dalam bentuk butiran tidak teratur seperti 
terlihat pada Gambar 1b.Sedangkan 
bahan pelarut untuk mencairkan lak 
adalah spiritus yang di peroleh dari PT. 
Madukismo, Yogyakarta, Indonesia.  
Spritus adalah ethyl akohol yang dirusak 
dengan bahan pencampur melalui 
perbandingan 80 liter ethyl alkohol dan 
1,4 liter bahan pencampur.  Cara 
pembuatan bahan pencampur ini dengan 
menambahkan 96 gram methylen blue  
kedalam 400 liter methanol, kemudian 
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400 gram dari hasil campuran ini 
ditambahkan 160 liter 
kerosin.Reinforcement bikomposit ini 
adalah bambu apus yang berusia kurang 
lebih 2 tahun.Bambu ini dibuat menjadi 
lembaran-lembaran yang sering dikenal 
dengan iratan bambu.  

 

 
Gambar 1. Bahan dasar matriks alam dari 
kutu lak (putih) dan sekresinya yang 
menempel pada ranting 

 

2. Persiapan Sampel 

Pembuatan natural matrix dengan 
cara melarutkan lak kedalam spiritus 
pada temperatur kamar melalui 
perbandingan berat 1:1 selama 12 jam. 
Campuran ini kemudian dipanaskan 
pada 180�C selama 15 menit dan 
didinginkan pada temperatur kamar 
sehingga berubah bentuk menjadi jel dan 
kemudian digunakan sebagai matriks 
alam untuk membuat biokomposit seperti 
terlihat pada Gambar 1(c). 
Pohon bambu apus diambil 4 meter dari 

akar, kemudian dipotong menjadi 

lembaran-lembaran tipis dengan 

ketebalan 1-2,5 mm dan dianyam 

dengan jenis  plain weaveseperti terlihat 

pada Gambar 2. 

 

Kandungan Air dan Berat Jenis 
Bambu 

Kandungan air dalam iratan 
bambu apus dievaluasi dengan ASTM 
D4442. Setiap spesimen ditimbang dan 
ditempatkan dalam oven pada 
temperatur 105oC hingga beratnya 
konstan. Setiap 10 menit, sampel 
ditimbang dan dimasukkan kembali 
kedalam oven dengan cepat. 

Untuk mengetahui density 
diperlukan volume dan berat iratan 
bambu. Pengukuran volume iratan 
bambu dilakukan dengan menimbang 
berat piknometer yang berisi gabungan 
aceton dan iratan bambu (Wtot), berat 
piknometer kosong (Wpikno) dan berat 
iratan bambu (Wf). Volume aceton akhir 
ini merupakan volume iratan bambu 
dengan menggunakan persamaan 1. 
 

 
 

Kalibarasi Volume piknometer 
dilakukan dengan menimbang 
piknometer kosong dan piknometer berisi 
aceton. Selisih berat tersebut dibagi 
dengan density aceton 0,79 gr/cm3 

Gambar 2.  (a) pohon bambu apus 
(b) anyaman iratan bambu 

 

(b) (a) 

(a) 

Kutu lak 

Sekresi kutu lak 
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adalah volume piknometer yang 
sebenarnya. 

3. Pembuatan Biokomposit 

Pembuatan biocomposite 
menggunakan mesin cetak bertekanan 
dengan temperatur 180�C. Anyaman 
bambu diletakkan dalam cetakan 
200x200x15 mm, kemudian dilabur 
matriks alam dengan metode hand lay-
upsebagai lapisan pertama. Hal ini 
dilakukan hingga 6 lapis. Kemudian 
cetakan ditutup, dipanaskan pada 180�C 
selama 15 menit, ditekan 20 MPa and 
ditahan pada temperatur kamar.  Setelah 
8 jam, cetakan dibuka dan diperoleh 
biokomposit yang siap diuji seperti 
terlihat pada Gambar 3. 
 

 
Gambar 3.Biokomposit dari matriks alam 

sekresi kutu lak dengan penguat anyaman 
bambu. 

 

4. Pengujian Tarik Biokomposit  

Jumlah sampel biokomposit yang 
digunakan pada pengujian ini ada 3 
panel.Setiap panel biokomposit dibuat 3 
spesimen tarik yang mengacu ASTM 
D638-02 type IV.Mesin uji tarik yang 
digunakan adalah Servo Pulser 

Shimadzu seri EFH-EB20-40L pada 
temperatur kamar. 
 
5. Scanning Electron Microscope (SEM) 

Tensile fracture surfaces of the 
composite samples were coated with 
gold and then analyzed using a. 
Permukaan patah spesimen uji tarik di 
lapis emas dengan proses sputtering, 
kemudian dianalisis dengan mesin JEOL 
SEM Model J6360LA. 
 
6. Wettability Test 

Serat bambu apus sebanyak 30 
helai ditempatkan pada plat aluminium  
berbetuk U dan matriks alam dijatuhkan 
pada serat seperti terlihat pada Gambar 
4. Butiran matriks alam yang mengeras 
dan menempel pada serat bambu 
membentuk sudut kontak, kemudian 
difoto dengan mikroskop Nikon seri HFX-
2 pembesaran 50 kali.Sudut kontak serat 
bambu-matriks alam atau wetting angle 
diukur dengan Image Proplus Analyser 
pada foto mikro tersebut. 

 
Gambar 4a.Matriks alam dijatuhkan pada 

serat bambu yang dibentangkan 

 

Gambar4b.Pengukuran sudut kontak (wetting 
angle) antara serat bambu dan matriks alam 

Bambu
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Hasil Penelitian 

1. Matriks Alam dari Sekresi Kutu Lak 

Matriks alam ini dibuat dari 
sekresi kutu lak atau sticklac yang 
dilepas dari ranting pohon induk yang 
juga dikenal dengan istilah lac, kemudian 
dicampur spiritus dengan perbandangan 
berat 1:1. Apabila dibandingkan dengan 
penggunaan lac di industri, terutama 
untuk bahan adhesive, matriks alam ini 
mempunyai proses lebih sederhana 
karena tanpa proses pembuatan seedlac 
dan shellac. Penggunaan lac untuk 
industri pada umumnya dalam bentuk 
shellac.Shellac adalah produk akhir dari 
lac yang umumnya digunakan untuk 
industri. Seedlac adalah bahan dasar 
pembuatan shellac dengan tiga metode 
yaitu proses manual, proses pemanasan 
dan proses solvent (Singh, 2006). Lac 
dapat dibuat menjadi natural adhesive, 
tetapi melalui baberapa tahapan proses 
yang cukup panjang yaitu pemrosesan 
sticklac menjadi seedlac, pemrosesan 
seedlac menjadi shellac dan proses 
pembuatan natural adhesive dari shellac. 
Eliminasi dua tahap proses tersebut 
dalam pembuatan matriks alam 
mengindikasikan bahwa proses ini 
mempunyai nilai ekonomis lebih baik 
dibanding natural adhesive yang 
berbahan dasar shellac. 

2. Kadar Air dan Berat Jenis 

Pengukuran kadar air untuk 
mengetahui kondisi bambu pada saat 
dicetak menjadi biokomposit sehingga 
dapat digunakan sebagai acuan untuk 
pembuatan biokomposit berikutnya. Hal 
ini perlu dilakukan karena menurut 
Mohanty (2005) bahwa semua serat 

alam bersifat hidropilik yaitu mempunyai 
kecenderungan menyerap air. 
Sedangkan pada umumnya matriks yang 
terbuat dari polimer turunan petrolium 
yang nonbiodegradable memiliki sifat 
hipophobik yaitu tidak dapat menyatu 
dengan air. Bambu apus merupakan 
temasuk serat alam yang bersifat 
hidropilik, oleh karena itu diperlukan data 
kandungan air bambu untuk membuat 
biokomposit ini. Kadar air ditentukan 
dengan memanaskan iratan bambu pada 
tempertaur 105°C dalam oven hingga 
beratnya konstan.Karena pada 
temperatur ini air yang terkandung dalam 
serat menguap sehingga setelah waktu 
tertentu berat serat menjadikonstan 
seperti terlihat pada Gambar 5. 
Penentuan kadar air dilakukan melalui 
perhitungan selisih berat awal dengan 
berat konstan kemudian dibagi dengan 
berat konstan. Hasil perhitungan 
menunjukkan bahwa kadar air bambu 
adalah 13,8 %. 

Aceton dipilih sebagai media 
untuk mengukur volume serat karena 
tingkat penyerapan oleh serat relatif lebih 
rendah dibanding air, sehingga 
pengukuran volume lebih akurat. Hasil 
pengukuran dari 10 iratan bambu 
menunjukkan berat jenis atau densitas 
iratan rata-rata adalah 0,7 gram/cm3 
dengan simpangan deviasi 0,03. Berat 
jenis ini selanjutnya digunakan sebagai 
dasar perhitungan fraksi volume serat 
dalam biokomposit. 
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Gambar 5. Pengaruh waktu pemanasan 

105°C  terhadap berat sampel iratan bambu 

3. Pengujian Wettability 

Wettability adalah kondisi 
permukaan yang menentukan 
bagaimana kecepatan cairan menyebar 
dan  membasahi permukaan.Wettability 
ditentukan dengan pengukuran sudut 
kontak antarapermukaan substance dan 
substrat, dalam hal ini matriks dan serat 
(Vick, 1999).Sifat wettability ini dipelajari 
dengan mengukur sudut kontak antara 
serat bambu dan matriks alam pada 30 
serat dengan 5 data per serat. Hasil 
menunjukkan bahwa  nilai sudut kontak 
kecil yaitu 80 % mempunyai nilai sudut 
kontak 20o< θ ≤ 30 o dan 20%  bernilai 
30o< θ ≤ 40 o seperti terlihat pada 
Gambar 6. Nilai sudut kontak yang kecil 
ini menunjukkan bahwa serat bambu dan 
matriks alam mempunyai wetability yang 
baik. Hal ini menunjukkan bahwa surface 
energy matriks alam lebih rendah dari 
serat bambu karena pada dasarnya good
wetting akan terjadi bila surface energy 
bahan yang membasahi lebih rendah dari 
bahan yang dibasahi atau 
substrate.(Franco, 2005). Hal ini sesuai 
dengan pendapat Dorn (1994), bahwa 
sudut kontak optimal adalah 30o. 
Wettability akan menyebar bila sudut 
kontak 0o, baik bila kurang dari 900, tidak 
sempurna bila diatas 900 dan tidak 
mampu membasahi bila 1800. 

Sedangkan menurut Vick (1999),sudut 
kontak yang kecil antara serat dan 
matriks berarti mempunyai wettability 
yang tinggi, karena matriks sebagai 
media adhesive mempunyai kemampuan 
mengatur dirinya untuk menyebar pada 
permukaan serat secara 
optimal.Berdasarkan data ini dapat 
disimpulkan bahwa wettability serat 
bambu dan matriks alam dari sekresi 
kutu lak mempunyai wetability yang 
sangat baik. 

 
Gambar 6. Sudut kontak antara serat bambu 

dan matriks alam dari sekresi kutu lak 

4. Forier Transfor Infra Red (FTIR) 

Sampel adalah raw sekresi kutu 
dan campuran sekresi kutu dan spiritus 
yang sudah memadat. Kedua sampel 
identik dalam hal posisi puncak-puncak 
serapan seperti terlihat pada Gambar7. 
Perbedaan antara sampel adalah 
intensitas masing-masing puncak. Pada 
dasarnya sampel mempunyai gugus 
fungsi OH, CO dan C=C. Adanya 
serapan (puncak melebar) pada daerah 
3429,2 menandakan adanya gugus OH 
dari alkohol, didukung oleh puncak-
puncak yang muncul pada daerah 
1463,5; 1371,3 dan 1031,8. Adanya 
serapan (peak) pada 1633,6 yang 
merupakan serapan spesifik alkena 
menandakan adanya gugus C=C 
(alkena/ikatan rangkap 2) non aromatik, 
didukung adanya puncak didaerah 
2918,1 dan 2852,5 serta 941,2. Adanya 
serapan (peak) pada daerah 1712,7 
didukung 1245,9 menandakan adanya 
gugus karbonila dari keton alifatik (CO). 
Prediksi gugus kimia adalah kerangka 
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dasar isoprena. Kerangka dasar ini dapat 
membentuk berbagai jenis senyawa 
setelah mengadakan ikatan antar 
isoprena (2,4,6 atau lebih) disamping 
dapat juga mengikat gugus fungsi seperti 
alkohol, aldehid, keton dan lain-lain. 
Perlakuan terhadap sampel 
menyebabkan beberapa senyawa 
menurun konsentrasinya akibat adanya 
perbedaan kelarutan tetapi komposisinya 
relatif tidak berubah karena tidak 
dilakukan proses pemisahan secara 
sempurna. 

 

 
Gambar 7. Hasil FTIR sekresi kutu (a) raw 
sekresi kutu(b) campuran sekresi kutu dan 
spiritus setelah 
 

5. Pengujian Tarik Iratan Bambu 

Hasil pengujian tarik iratan bambu 
hinggalapisan ke 8 memiliki kekuatan 
tarik yang cenderungmenurun seperti 
terlihatpada Gambar 8.Hal ini 

menunjukkan bahwa kekuatan tarik 
iratan bambu menurun seiring dengan 
kedalaman dari permukaan kulit. Salah 
satu penyebabnya adalah kepadatan 
serat yang semakin menurun pada 
kedalaman. Permukaan bambu 
mempunyai kekuatan tarik tertinggi 
karena kepadatan seratnya paling rapat 
dan menurun seiring dengan kedalaman 
atau ketebalan. 

 
Gambar8. Gradasi kekuatan tarik iratan 

bambu dari kulit luar 

 Berdasarkan data ini maka iratan 
bambu yang digunakan sebagai bahan 
penelitian adalah ketebalan 1 – 4 mm 
dari kulit terluar. Iratan ini kemudian 
dibuat anyaman dan selanjutnya 
dijadikan penguat biokomposit.

6. Pengujian Tarik Biokomposit 

Biokomposit dari matriks alam 
sekresi kutu lak memiliki kekuatan tarik 
relatif tinggi bila dibandingkan dengan 
beberapa biokomposit sejenis seperti 
terlihat pada Gambar 9. 
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Gambar9.  Perbandingan kekuatan tarik 
biokomposit dengan matriks thermoplastik 

7. Scanning Electron Microscope (SEM)  

Hasil SEM penampang melintang 
patahan uji tarik biokomposit yang 
diperkuat anyaman bambu menunjukkan 
kompatibilitas yang tinggi antara matriks 
alam dan serat rami seperti terlihat pada 
Gambar 10.Kerusakan biokomposit 
terjadi pada serat yang patah, tidak 
terlihat adanya delaminasi atau 
tercabutnya serat dari matriks.Hal ini 
disebabkan oleh ikatan yang kuat antara 
matriks alam dan serat rami, sehingga 
kegagalan terjadi pada patahnya serat 
rami.Hasil ini didukung oleh pengujian 
wettability antara serat rami dan matriks 
alam yang mempunyai sudut kontak 
optimal. 

 

Gambar 10. Hasil SEM pada patahan beban 
tarik dari biokomposit anyaman bambu 

 
Simpulan 

Sekresi kutu lak yang sering 
dikenal dengan istilah lac, dapat 
digunakan sebagai bahan dasar 
pembuatan matriks alam untuk 
biokomposit. Matriks alam ini memiliki 
wettability yang baik dengan serat bambu 
apus. Kandungan air dalam bambu apus 
adalah 13,8% dan berat jenis iratan 
bambu apus adalah 0,7 gr/cm3. Kekuatan 
tarik iratan bambu menurun seiring 
dengan kedalaman dari permukaan, 
sehingga kekuatan tertinggi pada kulit 
dan terendah pada permukaan terdalam. 
Biokomposit dari matriks alam ini yang 
diperkuat anyaman bambu apus memiliki 
kekuatan tarik 75 MPa dengan berat 
jenis 0,85 gr/cm3. Biokomposit ini 
tersusun oleh 100% bahan natural yang 
bersifat biodegradeble dan renewable 
sehingga tergolong ”green composite”. 
Biokomposit ini juga memiliki potensi 
pembukaan lapangan kerja untuk 
budidaya, pemanfaatan lahan yang 
kurang produktif dan proses fabrikasi. 
Oleh karena itu penelitian lanjutan untuk 
mempelajari biokomposit ini masih perlu 
dilakukan lebih lanjut. 
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APRESIASI DAN PERILAKU KERJA LULUSAN SMK 
 

Oleh: Putu Sudira 
Dosen Pendidikan Teknik ELektronika FT UNY 

putupanji@uny.ac.id  
 

Abstrak 
Pendidikan kejuruan tidak akan efisien tanpa membangun apresiasi positif 

terhadap pekerjaan dan perilaku kerja produktif. Pendidikan kejuruan efisien jika 
kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, serta keterampilan yang dimiliki sebagai hasil 
dari proses diklat digunakan untuk mengapresiasi kerja dan pekerjaan secara mulia 
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pendidikan kejuruan di SMK dalam membentuk 
apresiasi dan perilaku kerja diarahkan untuk mampu: (1) menggerakkan pikiran peserta 
didik; (2) mematangkan emosi peserta didik; (3) melatih peserta didik melihat 
permasalahan hidup dan terlatih memecahkan masalah dengan baik dan benar; (4) 
bersifat kontektual; (5) membangun pertumbuhan peserta didik secara utuh; (6) 
menghasilkan budaya belajar, budaya berkarya, dan budaya melayani; dan (7) memiliki 
karakter kejuruan yang kuat. Isi kurikulum SMK harus relevan dengan perkembangan 
dan perubahan emosional-spiritual peserta didik, sosial-ekologis masyarakat, 
perkembangan intelektual peserta didik, pertumbuhan kinestetis, kebijakan ekonomi dan 
politik, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, seni-budaya, dan gaya 
belajar peserta didik. 

Kata Kunci: Apresiasi kerja, perilaku kerja, SMK efektif. 
 

Pendahuluan  

Pendidikan kejuruan adalah 
pendidikan yang dirancang untuk 
mengembangkan seluruh potensi 
(psikologis dan biologis) peserta didik 
menjadi kompetensi profesi kejuruan dalam 
bentuk performa skill perilaku kerja 
produktif, efektif dan efisien, serta memiliki 
apresiasi positif terhadap kerja dan 
pekerjaan. Tanpa membangun apresiasi 
positif terhadap pekerjaan dan perilaku 
kerja produktif maka pendidikan kejuruan 
tidak efisien. Pendidikan kejuruan akan 
efisien jika mampu mewujudkan tujuan 
meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, 
kepribadian, ahklak mulia, serta 
keterampilan untuk hidup mandiri dan 
mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai 
dengan bidang kejuruannya (PP 19 Tahun 
2005 Pasal 26 ayat 3). Pendidikan kejuruan 
efisien jika kecerdasan, pengetahuan, 
kepribadian, serta keterampilan yang 
dimiliki sebagai hasil dari proses diklat 

digunakan untuk mengapresiasi kerja dan 
pekerjaan secara mulia untuk memenuhi 
kebutuhan hidupnya.  

Tujuan pendidikan menengah 
kejuruan dalam PP 19 Tahun 2005 
mengandung tiga aspek pokok, yaitu: (1) 
dimilikinya kompetensi kerja; (2) 
terbentuknya karakter (kepribadian dan 
ahklak mulia) untuk hidup mandiri (life 
skills); dan (3) berkembangnya karir melalui 
pendidikan kejuruan dan vokasi/profesi. 
Kompetensi kerja dalam bentuk 
pengetahuan dan keterampilan tidak cukup 
bagi seorang pribadi pendidikan kejuruan. 
Kompetensi kerja harus didukung dengan 
karakter kejuruan yang baik berupa 
kepribadian kerja dan ahklak hidup 
seimbang harmonis antar sesama, 
lingkungan, dan berke-Tuhan-an.  

Agar pendidikan kejuruan di Sekolah 
Menengah Kejuruan (SMK) menjadi efektif 
dan efisien diperlukan berbagai upaya 
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pemberian pengalaman belajar (learning 
experience). Pengalaman-pengalaman 
belajar diberikan untuk membentuk 
apresiasi dan perilaku kerja yang sarat 
dengan makna. Permasalahan dan upaya 
seperti apakah yang tepat dilakukan di 
SMK untuk membentuk apresiasi dan 
perilaku kerja penting didiskusikan untuk 
mewujudkan  pendidikan kejuruan di SMK 
yang berkualitas. 

Pembahasan 

Tradisi Pendidikan Kejuruan 

Menurut Pavlova (2009) tradisi dari 
pendidikan kejuruan adalah menyiapkan 
peserta didik untuk bekerja. Pendidikan dan 
pelatihan kejuruan menyiapkan 
terbentuknya perilaku, sikap, kebiasaan 
kerja, dan apresiasi terhadap pekerjaan-
pekerjaan yang dibutuhkan oleh 
masyarakat dunia usaha dan industri (DU-
DI). Apresiasi terhadap pekerjaan sebagai 
akibat dari adanya kesadaran bahwa orang 
hidup butuh bekerja merupakan bagian 
pokok  dari pendidikan kejuruan. 
Pendidikan kejuruan menjadi tanpa makna 
jika masyarakat dan peserta didik kurang 
memiliki apresiasi terhadap pekerjaan-
pekerjaan dan kurang memiliki perhatian 
terhadap cara  bekerja yang benar dan 
produktif sebagai kebiasaan.  

Transformasi global terhadap 
ekonomi berbasis pengetahuan, industri 
kreatif, tuntutan yang kuat untuk 
pengembangan kualitas masyarakat, 
kompetisi internasional dan regional, telah 
mendorong perubahan pola 
penyelenggaraan pendidikan kejuruan di 
berbagai belahan dunia (Cheng, 2005) 
termasuk di Indonesia. Menurut Dewey 
bahwa tujuan pokok pendidikan adalah 
untuk memenuhi kebutuhan individu dalam 
pemenuhan kebutuhan pribadi dan 
persiapan untuk kehidupannya (Rojewski, 
2009). Setiap sistem pendidikan berbasis 

dunia kerja yang efektif harus memenuhi 
kebutuhan peserta didik yang dilayaninya 
(Hiniker & Putnam, 2009). Tahu apa yang 
mereka butuhkan? Apa tantangan yang 
harus dipenuhi untuk mempersiapkan 
tenaga kerja masa depan? Bagaimana 
pendidikan menengah kejuruan harus 
responsif terhadap trend dan tantangan 
globalisasi, lokalisasi, dan individualisasi?  

Menurut Tessaring (2009), 
pengembangan pendidikan kejuruan 
membutuhkan keterampilan dalam mencari 
kualifikasi kompetensi yang “cocok untuk 
masa depan”, bermakna bagi peserta didik 
sebagai indeks relevansi pendidikan 
kejuruan itu sendiri. Bagaimana merancang 
dan mengimplementasikan kurikulum, 
pengajaran dan pelatihan pada jalur atau 
lintasan yang tepat dan memiliki relevansi 
yang tinggi. Bagaimana dengan tujuan 
umum pendidikan menengah kejuruan (PP 
19 Tahun 2005 Pasal 26 ayat 3) itu sendiri 
yang harus mencerminkan keyakinan dan 
perspektif para konstituen dan membentuk 
kegiatan-kegiatan pendidikan dan pelatihan 
yang mengarah kepada pemenuhan 
kebutuhan masa depan peserta didik? 
(Rojewski, 2009).  

Dalam perspektif sosial ekonomi 
pendidikan kejuruan adalah pendidikan 
ekonomi yang diturunkan dari kebutuhan 
pasar kerja, memberi urunan terhadap 
kekuatan ekonomi.  Pendidikan kejuruan 
adalah pendidikan yang dilaksanakan untuk 
mempersiapkan peserta didik memasuki 
lapangan kerja. Pendidikan kejuruan harus 
selalu dekat dengan dunia kerja 
(Wardiman, 1998:35), dikembangkan 
dengan memperhatikan kebutuhan 
masyarakat akan pekerjaan. Peserta didik 
membutuhkan program yang dapat 
memberikan keterampilan, pengetahuan, 
sikap kerja, pengalaman, wawasan, dan 
jaringan yang dapat membantu 
mendapatkan pekerjaan yang sesuai 
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dengan pilihan kariernya.  Pendidikan 
kejuruan secara tradisi adalah pendidikan 
yang melayani tujuan sistem ekonomi, 
sehingga harus peka terhadap dinamika 
kontemporer perubahan persyaratan dan 
kompetensi pekerjaan (Singh,  2009; 
Pavlova, 2009). Pendidikan kejuruan juga 
harus adaptif terhadap perubahan-
perubahan dan difusi teknologi, mempunyai 
kemanfaatan sosial yang luas (Pavlova, 
2009; Boutin, Chinien, Moratis, and Baalen, 
2009). Sebagai pendidikan yang diturunkan 
dari  kebutuhan ekonomi pendidikan 
kejuruan jelas lebih mengarah pada 
education for earning a living (Finch & 
Crunkilton,1999; Singh, 2009; Pavlova, 
2009) 

Pendidikan Kejuruan Era Industri Berbasis 
Pengetahuan 

Pendidikan di SMK pada era industri 
berbasis pengetahuan diharapkan: (1) 
mampu menggerakkan pikiran peserta 
didik; (2) mampu mematangkan emosi 
peserta didik; (3) mampu melatih peserta 
didik melihat permasalahan hidup dan 
terlatih memecahkan masalah dengan baik 
dan benar; (4) bersifat kontektual; (5) 
membangun pertumbuhan peserta didik 
secara utuh; (6) menghasilkan budaya 
belajar, budaya berkarya, dan budaya 
melayani; dan (7) memiliki karakter 
kejuruan yang kuat. SMK tidak lagi 
dipahami secara sederhana hanya sebagai 
tempat belajar mengajar dalam rangka 
transmisi pengetahuan. Lebih dari itu, 
dalam wacana filsafat pendidikan, 
pemahaman yang mendasar terhadap SMK 
diletakkan dalam ruang lingkup yang lebih 
luas, yakni sebagai tempat pembelajaran 
manusia dalam rangka memproduksi 
kebudayaan dan masyarakat pendidikan 
kejuruan (Sri Sultan Hamengku Buwono X, 
Kedaulatan Rakyat  5 Agustus 2008).  

Pendidikan kejuruan berfungsi 
sebagai penyesuai diri ”akulturasi” dan 

pembawa perubahan ”enkulturasi”. 
Pendidikan kejuruan mendorong adanya 
perubahan demi perbaikan dalam upaya 
proaktif melakukan penyesuaian diri 
dengan perubahan dan mampu 
mengadopsi strategi jangka panjang. 
Hampir semua negara di dunia melakukan 
reformasi pendidikan kejuruan agar 
pendidikan kejuruan relevan dengan 
kebutuhan dan tuntutan perubahan 
(Hiniker, L. and Putnam, R.A., 2009).  

Seperti pemerintahan negara-negara 
lain di dunia, pemerintah Indonesia 
mengharapkan sistem pendidikan 
menengah kejuruan  dapat mewujudkan 
prestasi yang tidak bisa dilakukan  oleh 
sistem pendidikan umum. Pemerintah akan 
meningkatkan pelatihan jika suplai tenaga 
kerja menunjukkan peningkatan yang 
cepat, pekerjaan tumbuh dengan pesat, 
atau jika pengangguran meningkat secara 
signifikan. Pelatihan dilaksanakan oleh 
pemerintah untuk menyiapkan pekerja 
memiliki kompetensi yang berkaitan 
dengan pekerjaan (Chinien and Singh, 
2009; Rychen, 2009; Singh, 2009; Pavlova 
& Maclean,  2009). Sistem pendidikan 
kejuruan membantu para pemuda 
penganggur dan pencari kerja mengurangi 
beban pendidikan tinggi, menarik investasi 
luar negeri, meningkatkan penghasilan, dan 
memperluas kesempatan kerja, menekan 
kesenjangan di antara kaum kaya dan 
kaum miskin (Gill, Dar, Fluitman, Ran, 
2000: 1). 

Temuan penelitian Bank Dunia 
(Middleton, Ziderman, and Adams, 1993; 
World Bank 1991) menegaskan bahwa 
tujuan ganda kebijakan pendidikan dan 
pelatihan kejuruan adalah: (1) untuk 
mendorong perbekalan pribadi dan 
pembiayaan;  (2) meningkatkan efisiensi 
publik dalam penyediaan pendidikan dan 
latihan kejuruan. Menurut Finlay (1998) 
pendidikan kejuruan mengembangkan 
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tenaga kerja ”marketable” dengan 
kemanfaatan melebihi sebagai ”alat 
produksi”. Pendidikan kejuruan tidak 
sekedar mencetak tenaga kerja sebagai 
robot, tukang, atau budak. Pendidikan 
kejuruan juga harus memanusiakan 
manusia untuk tumbuh secara alami dan 
demokratis (Grubb and Lazerson, 2009).  

Pendidikan kejuruan sebagai 
pendidikan orang dewasa (adult education) 
didesain menyiapkan peserta didik untuk 
memasuki dunia kerja yang lebih dikenal 
dengan pendidikan dunia kerja (work-based 
education). Dalam konteks ini, pendidikan 
kejuruan adalah pendidikan untuk bekerja 
(education-for-work). Istilah education-for-
work lebih memberi makna pendidikan 
kejuruan sebagai jenis pendidikan yang 
tujuan utamanya adalah menjadikan 
individu peserta didik siap pakai di dunia 
kerja dan memiliki perkembangan karir 
dalam pekerjaannya.  

Pendidikan kejuruan adalah 
pendidikan untuk produksi, melayani akhir 
dari sistem ekonomi dan dikatakan memiliki 
kelengkapan sosial. Pendidikan 
kejuruan/vokasi pada tingkat menengah 
difokuskan pada penyiapan individu awal  
memasuki dunia kerja. Pendidikan kejuruan 
harus berorientasi pada kebutuhan 
komunitas (lokal, regional, nasional, 
internasional). Pendidikan kejuruan 
mensyaratkan setiap orang harus belajar 
bekerja sebab setiap orang harus bekerja. 
Pendidikan kejuruan harus dievaluasi 
berdasarkan efisiensi ekonomis. 
Pendidikan kejuruan secara ekonomis 
efisien jika menyiapkan peserta didik untuk 
pekerjaan spesifik dalam masyarakat 
berdasarkan kebutuhan tenaga kerja. 
Pendidikan kejuruan disebut baik jika 
menyiapkan peserta didik untuk pekerjaan 
nyata yang eksis di masyarakat dan 
mereka menginginkan.  Pendidikan 
kejuruan efisien jika menjamin penyediaan 

tenaga kerja untuk satu bidang pekerjaan. 
Pendidikan kejuruan efektif harus terkait 
dengan pasar kerja dan  direncanakan 
berdasarkan prediksi pasar kerja. 
Pendidikan kejuruan efisien jika peserta 
didik mendapatkan pekerjaan pada bidang 
studi keahlian yang mereka ikuti.   

Kurikulum SMK 

Jaminan efektivitas masa depan SMK 
merujuk pada upaya-upaya untuk 
mewujudkan tujuan meningkatkan 
kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, 
ahklak mulia, serta keterampilan untuk 
hidup mandiri dan mengikuti pendidikan 
lebih lanjut sesuai dengan bidang 
kejuruannya secara berkesinambungan. 
Kurikulum SMK diarahkan untuk 
mengembangkan kecerdasan ganda 
(wiweka sanga) peserta didik dalam 
dimensi emosional-spiritual, sosial-
ekologis, intelektual, kinestetis, ekonomi, 
politik, teknologi, seni-budaya, dan belajar. 
Rancangan kurikulum SMK didasarkan 
atas karakteristik sosial-ekologis, 
intelektual, kinestetis, ekonomi, politik, 
teknologi, seni-budaya, dan aspek belajar 
dalam memaksimalkan peluang-peluang 
pengembangan apresiasi dan perilaku kerja 
peserta didik baik untuk kebutuhan lokal, 
nasional, maupun internasional. Struktur 
kurikulum SMK harus hybrid, integratif,  
common core pada pendidikan dunia kerja 
untuk semua, dan interaktif dengan 
perkembangan teknologi infromasi dan 
komunikasi (TIK) dan jaringan, terbuka 
terhadap perubahan lokal dan global, 
mengimplementasikan kearifan lokal, 
memenuhi kebutuhan peserta didik dan 
masyarakat masa depan. Isi kurikulum 
SMK mencakup fundamental skills, generic 
work skills, life skills, or core competencies, 
dan specific skills. 

Isi kurikulum SMK harus relevan 
dengan perkembangan dan perubahan 
emosional-spiritual peserta didik, sosial-
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ekologis masyarakat, perkembangan 
intelektual peserta didik, pertumbuhan 
kinestetis, kebijakan ekonomi dan politik, 
perkembangan teknologi informasi dan 
komunikasi, seni-budaya, dan gaya belajar 
peserta didik. Kurikulum SMK juga  berisi 
muatan lokal, material lokal, dan konsern 
pada penjaminan relevansi kurikulum 
terhadap kebutuhan masyarakat dalam 
memaksimalkan peluang-peluang peserta 
didik mengapresiasi pekerjaan dan perilaku 
kerja. Kurikulum berbasis masyarakat 
adalah salah satu tipe contoh penguatan 
relevansi dan dukungan lokal.   

Rancangan dan isi kurikulum SMK 
harus pleksibel, adaptif, dan dapat 
mengembangkan individu untuk 
mewujudkan sasaran belajar. Isi, metode, 
dan struktur penjadwalan diharapkan 
sesuai dengan kebutuhan peserta didik, 
memfasilitasi self-learning dan aktualisasi 
diri peserta didik dalam mengoptimalkan 
potensi diri mengapresiasi pekerjaan dan 
perilaku kerja. 

Strategi Pembelajaran SMK 

Untuk mewujudkan  pendidikan 
menengah kejuruan di SMK yang mampu 
mengapresiasi pekerjaan yang ada di 
lapangan kerja dengan perilaku kerja 
positif, sama dengan melatih peserta didik 
belajar berpikir dan bekerja seperti   di 
dunia kerja. Bagaimana peserta didik 
belajar berbasis kerja melalui prakerin. 
Belakangan diidentifikasi adanya kesulitan 
pelaksanaan prakerin sebagai penerapan 
link and match antara apa yang dilakukan 
di SMK dengan apa yang diharapkan di 
dunia kerja.  Sehingga memunculkan 
konsep work-based learning (WBL) (Boud 
& Solomon; 2003). Pengetahuan sebagai 
“know how” saja, ternyata sedikit sekali 
mendapat tempat di tempat kerja. 
Pengetahuan perlu dikaitkan dengan 
produktivitas dan kinerja pekerja dan 
dikembangkan di tempat kerja. 

Prakerin/WBL dalam bentuk 
kerjasama (partnership) diantara SMK 
dengan DU-DI dalam pengasuhan 
pembelajaran bagi peserta didik diharapkan 
memberi jalan keluar permasalahan 
kekurangan sikap kerja dan apresiasi 
peserta didik terhadap pekerjaan. 
Terobosan menuju sistem pendidikan dan 
pelatihan kejuruan  berfokus industri 
memberi peluang adanya pelatihan di 
tempat kerja dan menjadikan tempat kerja 
sebagai tempat autentik bagi pembelajaran.   

Merujuk saran dari Roger Harris, 
pengembangan apresiasi kerja dan perilaku 
kerja dapat dilakukan dengan cara 
membentuk kerjasama diantara SMK dan 
dunia usaha dan industri melalui 
pembelajaran praktek kerja industri 
(prakerin). Hubungan antara SMK dan 
dunia kerja secara khusus dilaksanakan 
dalam rangka membangun dan membantu 
pembelajaran yang dilaksanakan dalam 
kondisi kondusif di tempat kerja. Hubungan 
yang berkelanjutan bergantung pada 
komitmen waktu dan sumber daya yang 
dibutuhkan untuk memantapkan hubungan 
personal diantara koordinator prakerin SMK 
dan anggota dunia kerja.  Dalam 
membangun kerjasama, SMK harus 
memilih orang-orang yang tepat untuk 
menangani prakerin. Koordinator prakerin 
harus memiliki kemampuan dan kemauan 
yang tinggi. Pengelola SMK harus familier 
dengan lingkungan dunia kerja/industri, 
budaya, dan jaringan kerja. Koordinator 
prakerin SMK harus memiliki kemampuan 
mengembangkan   keterampilan pokok 
seperti pelacakan kebutuhan, mampu 
mengidentifikasi kekurangan skil, dan 
pilihan untuk training tertinggi. Dia harus  
fleksibel dan mampu beradaptasi dengan 
pendekatan training sesuai dengan aliran 
pekerjaan di dunia kerja, bekerja secara 
kolaborasi dalam tim prakerin SMK dan staf 
dunia kerja, peka terhadap metoda dan 
bahan pelatihan yang memuaskan. 
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Strategi pelatihan dan pembelajaran 
prakerin didasarkan atas kebutuhan, tepat 
waktu dan sangat interaktif sebagai 
pendekatan penuh nilai untuk memfasiltasi 
pembelajaran dalam lingkungan barbasis 
dunia kerja.  Pendekatan terfokus tempat 
kerja membutuhkan praktisi kerja dengan 
cara kerja berbeda dengan cara kerja 
kampus yang berbasis sekolah. Semua 
pembelajaran difokuskan dan dilaksanakan 
di tempat kerja dalam waktu dan situasi 
bekerja. Bekerja dan belajar terjadi 
bersamaan. Pembelajar adalah pekerja, 
pekerja adalah pembelajar. Pendekatan 
terfokus tempat kerja memiliki implikasi 
hubungan SDM dengan industri untuk 
diperhatikan oleh institusi SMK, terutama 
sekali dalam terminologi tanggapan 
mereka, dan bagaimana key performance 
indicators atau standar kompetensi di 
susun dan dimonitor pelatihannya. Dalam 
pendidikan didunia kerja para pengelola 
prakerin dapat mengembangkan cara-cara 
menerapkan paket training secara kreatif 
untuk mereduksi persepsi negatif (jika 
masih ada) terhadap SMK oleh industri.   

Penyelenggaraan prakerin (WBL) 
antara SMK dengan industri tetap masih 
merupakan bagian besar permasalahan 
pendidikan kejuruan. Prakarsa menuju 
sistem pendidikan kejuruan yang lebih 
industry-driven membawa konsekuensi 
penting pergeseran tekanan yang lebih 
besar pada industri untuk menyediakan 
peluang-peluang pelatihan di tempat kerja, 
dan menegaskan kembali tempat kerja 
sebagai tempat autentik untuk belajar. 
Akibatnya pembelajaran kejuruan menjadi 
de-institusititionalised, dan para pendidik di 
SMK meningkatkan dukungannya untuk 
‘get out into industry’. Ini adalah contextual 
perspective dalam pembelajaran kejuruan 
yang sangat efektif membangun apresiasi 
lulusan terhadap pekerjaan dan 
menguatkan budaya kerja. 

Pengembangan hubungan institusi 
yang semakin mesra butuh waktu dan 
energi untuk saling memahami sehingga 
menjadi budaya bersama (sekolah memiliki 
budaya kerja dan industri memiliki budaya 
belajar). Ini tidak mudah karena banyak 
manajer industri memberi penilaian negatif 
terhadap SMK dan tidak mau memberi 
keuntungan.    

Praktisi SMK atau koordinator 
prakerin SMK dalam beberapa buku 
dinyatakan sebagai kunci sukses 
penyelenggaraan WBL. Terdapat beberapa 
model kemungkinan kerjasama diantara 
praktisi SMK dengan dunia kerja. Model 
yang paling lazim adalah praktisi SMK 
bekerjasama dengan sekelompok trainer 
sebuah perusahaan dalam jumlah hari 
tertentu atau beberapa sesi dalam 
seminggu. Model lain bisa saja seorang 
konsultan swasta berpengalaman 
dipekerjakan oleh SMK membentuk 
kerjasama dengan perusahaan. Pada 
kasus lain anggota perusahaan menjadi 
koordinator dalam tim prakerin SMK untuk 
menjalankan peran sebagai praktisi SMK 
sehingga mengetahui apa sebenarnya 
yang dicari dalam program kerjasama. 
Yang berbeda dalam konteks ini adalah 
kerjasama dilakukan tidak terlalu formal, 
lebih personal dan tidak ada memorandum 
of understanding (MoU) seperti umumnya 
dilakukan di Indonesia.  

Praktisi SMK harus mampu 
membangun dirinya sebagai bagian dari 
perusahaan, bukan sebagai orang luar. 
Dari sudut pandang pembelajar praktisi 
SMK diharapkan sebagai sosok suka 
menolong, penilai yang bijak, pemberi 
informasi baru, pembagi pengalaman. 
Dalam buku Work-based Learning Guide 
2002 koordinator prakerin harus memiliki 
karakteristik dapat dipercaya dan ajeg, 
cakap dalam membangun hubungan 
interpersonal, manajer waktu dan 
sumberdaya yang efektif, memiliki 
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kemampuan berkumunikasi secara baik, 
pengamat, pembuat kebijakan yang bijak, 
inovatif dan kreatif, responsif, dan selalu 
memperbaharui keterampilan dirinya. 

Peran utama praktisi SMK adalah 
sebagai penghubung antara SMK dengan 
perusahaan. Dia juga sebagai orang yang 
memiliki pengetahuan yang bagus 
mengenai pekerja, posisi, masalah dan 
proses produksi dan juga memiliki fokus 
pada pelatihan. Salah satu peran penting 
lainnya yang dimiliki oleh koordinator 
prakerin  SMK dalam area regional adalah 
sebagai agen atau perantara pekerjaan, 
yang merekomendasikan kepada 
perusahaan lokal, ketika mereka 
membutuhkan staf atau mencari orang 
untuk magang. Peran lainnya adalah 
sebagai koordinator program antara 
perusahaan dengan pusat magang, 
mengurusi klaim gaji, dan chaser upper 
person, konsultan bagi manajer dalam 
menjalankan bisnis, menjadi salesman 
pemberi dorongan pekerja baru, dan 
menjadi konsultan pribadi atau konselor 
bagi anggota staf mengenai diri mereka 
dan pekerjaannya.    

Dalam WBL pembelajaran dirancang 
sebagai pembelajaran individual dan 
diorientasikan agar pembelajar memiliki 
pengalaman keterampilan dan menjadi siap 
untuk bekerja. Pembelajar dilibatkan seperti 
pekerja tetapi tidak dimanfaatkan sebagai 
pekerja dengan upah murah. Pembelajar 
memilih sendiri program menurut prioritas 
institusi. Ada negoisasi sebagai peluang 
setiap individu mengkomunikasikan secara 
jelas keinginannya. Program dikembangkan 
dari kebutuhan tempat kerja dan kebutuhan 
pembelajar. Strukturnya tidak 
menggunakan disiplin ilmu atau profesi 
tertentu. 

Pembelajaran di tempat kerja 
membutuhkan pembelajaran informal yang 
cukup tinggi (Garrick 1998; Boud & 
Middleton, 2003). Terdapat saling 

keterkaitan antara pembelajaran dan 
pekerjaan (Hariis, Simon & Bone, 2000). 
Sehingga skil mentoring dan skil berkawan 
adalah skil penting bagi praktisi pendidikan 
kejuruan. Pembelajaran yang bernilai di 
tempat kerja adalah pembelajaran 
berorientasi tugas, menghadapi peralatan 
sendiri, pelatihan on-the-job. Pelatihan on-
the-job bersifat informal dilakukan bersama 
kawan pekerja bagaimana melakukan 
pekerjaan dengan lebih efektif dan lebih 
murah. Pelatihan membantu melakukan 
pekerjaan secara lebih produktif, efisien, 
dan aman.  Secara khusus kesehatan dan 
keselamatan kerja merupakan disiplin yang 
paling sering disebutkan untuk terus 
ditingkatkan. Di tempat kerja WBL dapat 
dikontruksi menjadi aktivitas yang 
koheren/menyatu/menyeluruh.

Program harus fleksibel karena setiap 
hari  pekerjaan mengalami perubahan dan 
juga pembelajarnya sendiri berubah. Dalam 
kenyataan berbeda tempat kerja berbeda 
pula peran pekerja, dengan demikian paket 
pembelajaran harus fleksibel dan 
dikembangkan secara kreatif. Dalam Work-
based Learning Guide 2002 dinyatakan 
bahwa WBL mengintegrasikan studi 
akademik dengan pengembangan karier 
dan penerapan peluang-peluang 
pengalaman lapangan. WBL memberi 
peluang mengembangkan dan 
menggunakan pengetahuan, keterampilan, 
dan employability attitudes  dalam 
pemilihan karier lebih baik dan menjadi 
pekerja yang produktif. Dengan dukungan 
peranan praktisi SMK, prkakerin/WBL 
memberi kesempatan kepada pembelajar 
untuk belajar tentang karier, melakukan 
refleksi terhadap interesnya, melakukan 
seting tujuan kariernya, dan 
mengembangkan keterampilan untuk 
pemenuhan kebutuhan tuntutan masa 
depan yang lebih produktif.  

Dapat disimpulkan secara konsep 
prakerin/WBL cocok diterapkan pada 
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institusi SMK untuk meningkatkan relevansi 
SMK dengan DU-DI, meningkatkan 
kecocokan kebutuhan industri dengan 
kompetensi lulusan VET,  kendati sulit 
implementasinya karena manajer 
perusahaan sering bersikap negatif.  

Kesimpulan 

Efektivitas penyelenggaraan 
pendidikan di SMK dapat dilihat dari tingkat 
apresiasi lulusan terhadap dunia kerja. 
Perilaku lulusan ditempat kerja 
menunjukkan tingkat kulifikasi hasil dari 
proses pendidikan. Untuk membangun 
apresiasi lulusan terhadap pekerjaan 
kurikulum SMK harus integratif,  common 
core pada pendidikan dunia kerja untuk 
semua, dan interaktif dengan 
perkembangan teknologi informasi dan 
komunikasi (TIK) dan jaringan, terbuka 
terhadap perubahan lokal dan global, 
mengimplementasikan kearifan lokal, 
memenuhi kebutuhan peserta didik dan 
masyarakat masa depan. Isi kurikulum 
SMK mencakup fundamental skills, generic 
work skills, life skills, or core competencies, 
dan specific skills. Pembelajaran 
dilaksanakan melalui prakerin 
menggunakan konsep WBL. Untuk itu SMK 
harus memiliki tim yang baik dalam 
membangun kerjasama dengan DU-DI. 
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Strategi Muatan Karakter dalam Penyusunan Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP) pada Pendidikan Kejuruan

Oleh: Putut Hargiyarto, M.Pd. 
Jurusan Pendidikan Teknik Mesin FT UNY 

 

Abstrak 

Perbedaan yang menonjol dari RPP 2011 dengan edisi sebelumnya adalah 
pendekatan yang digunakan yaitu dengan pembelajaran konstruktifisme yang menekankan 
proses yang mengacu pada PAIKEM ditambah dengan muatan karakter dalam kegiatan 
pemelajarannya. Muatan karakter tidak cukup ditempelkan sebagai hiasan saja, tetapi harus 
dipilih, dirumuskan dan diimplementasikan dalam kegiatan belajar, mulai dari persiapan, 
eksplorasi, elaborasi dan klarifikasi serta kegiatan penutup, setara dengan pencapaian 
kompetensi dasar utama yang harus dicapai. 

Kemampuan guru dalam mengakomodasikan muatan karakter ditentukan oleh 
beberapa hal: pengalaman mengajar, kerjasama tim guru mata pelajaran serta kemampuan 
memilih muatan karakter apa yang sesuai dengan pokok bahasan yang diajarkan. Guru secara 
teliti harus mencermati setiap langkah pembelajaran, dan mengakomodasikan muatan karakter 
yang telah dimasukkan agar dapat memberikan penguatan bagi makna belajar siswa.   

 
Kata Kunci: muatan karakter, RPP, pendidikan kejuruan 
 
 
Pendahuluan 

Menurut Peraturan pemerintah 
Nomor 29 tahun 1990 pasal 1 ayat 2  
pendidikan menengah kejuruan adalah 
pendidikan pada jenjang menengah 
yang menyiapkan peserta didik untuk 
memasuki lapangan kerja serta 
mengembangkan sikap profesional. 
Selanjutnya pada ayat 3 , pendidikan 
menengah kejuruan juga 
mengutamakan pengembangan 
kemampuan peserta didik untuk 
melaksanakan jenis pekerjaan tertentu. 
Dua hal mendasar dalam penyiapan 
lulusan pendidikan menengah kejuruan 
adalah tuntutan sikap profesional pada 
suatu pekerjaan tertentu. Karakteristik 
yang menonjol dari dua tuntutan 
tersebut adalah penyiapan anak didik 
masuk lapangan kerja sesuai 
kebutuhan dunia kerja berupa 
penguasaan pengetahuan, 
keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang 

dibutuhkan dunia kerja (Djojonegoro, 
1998:37). Dalam dunia kerja, perilaku, 
sikap kerja dan karakter kerja menjadi 
suatu persyaratan penting bagi pekerja. 
Hal inilah yang oleh pendidikan 
kejuruan harus disiapkan melalui 
simulasi sekolah sebagai tempat kerja 
yang: melatih bagaimana belajar dan 
bekerja; melatih mematuhi aturan yang 
berlaku di tempat kerja; melatih 
mengembangkan karakter; 
membangun inisiatif dan bersosialisasi 
serta melatih pergaulan sesama teman 
dan guru (Crites, 1969:184). 
Kesemuanya itu merupakan suatu tata 
nilai yang disebut budaya kerja (Slamet 
PH, 2010; Widarto,2011) yang 
jabarannya meliputi: etika kerja, rasa 
keingintahuan, dapat dipercaya, 
disiplin, jujur, komitmen, tanggung 
jawab, respek, toleran, kerja keras, 
hubungan baik, integritas,gigih, kerja 
sama, penyesuaian diri, sopan santun, 
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komunikasi dan kepemimpinan. Budaya 
kerja yang merupakan bagian 
pengembangan karakter inilah yang 
harus diimplementasikan dalam 
program pemelajaran di sekolah, yang 
rancangannya harus dimuat dalam 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
(RPP). Pendidikan karakter harus 
dirumuskan  sampai tahap operasional: 
metode, strategi dan teknik, sehingga 
mampu berkontribusi mewujudkan 
potensi dan cita-cita dalam 
membangun kehidupan yang 
bermartabat (Hamengku Buwono X, 
2012: 7). Permasalahannya adalah 
bagaimana strategi penerapan budaya 
kerja sebagai upaya membangun 
karakter itu dirumuskan dalam RPP? 

Pembahasan 

Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP) adalah rencana 
yang menggambarkan prosedur dan 
pengorganisasian pembelajaran untuk 
mencapai satu kompetensi dasar yang 
ditetapkan dalam Standar Isi dan telah 
dijabarkan dalam silabus. Lingkup 
Rencana Pembelajaran paling luas 
mencakup 1 (satu) kompetensi dasar 
yang terdiri atas 1 (satu) atau beberapa 
indikator untuk 1 (satu) kali  pertemuan 
atau lebih.  

Adapun komponen yang minimal 
harus ada dalam RPP adalah Tujuan 
Pembelajaran, Materi Pembelajaran, 
Metode Pembelajaran, Sumber Belajar, 
dan Penilaian Hasil Belajar. Sedangkan 
langkah-langkah penyusunan RPP 
adalah sebagai berikut: 

a) Mengisi kolom identitas  

b) Menentukan alokasi waktu yang 
dibutuhkan untuk pertemuan yang telah 
ditetapkan  

c) Menentukan SK, KD, dan Indikator 
yang akan digunakan ( terdapat pada 

silabus yang telah disusun)  

d) Merumuskan tujuan pembelajaran 
berdasarkan SK, KD, dan Indikator 
yang telah ditentukan. (Lebih rinci dari 
KD dan Indikator, pada saat-saat 
tertentu rumusan indikator sama 
dengan tujuan pembelajaran, karena 
indikator sudah sangat rinci sehingga 
tidak dapat dijabarkan lagi.) 

e) Mengidentifikasi materi ajar 
berdasarkan materi pokok/ 
pembelajaran yang terdapat dalam 
silabus. Materi ajar merupakan uraian 
dari materi pokok/pembelajaran  

f) Menentukan metode pembelajaran 
yang akan digunakan  

g) Merumuskan langkah-langkah 
pembelajaran yang terdiri dari kegiatan 
awal, inti, dan akhir. 

h) Menentukan alat/bahan/ sumber 
belajar yang digunakan  

i) Menyusun kriteria penilaian, lembar 
pengamatan, contoh soal, teknik 
penskoran, dll  

1. Menentukan Kegiatan 
Pembelajaran/ Strategi 
Pembelajaran/ Skenario 
Pembelajaran  

Strategi pembelajaran pada 
dasarnya menunjukan cara 
mengorganisasikan  proses belajar 
mengajar,  digunakan untuk mencapai 
tujuan instruksional, dan menunjukan  
langkah-langkah pelaksanaan. Menurut 
Atwi Supratman (1997) urutan  kegiatan 
instruksional  mengandung beberapa 
komponen yaitu  pendahuluan, 
penyajian dan penutup. 

a) Komponen pendahuluan terdiri atas  
tiga langkah yaitu : penjelasan singkat 
tentang isi pelajaran, penjelasan 
relevansi isi pelajaran baru dengan 
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pengalaman peserta didik, dan 
penjelasan tentang tujuan instruksional. 
b) Komponen penyajian terdiri dari tiga 
langkah, yaitu : uraian, contoh, dan 
latihan 
c) Komponen  penutup terdiri dari dua 
langkah yaitu : tes formatif dan umpan 
balik, serta tindak lanjut. 

Penerapan ketiga komponen 
tersebut di atas dilakukan melalui 
pembuatan langkah-langkah standar 
sebagai berikut: 

 
a. Kegiatan pendahuluan, terdiri dari : 

1) Orientasi: memusat perhatian 
peserta didik terhadap materi yang 
akan dibelajarkan. Dapat dilakukan 
dengan menunjukkan benda yang 
menarik, memberikan illustrasi, 
membaca berita di surat kabar dan 
sebagainya. 

2) Apersepsi: memberikan persepsi 
awal tentang materi yang akan 
diajarkan. 

3) Motivasi: pengajar  memberikan 
motivasi makna pening dari materi yang 
akan dipelajari  

4) Pemberian Acuan: biasanya 
berkaitan dengan kajian ilmu yang akan 
dipelajari. Acuan dapat berupa 
penjelasan materi pokok dan uraian 
materi pelajaran secara garis besar. 

5) Pembagian kelompok belajar dan 
penjelasan mekanisme pelaksanaan 
pengalaman belajar (sesuai dengan 
rencana langkah-langkah 
pembelajaran). 

b. Kegiatan inti

Berisi langkah-langkah sistematis 
yang dilalui peserta didik untuk dapat 
menkonstruksi ilmu sesuai dengan 
skemata (frame work) masing-masing. 
Langkah-langkah tersebut disusun 

sedemikian rupa agar peserta didik 
dapat menunjukkan perubahan perilaku 
sebagaimana dituangkan pada tujuan 
pembelajaran dan indikator. Untuk 
memudahkan, sebaiknya kegiatan inti 
dilengkapi dengan Lembaran Kerja, job 
sheet, lab, sheet, dsb. 

c. Kegiatan penutup 
1) Pengajar mengarahkan peserta didik 
untuk membuat rangkuman/simpulan. 
2) Pengajar memeriksa hasil belajar 
peserta didik. Dapat dengan 
memberikan tes tertulis atau tes lisan 
atau meminta peserta didik untuk 
mengulang kembali simpulan yang 
telah disusun atau dalam bentuk tanya 
jawab 
3) Memberikan arahan tindak lanjut 
pembelajaran, dapat berupa kegiatan di 
luar kelas atau tugas sebagai bagian 
remidi/pengayaan. 

Langkah-langkah pembelajaran 
yang memuat kegiatan  membuka 
pelajaran,  kegiatan inti dan penutup ini  
pada dasarnya digunakan untuk  
mencapai kompetensi dasar. Akan 
tetapi, dimungkinkan dalam seluruh 
rangkaian kegiatan, sesuai dengan 
karakteristik model yang dipilih, 
menggunakan urutan sintaks sesuai 
dengan modelnya. Oleh karena itu, 
kegiatan pendahuluan/pembuka, 
kegiatan inti, dan kegiatan penutup 
tidak harus ada dalam setiap 
pertemuan.  

Contoh penerapan muatan 
karakter untuk bidang keahlian 
permesinan melalui penyusunan 
langkah-langkah pembelajaran dapat 
dicermati hal-hal berikut: 
1. Kompetensi dasar : mendeskripsikan 
mesin frais 
2. Tujuan pembelajaran: 
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Setelah mendengarkan penjelasan 
guru dan mencermati tayangan LCD 
proyektor, siswa diharapkan dapat: 
a. menyebutkan peralatan pada 
proses frais dengan baik dan benar 
b. menjelaskan fungsi peralatan 
pada proses frais dengan baik dan 
benar 

3. Muatan karakter yang akan diberikan 
berupa : kemandirian, kecermatan, 
ketekunan, kecermatan, ketelitian, 
percaya diri, disiplin dan komunikatif. 

4. Langkah-langkah pembelajaran: 
a. Kegiatan awal 

1) Guru mengucapkan salam 
dan menyapa siswa dengan 
komunikatif, ramah dan 
santun 

2) Guru melakukan presensi 
dengan menanyakan kepada 
siswa apakah hadir semua 
secara komunikatif, ramah 
dan santun, hal ini untuk 
memupuk watak disiplin siswa 

3) Guru memimpin doa diikuti 
semua siswa dengan hikmat 
bertujuan meningkatkan 
ketakwaan kepada Tuhan 
YME 

4) Guru melakukan apersepsi 
dengan cara menunjukkan 
dua buah benda hasil 
pembubutan dan 
pengefraisan, kaitannya 
dengan apa yang akan 
dibahas pada pertemuan ini  

5) Guru menjelaskan standar 
kompetensi yang akan dicapai 
yaitu melakukan pekerjaan 
dengan mesin frais, 
menjelaskan kompetensi 
dasarnya berupa 
mendeskripsikan mesin frais, 
serta menjelaskan tujuan 
pembelajaran yang akan 
dicapai, yang dikaitkan 

dengan pelajaran keteknikan 
lainnya yang diperlukan oleh 
seorang teknisi 

b. Kegiatan inti : Eksplorasi 
1) Guru menyampaikan materi 

tentang peralatan yang 
digunakan pada proses frais, 
didahului dengan pertanyaan:” 
dari contoh dua buah benda 
yang tadi telah ditunjukkan, 
peralatan apa yang digunakan 
untuk menghasilkan benda 
tersebut?” 

2) Siswa menyimak pertanyaan 
guru dan diharapkan 
menjawab dengan percaya 
diri, melalui inisiatif sendiri 
maupun ditunjuk oleh guru 

3) Guru menanggapi dan 
mengapresiasi jawaban siswa, 
memberikan penguatan dan 
motivasi agar siswa makin 
semangat 

4) Guru menjelaskan materi 
tentang peralatan yang 
digunakan pada proses frais 
melalui tayangan LCD 
proyektor, siswa menyimak 
dengan seksama, tekun dan 
perhatian 

5) Guru mengkonfirmasi kepada 
siswa sambil menunjukkan 
jangka sorong: “setelah 
menyimak tayangan tadi 
apakah kalian mengetahui 
apakah alat ini?” 

6) Guru menjelaskan materi 
fungsi peralatan yang 
digunakan pada proses frais, 
didahului dengan 
pertanyaan:”setelah 
mengetahui peralatan yang 
digunakan untuk proses frais, 
sekarang siapa yang 
mengetahui fungsi peralatan 
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ini?” (sambil menunjukkan 
jangka sorong) 

7) Siswa menyimak pertanyaan 
tersebut dan mencoba 
menjawabnya denga  rasa 
percaya diri, baik ditunjuk oleh 
guru maupun secara inisiatif 
mengacungan tangan 

8) Guru menanggapi dan 
mengapresiasi jawaban siswa, 
memberikan penguatan dan 
motivasi agar siswa makin 
semangat dan memberikan 
penghargaan dengan 
mengacungkan ibu jari atau 
tepuk tangan 

9) Guru menyampaikan jawaban 
yang benar tentang macam 
peralatan mesin frais sambil 
menayangkan kembali materi 
pelajaran melalui LCD 
proyektor, siswa menyimak 
dengan tekun dan seksama. 

10) Guru mengkonfirmasi kepada 
siswa: “setelah menyimak 
tayangan tadi, coba sebutkan 
nama dan fungsi alat (jangka 
sorong) ini?” sambil guru 
menunggu jawaban siswa 
melakukan arahan terhadap 
jawaban yang benar. 

c. Kegiatan inti : elaborasi 
1) Guru menjelaskan dan 

mendemonstrasikan cera 
penggunaan macam dan 
fungsi peralatan yang 
digunakan dalam proses frais 
secara mandiri, cermat, teliti 

2) Siswa memperhatikan 
penjelasan guru tentang 
macam dan fungsi peralatan 
yang digunakan dalam proses 
frais secara mandiri, cermat, 
teliti 

3) Siswa mencoba mengikuti 
demonstrasi guru dan 

menirukan penggunaan 
macam dan fungsi peralatan 
proses frais 

4) Guru memandu dan 
memantau perhatian dan 
partisipasi siswa, sambil 
memberikan penguatan, 
teguran dan motivasi untuk 
meningkatkan kualitas 
pembelajaran 

d. Kegiatan inti : konfirmasi 
1) Guru mengklarifikasi apakah 

tujuan pembelajaran telah 
tercapai dengan baik dengan 
cara mengajukan pertanyaan 
yang harus dijawab oleh para 
siswa, mengamati sikap dan 
perilaku siswa pada saat 
mencoba, memastikan tidak 
terjai kesalahpahaman siswa 
terhadap konsep yang 
dipelajari sekaligus sebagai 
evaluasi terhadap hasil belajar 

2) Guru merangkum dan 
menyimpulkan pokok-pokok 
bahasan yang dipelajari siswa 

e. Kegiatan penutup 
1) Guru dan siswa bekerja sama 

melakukan refleksi terhadap 
hasil pembelajaran serta 
menarik kesimpulan  

2) Guru menjelaskan materi ajar 
yang akan dilaksanakan pada 
pertemuan berikutnya 

3) Guru mengakhiri kegiatan 
belajar mengajar dengan 
memimpin doa dan salam 

Sebagai suatu contoh kecil, 
rumusan langkah-langkah 
pembelajaran yang mengakomodasi 
muatan karakter di atas tentu masih 
belum sempurna, apalagi pendekatan 
pembelajaran yang digunakan baru 
sebatas tanya jawab. Eksplorasi 
muatan karakter akan lebih memadai 
dan tajam apabila guru mampu 
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menyelenggarakan KBM dengan 
pendekatan yang lebih individual. 
Muatan karakternya akan makin tajam, 
meskipun menjadi lebih terbatas 
cakupannya, misalnya hanya tiga atau 
empat karakter saja. Namun dengan 
spektrum yang sangat luas pada 
pendidikan kejuruan, guru akan sangat 
leluasa mengakomodasi hampir semua 
muatan karakter, baik karakter 
kebangsaan maupun karakter kerja 
dalam budaya industri. 

Simpulan 

 Dari uraian sebagaimana 
dipaparkan di atas dapat ditarik 
beberapa kesimpulan, pertama : 
tuntutan muatan karakter dalam setiap 
kegiatan pembelajaran memerlukan 
pencermatan oleh guru nilai-nilai 
karakter mana yang tepat dimasukkan 
dalam langkah-langkah kegiatan 
belajar. Kedua, muatan karakter yang 
harus diberikan mengacu pada tujuan 
pembelajaran, metode dan pendekatan 
yang digunakan. Ketiga, guru secara 
teliti harus mencermati setiap langkah 
pembelajaran, dan mengakomodasikan 
muatan karakter yang telah 
dimasukkan agar dapat memberikan 
penguatan bagi makna belajar siswa.   
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MODEL INOVASI BLOG SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN 
Oleh: Wahidin Abbas 

Jurusan Pendidikan Teknik Mesin FT UNY

Abstrak

Saat ini pemerintah menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 
yang memberikan kebebasan pada guru untuk merencanakan pembelajaran sesuai 
dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah berada. Hal tersebut 
menuntut siswa untuk mencari informasi dan sumber-sumber materi pelajar seluas 
mungkin. Internet memberikan peluang yang sangat besar untuk mendapatkan 
informasi yang dibutuhkan tersebut. Jumlah pengguna Internet yang semakin 
meningkat juga didominasi oleh usia muda, khususnya pelajar. Kebanyakan pelajar di 
Indonesia memanfaatkan Internet untuk membuka situs-situs jejaring sosial atau 
bermain game online yang sebenarnya kurang bermanfaat. Sebuah teknologi di 
Internet yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang proses pembelajaran di sekolah, 
yaitu blog. Blog dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk mengembangkan 
potensi akademiknya melalui sebuah tulisan. Jika fakta penggunaan Internet yang 
semakin marak, khususnya aktivitas menulis blog dikaitkan dengan kurikulum 
pendidikan yang saat ini diterapkan, maka blog bisa dimanfaatkan semaksimal 
mungkin untuk mendukung proses pembelajaran para siswa dan guru. 

Makalah ini berbentuk deskriptif dan analitis dengan menggunakan metode 
kualitatif yang memadukan analisis data-data dengan analisis kualitatif. Data-data yang 
digunakan dalam makalah ini didapatkan berdasarkan studi literatur (library research), 
pengamatan, dan pengalaman penulis. 

Pada bagian pembahasan, blog dapat digunakan sebagai media pembelajaran. 
Terdapat tiga metode yang dapat diterapkan di sekolah-sekolah. Pertama, blog guru 
digunakan sebagai pusat pembelajaran. Pada metode ini, guru menuliskan materi 
pelajaran pada blog miliknya kemudian siswa melakukan diskusi melalui fasilitas 
komentar. Kedua, blog guru dan blog siswa yang saling berinteraksi. Pada metode 
yang kedua ini, guru dan siswa memiliki blog masing-masing sehingga bisa langsung 
saling berhubungan. Ketiga, adalah komunitas blogger pembelajar. Pada metode ini, 
guru dan siswa dari sekolah yang berbeda dapat sama-sama berdiskusi di sebuah 
blog. Dengan demikian, blog tersebut menjadi pusat pembelajaran.  
Rekomendasi yang penulis berikan melalui makalah ini antara lain, guru dan siswa 
harus mencoba menjadi seorang blogger agar bisa memanfaatkan blog sebagai media 
pendidikan. Selain itu pembelajaran komputer dan Internet harus diperluas lagi ke 
seluruh daerah di Indonesia agar guru dan siswa bisa mengerti dan memahami 
teknologi komputer dan Internet dengan sebaik-baiknya. 
 
Kata kunci : blog, blogger, internet 

Pendahuluan
Sejak tahun 1990 hingga kini, 

kurikulum pendidikan menengah di 
Indonesia sudah berganti beberapa 
kali. Mulai dari Kurikulum 1994 yang 
menuai banyak kritik lantaran beban 
belajar siswa terlalu berat karena 
adanya muatan nasional dan muatan 
lokal. Oleh karena itu, dibuatlah 
Suplemen Kurikulum 1999. Tahun  

2004 kurikulum  pendidikan  Indonesia  
disempurnakan  lagi menjadi Kurikulum 
Berbasis Kompetensi (KBK). 
Perpindahan kurikulum dari Kurikulum 
1994 menjadi KBK mengharuskan 
siswa mencapai standar kompetensi 
tertentu yang sudah ditetapkan. Untuk 
mencapai standar kompetensi tersebut, 
siswa dituntut untuk aktif mendapatkan 
ilmu pengetahuan dari berbagai macam 
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sumber ilmu, tidak hanya dari guru di 
kelas saja. Tahun 2006 pemerintah 
menerapkan kurikulum baru yang 
bernama Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan (KTSP). Pada KTSP, guru 
diberi kebebasan untuk merencanakan 
pembelajaran sesuai dengan 
lingkungan dan kondisi siswa serta 
kondisi sekolah berada. Hal ini 
mengharuskan para siswa dan guru 
untuk mendapatkan sumber informasi 
sebanyak-banyaknya. Akan tetapi pada 
kenyataannya sumber ilmu 
pengetahuan yang dimiliki guru dan 
siswa untuk menunjang proses 
pembelajaran relatif sedikit. Buku-buku 
teks pelajaran yang dimiliki oleh 
sekolah jumlahnya sangat terbatas. Di 
sisi lain, Internet telah menjelma 
menjadi sumber informasi yang 
lengkap, mudah, dan cepat untuk 
diakses oleh siapapun dan dimanapun. 

Indonesia termasuk negara yang 
pertumbuhan pengguna Internet cukup 
tinggi di dunia. Berikut ini hasil riset 
terbaru dari MarkPlus Insight terhadap 
2161 pengguna Internet di Indonesia 
memberikan gambaran jelas mengenai 
penggunaan Internet. Sebagaimana 

yang dirilis dalam Majalah Marketeers 
edisi Oktober 2011, menurut riset 
sindikasi MarkPlus Insight, jumlah 
pengguna Internet di Indonesia pada 
tahun 2011 ini sudah mencapai 55 juta 
orang, meningkat dari tahun 
sebelumnya yang hanya 42 juta orang. 

Studi terhadap urban netizen di 
Indonesia ini dilakukan pada bulan 
Agustus-September 2011 di 12 kota 
besar antara lain Jakarta, Bodetabek, 
Surabaya, Bandung, Jogjakarta, 
Semarang, Medan, Makassar, 
Denpasar, Pekanbaru, Palembang, dan 
Banjarmasin. Penelitian ini pula 
merupakan kelanjutan dari studi 
sebelumnya yang dilakukan pada tahun 
2010 ketika MarkPlus Insight 
melakukan pendalaman mengenai 
hasrat dan kegelisahan pengguna 
Internet (termasuk Mobile Internet) di 
Indonesia. Mereka yang di riset adalah 
pengguna Internet, usia 15-64 dan 
menggunakan Internet lebih dari 3 jam 
sehari. Satu yang diangkat menjadi 
payung utama dalam riset tahun ini 
adalah mengenai nilai-nilai, perilaku 
dan gaya hidup para pengguna Internet 
di Indonesia. 

 
 

Gambar 1. Populasi Pengguna Intenet di Indonesia antara 2010 dan 2011 
Sumber : http://the-marketeers.com/archives/survey-markplus-insight-majalah-marketeers-pengguna-internet-di-
indonesia-55-juta-pengguna-mobile-internet-29-juta.html 
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Dari data tersebut bisa dilihat 
bahwa sebagian besar pengguna 
Internet di Indonesia adalah orang-
orang dalam usia muda, lebih khusus 
lagi dalam usia remaja. Data tersebut 
menunjukkan bahwa siswa-siswa 
sekolah menengah di Indonesia adalah 
orang-orang yang menggemari Internet. 

Pada saat makalah ini dibuat, 
darinholic dot com yang di publikasikan 
pada tanggal 08/01/2012 menyatakan 
jumlah blog di Indonesia mencapai 
4.131.861 buah. Dari jumlah itu hanya 
32 persen yang selalu di update atau 
sekitar 1.322.195 blog. Jika 
dibandingkan jumlah blog itu dengan 
jumlah pengguna internet di Indonesia 
yang mencapai 48 juta, tentunya 
peluang bagi pemilik blog untuk 
mendapatkan pembaca setia cukup 
besar. Belum lagi prediksi yang 
mengatakan bahwa hingga 2015 
pengguna internet di Indonesia akan 
melonjak menjadi 100 jt.  

Mengapa aktivitas menulis blog 
amat disukai banyak orang? Melalui 
blog, setiap orang bisa 
mengekspresikan diri mereka dengan 
menulis apa yang ada di pikiran 
mereka. Melalui blog pula, setiap orang 
yang memiliki blog dapat saling 
berinteraksi dengan cara saling 
mengunjungi blog dan meninggalkan 
komentar di sana. Banyak orang pun 
merasakan betapa asyik dan 
bermanfaatnya aktivitas  menulis  blog  
ini.  Lebih  jauh  lagi,  hasil  beberapa 
survey menemukan bahwa sebagian 
besar pemilik blog ini adalah 
masyarakat dengan usia remaja, siswa, 
dan mahasiswa. Bukanlah hal yang 
sulit bagi para siswa yang sebelumnya 
sudah mengenal Internet untuk mulai 
menulis blog. fakta penggunaan 
Internet yang semakin marak, 
khususnya aktivitas menulis blog 

dikaitkan dengan kurikulum pendidikan 
yang saat ini diterapkan, maka blog 
bisa dimanfaatkan semaksimal 
mungkin untuk mendukung proses 
pembelajaran para siswa dan guru. 

Penulisan makalah ini memiliki 
beberapa tujuan: 1) Memperkenalkan 
blog kepada para guru dan siswa, 2) 
Mengajak kepada para guru dan siswa 
agar dapat memanfaatkan blog untuk 
menunjang proses pembelajaran 
mereka, dan 3) Mengusulkan metode-
metode yang dapat digunakan oleh 
para guru dan siswa dalam 
menggunakan blog sebagai media 
pembelajaran alternatif. 
 
Definisi Blog 

Blog berasal dari asal kata web 
log. Web artinya Internet, dan log 
artinya adalah catatan. Secara umum, 
blog bisa didefinisikan sebagai catatan 
harian yang ditulis dan dipublikasikan di 
Internet. Salah satu di antara definisi 
paling awal tentang blog dicetuskan 
oleh Rebecca Blood, pemilik blog 
www.rebeccablood.net dan penulis 
buku The Weblog Handbook. 
Blog adalah sebuah halaman web, 
dengan tulisan terbaru diletakkan di 
bagian isi paling atas, isinya sering 
diperbarui-kadang-kadang beberapa 
kali dalam sehari. Seringkali di sisi dari 
halaman web tersebut ada sebuah 
daftar link (tautan) yang merujuk ke 
halaman sejenis.  

Menurut The Meriam-Webster 
dictionary, Blog is the term as an  
online personal journal that houses 
reflections, comments, and hyperlinks. 
Blog merupakan sebuah istilah jurnal 
pribadi online yang berisi tentang 
refleksi diri, komentar dan link. 
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Berdasarkan dua definisi 
sebelumnya dapat disimpulkan bahwa 
blog adalah sebuah  halaman  web  
yang  berisi  tulisan  pribadi  atau  
kelompok  yang diurutkan berdasarkan 
kronologis waktu dan memungkinkan 
pengunjungnya untuk memberikan 
komentar. 

 
Fitur-Fitur dalam Blog  

 
Blog dilengkapi oleh beberapa fitur 

yang dapat mendukung kegiatan 
penggunanya dalam blog tersebut. 
Setiap situs memiliki fitur-fitur yang 
berbeda dan tidak semua blogger 
membutuhkan setiap fitur yang 
disediakan. Secara umum, setiap blog 
memiliki fitur post, komentar, tautan 
(link), blogroll, sidebar, sindikasi, dan 
blog aggregator.  
1. Post 
Post atau entri blog adalah sebuah 
tulisan yang terpisah dengan tulisan-
tulisan lainnya yang ada di dalam blog. 
Tulisan ini merupakan bagian utama 
yang menggambarkan isi dari sebuah 
blog. 
2. Komentar 
Komentar merupakan fasilitas yang 
memberi kesempatan bagi para 
pengunjung sebuah blog untuk 
memberikan tanggapan mengenai 
tulisan dalam blog. 
3. Tautan (link) 
Sebuah tulisan yang menghubungkan 
antara sebuah halaman website 
dengan halaman yang lain. Apabila 
sebuah tautan diklik dengan mouse 
komputer, maka halaman website baru 
akan terbuka. 
4. Blogroll 

Blogroll adalah kumpulan tautan atau 
link dari halaman blog atau halaman 
web yang sering dikunjungi oleh pemilik 
blog. 
5. Sidebar 
Sidebar merupakan bagian dari sebuah 
halaman blog yang berada di samping 
kiri, kanan atau keduanya. Sidebar juga 
biasanya berisi informasi-informasi 
tambahan tentang blog milik blogger. 
6. Sindikasi 
Setiap blog memiliki fasilitas yang 
disebut RSS (Really Simple 
Syndication). Dengan menggunakan 
fasilitas RSS ini, isi dari sebuah blog 
bisa disindikasi dan dibaca di tempat 
lain tanpa harus mengunjungi blog 
tersebut. 
7. Blog Aggregator 
Blog aggregator adalah sebuah 
halaman web yang mengambil sindikasi 
dari blog-blog yang telah dimasukkan di 
dalamnya, sehingga pada saat blog-
blog tersebut menampilkan entri blog 
terbaru, entri tersebut juga akan tampil 
di blog aggregator. Biasanya, tujuan 
dari adanya blog aggregator adalah 
untuk membuat sebuah komunitas 
blogger yang memudahkan para 
anggota komunitasnya untuk saling 
membaca blog-nya masing-masing. 

Semua fitur-fitur tersebut dapat 
digunakan untuk membangun sebuah 
blog yang dapat memberi manfaat bagi 
orang lain dan dapat meningkatkan 
interaksi sesama manusia di dunia 
maya. Untuk memudahkan 
pemahaman tentang struktur dan fitur 
yang terdapat dalam sebuah blog, 
penulis akan memberikan contoh 
tampilan sebuah blog, yaitu 
http://abbasbsp.blogspot.com/. 
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Gambar 2. Struktur umum sebuah blog 

Jenis-Jenis Blog 
 
Secara umum, blog dapat dibagi 
menjadi beberapa jenis, yaitu: 
 
1. Blog sebagai buku harian 

  Salah satu jenis tulisan yang 
banyak terdapat di blog adalah kisah 
yang dialami oleh penulis dalam 
kehidupan sehari-harinya. Tulisan 
tersebut bisa menggambarkan pribadi 
penulisnya sehingga blog juga bisa 
berfungsi sebagai buku harian. 
2. Blog sebagai linkfest 
   
  Salah satu fitur yang terdapat 
dalam sebuah blog adalah tautan (link) 
yang memungkinkan penggunannya 
untuk mencantumkan link-link dari 
halaman website tertentu. Dengan 
demikian blog dapat menghubungkan 
pengunjungnya untuk mengakses 
alamat situs lain secara lain dari 
sebuah blog. Hal ini memudahkan para 

pengguna Internet untuk mendapatkan 
informasi lebih akurat.  
 
3. Blog sebagai clubhouses 

  Blog bisa menjadi sebuah 
wadah perkumpulan untuk orang-orang 
yang memiliki kesamaan hobi atau 
paradigma akan suatu hal. Melalui 
perkumpulan ini setiap orang dapat 
saling bertukar ide dan pikiran tentang 
hal-hal yang diminati. Secara tidak 
langsung blog menjadi media 
penghubung yang cukup terarah 
melalui wadah perkumpulan ini. 
 
4. Blog sebagai soapboxes 
 
  Opini seseorang mengenai 
informasi terkini yang sedang tejadi di 
sekitarnya seringkali dituangkan dalam 
bentuk tulisan di sebuah blog. Berita 
tentang teknologi, sosial, politik, dan 
ekonomi banyak ditemukan di blog 
sehingga blog menjadi sebuah gudang 
informasi yang relevan untuk diakses. 
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5. Blog sebagai newsroom 

  Blog berperan sebagai media 
elektronik yang menyebarluaskan berita 
yang sedang terjadi. Perubahan 
kecenderungan manusia untuk 
mengakses berita dari media cetak 
menjadi media elektronik menjadikan 
tulisan-tulisan dalam blog sebagai 
sumber-sumber berita terkini secara 
online. 

Metode Penelitian 

Dalam makalah ini, penulis 
menggunakan metode kualitatif. 
Artinya, metode ini memadukan analisis 
data dengan analisis kualitatif. 

Data yang digunakan dalam 
karya tulis ini didapatkan berdasarkan 
studi literatur (library research), 
pengamatan, dan pengalaman penulis. 
Studi literatur yang digunakan adalah 
lewat buku, majalah, dan artikel-artikel 
di Internet.  

Dalam mencari data di Internet, 
penulis menggunakan rujukan dari 
situs-situs berita, serta bantuan dari 
situs pencari (www.google.com). Kata 
kunci yang digunakan untuk mencari 
data tersebut antara lain: blog 
pendidikan, jumlah pengguna internet, 
karakteristik remaja, blog guru, 
kurikulum pendidikan Indonesia, definisi 
blog, dan manfaat blog. 

Dari data mentah yang sudah 
didapat, penulis hanya mengambil data 
dan informasi yang relevan, yaitu 
berhubungan dengan blog, pendidikan 
menengah, perilaku pengguna Internet, 
dan manfaat blog. 

 
Hasil Penelitian 

1. Peluang Blog dalam Mendukung 
Proses Pembelajaran 

Pada bagian sebelumnya, penulis 
sudah menggambarkan perubahan-
perubahan kurikulum yang terjadi di 
Indonesia. Pemerintah pun 
menciptakan sebuah kurikulum yang 
diharapkan dapat meningkatkan 
keaktifan siswa dalam proses 
pembelajaran. Hal tersebut didasari 
oleh fakta bahwa seseorang dapat 
menyerap pelajaran dengan baik 
apabila ia telah mengoptimalkan 
seluruh potensi indranya dalam belajar. 
Tidak hanya membaca dan 
mendengarkan penjelasan dari guru, 
tetapi juga menuangkan apa yang ada 
dalam pikirannya secara langsung, 
misalnya dengan menulis. Menulis 
dapat menjadi salah satu kegiatan yang 
dapat meningkatkan kemampuan otak 
dalam menyerap materi pelajaran. 

Blog merupakan salah satu 
media yang dapat mengembangkan 
kemampuan dan gagasan seseorang 
melalui tulisan. Berdasarkan fenomena 
maraknya penggunaan Internet di 
kalangan pelajar, blog dapat menjadi 
sebuah sarana yang dapat 
meningkatkan kemampuan para siswa 
untuk menunjang proses pembelajaran 
di sekolah. Melalui tulisannya di blog, 
setiap siswa dapat mengembangkan 
hal-hal yang telah didapat dari 
membaca atau mendengarkan 
penjelasan dari guru. 

Di dalam sebuah blog terdapat 
fasilitas-fasilitas yang dapat 
mendukung potensi setiap pelajar 
dalam mengembangkan materi 
pelajarannya. Seseorang yang 
menuliskan sesuatu di dalam blog 
dapat langsung dilihat oleh seluruh 
pengguna Internet. Hal ini 
memungkinkan hubungan yang lebih 
strategis baik antar sesama siswa, 
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siswa dengan guru, dan bahkan siswa 
dengan seluruh pengguna Internet. 

Ide-ide yang dituliskan melalui 
blog dapat semakin berkembang 
dengan adanya komentar-komentar 
yang diberikan oleh pengunjung blog 
melalui fitur komentar yang bisa 
disampaikan oleh siapapun. Setiap 
siswa dapat saling memberikan 
komentar satu sama lain, begitu juga 
dengan guru atau pengunjung blog 
lainnya. Diskusi secara online dapat 
dilakukan kapan saja tanpa terikat jarak 
dan waktu. Bahkan siswa dan guru dari 
sekolah yang berbeda dapat terlibat 
dalam diskusi yang sama dalam 
sebuah blog. 

Peran guru dalam membangun 
kultur pembelajaran melaui blog 
sangatlah penting. Motivasi setiap 
siswa untuk menuangkan gagasannya 
melalui blog tidaklah terlepas dari 
dukungan guru sebagai pengajar. Guru 
juga dapat mengarahkan diskusi dan 
komentar-komentar tentang materi atau 
tulisan yang sudah dibuat oleh para 
siswanya. Selain itu, guru juga bisa 
menyampaikan materi atau tugas 
melalui blog sehingga memudahkan 
penyebaran informasi. 

Blog memberikan sebuah 
peluang agar kegiatan belajar lebih 
menarik dan interaktif. Melalui blog, 
sumber-sumber materi yang relevan 
dapat dipublikasikan ke seluruh penjuru 
sehingga bisa diakses oleh siapapun. 
Dengan demikian kesulitan siswa 
dalam mengumpulkan sumber-sumber 
informasi yang dibutuhkan dalam 
proses pembelajaran dapat diatasi. 
Oleh karena itu, blog merupakan salah 
satu media pembelajaran yang 
strategis untuk meningkatkan proses 
pembelajaran yang aktif dan interaktif. 
Dalam sebuah kegiatan pertemuan 
para blogger se-Indonesia pada 27 

Oktober 2007, yang kemudian 
ditetapkan sebagai Hari Blogger 
Nasional, Menteri Komunikasi dan 
Informatika (Menkominfo), Muhammad 
Nuh, mengimbau para blogger untuk 
menjadikan blog sebagai sarana 
edukasi, pemberdayaan dan 
pencerahan bagi masyarakat. Melalui 
fungsi edukasi tersebut, blog tentu saja 
bisa dimanfaatkan untuk mendukung 
proses pembelajaran di sekolah.  

 
2. Metode-metode Pengajaran 

dengan Memanfaatkan Blog 
Terdapat beberapa metode yang 

bisa digunakan oleh para guru dan 
siswa dalam memanfaatkan blog 
sebagai media pembelajaran alternatif. 
Masing-masing metode ini menekankan 
peran guru, sebagai fasilitator 
pembelajaran, aktif menulis dan 
mencari sumber informasi dari berbagai 
sumber. 

 
a. Blog Guru sebagai Pusat 

Pembelajaran
 
Metode ini adalah metode paling 

sederhana dari pemanfaatan blog 
sebagai media pembelajaran dan 
sangat mungkin diterapkan pada 
sekolah yang tidak terlalu memiliki 
fasilitas komputer dan Internet yang 
memadai. Para siswa tidak perlu 
membuat blog dan pusingpusing 
mengisinya secara rutin karena seluruh 
topik pembelajaran beserta diskusi dan 
interaksinya sudah terpusat di satu 
tempat. 

Pada metode ini, para guru harus 
memiliki blog-nya masing-masing yang 
akan diisi secara rutin dengan tulisan-
tulisan yang berhubungan dengan mata 
pelajaran yang diajarkan. Melalui 
fasilitas komentar, para siswa beserta 
gurunya bisa berdiskusi secara aktif 
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mengenai topik tersebut. Guru dan 
siswa juga bisa saling memperkaya 
wawasan dan informasinya masing-
masing dengan cara memberi link pada 
komentar tersebut yang menuju 
website lain yang relevan dengan 
materi tersebut. 

Selain diisi oleh materi-materi 
pembelajaran, guru bisa juga 
memberikan tugas-tugas sekolah bagi 
para siswa di blog-nya. Tugastugas 
tersebut bisa saja dikerjakan di atas 
kertas dan dikumpulkan di kelas atau 
dikumpulkan kembali via Internet. Satu 
hal yang pasti, para siswa dapat 
memanfaatkan pencarian informasi di 
Internet untuk membantunya 
mengerjakan tugas-tugas tersebut.  

Tidak berhenti hanya di materi 
pembelajaran dan tugas sekolah, blog 
juga memungkinkan para penulisnya 
untuk memasukkan animasi, lagu, 
video, dan fasilitas multimedia lainnya. 
Guru bisa memanfaatkan beragamnya 
konten-konten di berbagai website di 
dunia untuk memberikan variasi dalam 
proses pembelajaran. Salah satu 
contoh konkretnya, misalnya, guru bisa 
menampilkan video yang menarik dan 
bermanfaat, yang diambil dari 
YouTube, sebuah situs untuk saling 
berbagi video dari orang-orang di 
seluruh dunia. 

Untuk mendorong para siswa 
untuk aktif berdiskusi, guru bisa 
memberi semacam insentif tambahan 
nilai bagi para siswa yang aktif di blog 
gurunya dan memberikan komentar-
komentar yang bermanfaat bagi siswa 
lainnya. 

Dengan adanya blog yang bisa 
diakses kapan saja dan dimana saja, 
proses pembelajaran tidak berhenti 
hanya sampai di kelas saja. Di rumah, 
di warnet, atau dimanapun, para siswa 
bisa melanjutkan proses 

pembelajarannya dengan cara 
membaca tulisan dari gurunya di blog, 
sekaligus berdiskusi di sana. 

Keuntungan dari metode ini 
adalah metode ini relatif cepat dan 
mudah bagi para siswa, karena para 
siswa tidak perlu membuat blognya 
masing-masing. Selain itu, karena 
semua interaksi dilakukan di blog sang 
guru, setiap aktivitas yang dilakukan 
oleh para siswa tersebut dapat 
dipantau dengan mudah oleh guru 
tersebut. Hal ini akan meminimalisir 
adanya kalimat-kalimat negatif dari 
para siswa tersebut di blog-nya.  

Guru tentu saja harus 
mempromosikan blog-nya di kelas 
setiap kali dia mengajar, agar para 
siswa mengetahui tentang blog 
tersebut. 

b. Blog Guru dan Blog Murid yang 
Saling Berinteraksi 

 
Bagi sekolah-sekolah yang 

memiliki fasilitas komputer dan Internet, 
atau bagi sekolah yang berada di kota-
kota besar sehingga para siswa dan 
gurunya lebih sering mengakses 
Internet, metode kedua ini sangat tepat 
untuk diterapkan. Karena siswa-siswa 
dan guru memiliki kesempatan lebih 
banyak untuk menggunakan Internet, 
para siswa dan guru ini seharusnya 
mampu mengelola blog mereka 
masingmasing. 

Pada dasarnya, metode kedua ini 
cukup mirip dengan metode pertama, 
karena blog milik sang guru masih 
memegang peran yang sangat penting 
sebagai fasilitator dan pengarah para 
murid dalam kurikulum pendidikan. 
Satu hal yang membedakan metode 
kedua dengan metode pertama adalah 
bahwa para siswa harus memiliki blog-
nya masing-masing. 
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Kelebihan yang cukup signifikan 
dari metode kedua ini dibandingkan 
dengan metode pertama adalah bahwa 
para siswa akan memiliki semangat 
yang lebih dalam berkompetisi dengan 
temantemannya. Tentu saja iklim 
kompetisi ini harus ditumbuhkan oleh 
guru dengan cara memberi berbagai 
bonus baik itu bonus nilai maupun 
bonus di dunia nyata bagi siswa yang 
blog-nya diurus dengan rutin dan 
serius. 

Pada tahap awal, apabila para 
siswa tidak memiliki blog dan mungkin 
saja tidak tertarik untuk memiliki blog, 
guru harus mendorong para siswa 
untuk memiliki blog. Salah satu cara 
yang dapat dilakukan adalah dengan 
memberikan tugas yang harus 
dikerjakan oleh siswa-siswanya dan 
dituliskan di blog-nya masingmasing. 
Apabila hal ini dilakukan secara 
berkala, setiap siswa pun akan terbiasa 
menulis dan membaca. Hal ini akan 
membuat para siswa menjadi 
selangkah lebih maju secara 
intelektual. 

Terdapat sebuah contoh dari guru 
yang telah melakukan cara ini, yaitu 
Awan Sundiawan, yang memiliki blog 
dengan alamat 
http://anwarsy.wordpress.com/. Ia 
pernah memberikan beberapa tugas 
yang harus dikerjakan oleh para 
siswanya untuk kemudian ditulis di 
blognya. Seperti data yang didapat dari 
salah satu halaman blog milik Pak 
Anwar, dari lima kelas yang dipegang 
oleh Pak Awan, masing-masing kelas 
menyumbang sekitar 30 orang blogger. 
Walaupun tidak semua blogger di 
masing-masing kelas tersebut 
kemudian rutin menulis dan menjadi 
blogger aktif, cara ini sangat 
bermanfaat untuk memperkenalkan 
blog kepada siswa SMA. 

 
c. Komunitas Blogger Pembelajar 

 
Metode ini adalah metode 

pengembangan lebih jauh dari dua 
metode sebelumnya. Dalam dua 
metode tersebut, pihak yang terlibat 
dalam proses pembelajaran lewat blog 
adalah guru dan siswa dari satu 
sekolah yang sama. Dengan metode 
ketiga ini, para guru dan siswa yang 
berada dari sekolah yang berbeda-
beda dapat saling berinteraksi, 
berdiskusi, dan belajar di dalam sebuah 
blog saja. Blog tersebut dapat 
dikatakan sebagai pusat pembelajaran 
(learning center). 

Metode ini membawa banyak 
manfaat bagi para guru dan siswa yang 
terlibat di dalamnya. Selain manfaat-
manfaat penggunaan blog seperti yang 
sudah dijelaskan sebelumnya, ada 
beberapa manfaat tambahan yang 
didapatkan oleh para guru dan siswa 
yang berada di sekolah yang berbeda, 
antara lain adalah:  
Pertama, terbentuknya jaringan antar 

guru dan siswa dari sekolah yang 
berbeda tersebut. Murid maupun 
guru yang sebelumnya tidak 
saling mengenal satu sama lain, 
dapat saling mengenal melalui 
aktivitas interaksi mereka di blog 
bersama ini. Manfaat yang 
pertama ini terasa semakin 
signifikan apabila disandingkan 
dengan fakta bahwa para siswa 
ini gemar untuk berinteraksi lewat 
situs-situs jejaring sosial.  

Kedua, semakin banyak pihak yang 
terlibat dalam sebuah diskusi, isi 
tulisan maupun diskusi pun akan 
semakin kaya dan bervariasi. 
Bisa jadi, komunitas pembelajar 
yang difasilitasi lewat sebuah 
blog ini akan mencetuskan suatu 
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ide yang dapat menghasilkan 
gagasan-gagasan baru. 

Secara teknis, ada beberapa alternatif 
cara yang bisa digunakan untuk 
membentuk suatu komunitas blog 
pembelajar:  

Pertama, salah seorang guru memiliki 
inisiatif untuk membuat blog dan 
mengajak rekan-rekannya 
sesama guru untuk ikut menulis 
di blog tersebut. Selanjutnya, 
masing-masing guru tersebut 
juga mengajak para siswanya 
untuk menggunakan blog 
tersebut sebagai media 
pembelajaran. 

Kedua, dengan menggunakan teknologi 
blog aggregator, blog milik 
masing-masing guru yang sudah 
ada sebelumnya disindikasi ke 
dalam suatu blog yang 
difungsikan sebagai komunitas 
pembelajarnya. Salah satu 
contoh blog milik para guru yang 
menggunakan metode ini adalah 
blog.pengajar.web.id, walaupun 
blog tersebut tidak 100% 
difungsikan sebagai sarana 
pembelajaran. 

 
d. Problem yang Dihadapi 

 
Interaksi antara para pelaku 

pendidikan baik guru maupun siswa 
dengan Internet berbeda-beda, bahkan 
ada pula yang belum pernah 
mengenalnya. Hal ini menyebabkan 
perbedaan tingkat pemahaman mereka 
tentang Internet yang membuat Internet 
tidak termanfaatkan dalam aktivitas 
pendidikan. 

Secara umum, ada dua kasus 
yang menyebabkan seseorang 
termasuk para pelaku pendidikan 
belum memahami Internet. Kasus 
pertama adalah tidak tersedianya 

fasilitas yang memadai untuk 
mengakses Internet. Pada kasus 
kedua, pengetahuan yang mereka miliki 
tentang Internet sangat terbatas. Bagi 
orang yang telah memiliki fasilitas yang 
memadai, tentu saja kasus pertama 
bukanlah masalah. Namun, mereka 
sering kali bermasalah pada kasus 
yang kedua. 

 
e. Solusi 

 
Untuk mengatasi kasus yang 

pertama, pihak penyelenggara 
pendidikan, dalam hal ini pemerintah 
melalui sekolah, dapat menyediakan 
fasilitas yang memadai untuk 
mengakses Internet di tiap sekolah. 
Penyediaan fasilitas ini bertujuan agar 
para pelaku pendidikan dapat memiliki 
kesempatan yang sama untuk 
mengakses Internet. Fasilitas tersebut 
dapat berupa perangkat komputer, 
paket instalasi jaringan komputer, serta 
panduan pelaksaan teknis yang dapat 
berupa seminar atau workshop. Hal 
tersebut bertujuan agar Internet dapat 
dimanfaatkan untuk meningkatkan 
mutu pendidikan di sekolah tersebut. 

Untuk mengatasi kasus yang 
kedua, dapat dilakukan dengan 
langkah-langkah memperkenalkan dan 
mengedukasi para pelaku pendidikan 
tentang Internet. Hal tersebut dapat 
dilaksanakan melalui berbagai metode, 
antara lain memasukkan pengenalan 
Internet dalam kurikulum mata 
pelajaran komputer, mengadakan 
seminar tentang penggunaan Internet, 
serta mengadakan workshop tentang 
cara penggunaan berbagai fasilitas 
yang dapat dimanfaatkan di Internet. 

Dengan diadakannya langkah-
langkah untuk mengatasi dua kasus 
utama tersebut, diharapkan tidak ada 
lagi perbedaan yang mencolok pada 
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tingkat pemahaman para pelaku 
pendidikan terhadap Internet. Oleh 
karena itu, guru dan siswa dapat 
bersinergi untuk meningkatkan mutu 
pendidikan Indonesia melalui Internet. 

Setelah para pelaku pendidikan 
telah mempunyai akses Internet yang 
memadai serta telah memahami 
berbagai fasilitas di Internet yang dapat 
dimanfaatkan, langkah yang ditempuh 
selanjutnya adalah memperkenalkan 
mereka tentang blog. Pengenalan 
tersebut dapat meliputi hal-hal yang 
bersifat filosofis, teknis, serta 
pengembangan jaringan pembaca dari 
sebuah blog. Dengan pengenalan ini, 
diharapkan para pelaku pendidikan 
dapat menggunakan blog sebagai 
media pembelajaran. 

 
Simpulan 

 
Saat ini, tidak sedikit siswa yang 

telah mengenal Internet. Akan tetapi, 
sebagian besar dari mereka masih 
menggunakannya hanya untuk hal-hal 
yang bersifat hiburan seperti chatting, 
membuka situs jejaring sosial, atau 
bermain game on-line. Belum banyak di 
antara mereka yang menggunakan 
Internet sebagai kegiatan belajar 
mereka. 

Salah satu fasilitas di Internet 
yang dapat digunakan untuk kegiatan 
pendidikan adalah blog. Melalui blog, 
guru dan siswa dapat melakukan 
kegiatan belajar mengajar melalui fitur-
fitur yang disediakan, seperti post dan 
komentar. Melalui blog pula, para siswa 
membiasakan diri untuk menulis di 
media yang dapat dibaca oleh banyak 
orang.  

Blog bisa dimanfaatkan sebagai 
media pembelajaran alternatif bagi para 
guru dan siswa, dengan metode-
metode yang sudah penulis jelaskan 

sebelumnya. Dengan segala kelebihan 
dan kekurangannya, blog yang saat ini 
sangat populer di kalangan remaja 
dapat mendukung proses pembelajaran 
para siswa di SMA. 

Ada beberapa metode yang 
dapat dijalankan dengan menggunakan 
blog sebagai media pembelajaran. 
Pertama, guru sebagai pusat 
pembelajaran. Kedua, blog guru dan 
blog siswa yang saling berinteraksi. 
Ketiga, komunitas blogger pembelajar. 
Dengan demikian, blog dapat 
dimanfaatkan sebagai pusat 
pembelajaran. 

Masalah yang dihadapi oleh para 
guru dan siswa dalam menggunakan 
Internet, khususnya blog adalah 
keterbatasan fasilitas serta berbedanya 
tingkat pemahaman. Solusi untuk 
mengatasi hal tersebut adalah 
penyediaan fasilitas di sekolah-sekolah 
serta diadakannya pelatihan, seminar, 
atau workshop tentang penggunaan 
Internet serta blog. 

 
Saran 

 
Agar blog dapat media digunakan 

sebagai media pembelajaran, 
diperlukan komitmen yang tinggi serta 
konsistensi oleh guru dan siswa. Tanpa 
komitmen dan konsistensi, semakin 
lama semangat guru dan siswa akan 
menurun bahkan bisa sampai 
meninggalkan blog. 

Selain itu, penyediaan fasilitas 
Internet yang memadai dan serta 
edukasi tentang penggunaan Internet 
dan blog juga sangat penting agar 
mereka dapat menggunakannya 
dengan baik dan benar. 
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PENYIAPAN GURU DAN CALON GURU, SERTIFIKASI DAN 
PENDIDIKAN PROFESI GURU

Sukamto 
Jurusan Pendidikan Teknik Mesin FT UNY 

otmakus2010@yahoo.co.id 

Abstrak
Undang-undang  Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional mengamanatkan bahwa system pendidikan nasional harus mampu mengatasi problema 
nasional di bidangnya sendiri ,  termasuk di dalamnya adalah peningkatan pemerataan kesempatan 
memperoleh layanan pendidikan bagi seluruh warganegara, peningkatan mutu pendidikan,  serta 
peningkatan relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan baru yang 
diakibatkan oleh perubahan tatanan  baik lokal, nasional maupun global. Hal tersebut menuntut 
dilakukannya perubahan dan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, serta 
berkesinambungan. Dalam Visi 2010 Perguruan Tinggi di Indonesia antara lain dicanangkan bahwa 
pada tahun 2010 sudah harus terwujud system pendidikan tinggi yang sehat agar keberadaan 
perguruan tinggi mampu menyumbangkan andil yang nyata bagi pertumbuhan daya saing bangsa. 

 Sementara itu banyak LPTK yang berusaha memanfaatkan kondisi ini dengan 
tindakan yang tidak sejalan dengan peningkatan mutu guru, misalnya tidak  segera menyiapkan 
institusinya untuk menangani penjaminan mutu guru yang dihasilkannya, dengan sengaja merekrut 
mahasiswa baru se-banyak2nya tanpa memikirkan konsekuensinya bagi peningkatan mutu 
pendidikan, dan yang paling menyedihkan ialah .mereka yang masih mengejar perubahan 
kelembagaan dari institute ke universitas tanpa menyadari bahwa perubahan itu tidak akan banyak 
berarti tanpa perubahan mindset bahwa pergantian nama itu membawa konsekuensi yang  tidak 
semuanya kondusif bagi pendidikan guru. Dalam makalah ini dicoba menguraikan pemikiran awal 
tentang penyiapan guru dan calon guru SMK, sertifikasi dan pendidikan profesi guru, yang 
semuanya menggunakan basis seperangkat standar kompetensi guru pemula (SKGP) SMK. 
Kata kunci: pendidikan guru berbasis kompetensi,standar kompetensi guru pemula,penyiapan 
guru dan calon guru SMK  

Pendahuluan 
Akhir-akhir ini, sejalan dengan  

semakin kuat dan meningkatnya 
kesadaran masyarakat tentang 
pendidikan yang berkualitas ditengarai 
dengan semakin ketatnya persaingan 
antar lulusan di semua jenjang 
pendidikan dan semakin membesarnya  
ekspektasi bagi para lulusan itu untuk 
dapat memperoleh akses yang mudah ke 
pendidikan lanjut. Sementara itu politik 
otonomi serta desentralisasi pendidikan 
didalam negeri, serta menguatnya 
demokrasi dan globalisasi pendidikandi 
seluruh dunia telah membuat guru-guru 
berada di hot spot dengan tuntutan 
pofesionalitas dan akuntabilitas yang 

semakinnyata. Beruntunglah kita bahwa 
selama inisistem pendidikan nasional kita 
telah memberikan response yang cukup 
positif, yaitu dengan mengubah visi, misi 
ke yang lebih luas dan merumuskan  
standar nasional pendidikan yang 
meliputi 8 standar, yaitu standar isi, 
standar proses, standar kompetensi 
lulusan, standar tenaga 
kependidikan,standar sarana dan 
prasarana, standar pengelolaan, standar 
pembiayaan serta standar penilaian(PP 
No. 19 Tahun 2005). Pada tahap-tahap 
awal, penetapan standar-standar 
tersebut tentulah masih bersifatacuan 
minimal, tetapi kita juga yakin bahwa 
lambat laun standar-standar 
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tersebutakan berkembang sesuai dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan , 
teknologi dan seni 
 Penetapan standar isi, standar 
proses dan standar kompetensi lulusan 
di sini mengandung 2 arah kebijakan. 
Yang pertama, melalui standar isi, 
proses dan kompetensi lulusan ini dapat 
kemudian dijabarkan gambaran tentang 
kemampuan guru dan tenaga 
kependidikan lainnya,standar sarana dan 
prasarana yang harus ada, dan 
standarpengelolaan, pembiayaan serta 
penilaian yang diperlukan. Yang kedua, 
melalui standar isi, proses serta 
kompetensi lulusan inidiharapkan system 
pendidikan nasional kita mampu 
mengantarkan bangsa Indonesia 
memasuki percaturan internasional 
secara seimbang dan sederajat dengan 
bangsa-bangsa lain di dunia.

Semenjak 
dicanangkannyakonsep jabatan guru 
sebagai profesi, segera pula muncul 
pertanyaan tentang tingkat 
profesionalisme guru dan calon guru, 
yang tentunya harus dibedakan dengan 
adanya berbagai persyaratan 
kecakapan,keterampilan dan 
tanggungjawab dalam tugas. Dengan 
demikian pertanggungjawaban untuk 
terpenuhinya kriteria kelayakanini 
menjadi sangat penting, antara lain 
perlunya segera ditetapkan persyaratan 
yang secara akademik dan paedagogis 
memiliki validitas yang diakui 
pentingnya,dan secara sosial-
profesionalpersyaratan tersebut dapat 
berterima di lingkup masyarakat, 
khususnyamasyarakat kependidikan 
yang menyelenggarakan program 
pembelajaran tempat guru tersebut 

bertugas.Sebagaimana telah diutarakan 
di atas, perbedaan antara seorang 
gurudan seorang calon guru adalah 
bukan perbedaan jenis kompetensinya, 
melainkan pada tingkat kompetensi 
masing-masing.Hal inilah yang memicu 
munculnya Standar Kompetensi Guru 
Pemula (SKGP) dengan orientasi 
seorang guru barumasa kerja 0 tahun, 
dengan harapan apabila kecakapan, 
keterampilan serta tanggungjawabbagi 
mereka telah dapt dirumuskan,maka 
dalam proses sertifikasi guru yang sudah 
lama bertugaspun dapat mengacu pada 
rumusan kompetensi yang sama hanya 
dengan tingkat keluasan dan 
kedalamanyang berbeda. Kemudian 
untuk penetapan apa yang harus 
dilatihkan pada guru yang belum bisa 
lolos sertifikasi pada kesempatan 
pertama, maka rumusan kompetensi 
standar ini dapat pula diacu untuk 
keperluan  pengembangan bahan 
pelatihan in-service education. 
 Yang lebih penting dari semua itu 
adalah pendidikan profesi guru pada 
tingkatan pra-jabatan(pre-service 
education)yaitu unuk menentukan 
komponen-2 apa sajakah yang harus 
dimasukkan dalam pendidikanpra-
jabatan, dan bagaimana untuk mereka 
yang sejak pertama memasuki LPTK 
sudah mulai menerima bahan-
bahanperkuliahan tentang kemampuan 
professional? Dengan adanya ketentuan 
seorang guru harusnya adalah seorang 
lulusan S1 ditambah dengan pendidikan 
profesi keguruan selama 1 tahun 
makaakan harus ada pembedaan antara 
lulusan S1 dari kependidikan dan non-
kependidikan.Lagi-lagi di sinilah rumusan 
Standar KompetensiGuru Pemula 
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(SKGP) ini menunjukkan keluwesan dan 
fleksibilitas yang tinggi, yang untuk ini 
akan dibahas tersendiri di bagian lain 
makalah ini. 
 
Standar Kompetensi Guru Pemula 
(SKGP) untuk SMK 

Program Pendidikan Guru 
Sekolah Menengah Kejuruan (PGSMK) 
telah mengalami pasang surut dalam 
perkembangannya selama ini.baik dari 
aspek kelembagaan-administratif 
maupun dari aspek komponen-
komponen pendidikan yang lainnya, 
seperti kurikulum, sarana dan prasarana 
ataupun ditinjau dari aspek ketenagaan. 
Perubahan ini didasarkan kepada 
aspirasi masyarakat yang menghendaki 
agar institusi pendidikan mulai 
menerapkan system penjaminan mutu 
yang ketat, dikarenakan munculnya issu-
issu global yang senantiasa memerlukan 
keterampilan baru, terutama yang harus 
dikuasai seorang gurudalam tugas 
utamanya,yaitu mengajarkan hal-hal 
yang selalu baru kepada anggota 
masyarakat. Perumusan standar 
kompetensi, terlebih-lebih untuk suatu 
profesi yang akan mempunyai efek besar 
seperti profesi guru mempunyai 3 (tiga) 
kepentingan,yaitu:(a).Mewujudkan 
standar nasional kompetensi guru 
pemula yangmerupakan bagian integral 
dari standar nasional pendidikan; (b) 
memberikan acuan untuk  merumuskan 
kriteria kerangka dasar pengendalian dan 
penjaminan nasional mutu guru pemula, 
dan (c) Memperkuat profesionalisme 
guru pemula melalui standarisasi lulusan 
secara nasional dengan tetap 
mmperhatikan tuntutan kontekstual di 

sekolah dan di masyarakat.Sebagai 
tenaga professional, guru memiliki 
komitmen yang kuat untuk  
melaksanakan tugas yang diamanatkan 
kepadanya sesuai dengan 7  fungsi yang 
dapat diperiksa pada Tabel 1. Dari tabel 
tersebut  yang merupakan contoh 
analisis tugas seorang guru nampak jelas 
keleluasaan yang dapat dimunculkan 
dalam analisis, yang ini memberikan 
peluang untuk membuat gradasi antara 
guru yang sudah lama bertugas menjadi 
guru, dan seorang mahasiswa calon 
guru. Tentunya di antara tugas-tugas 
guru (Nomor 1.1 sampai dengan 7.1) ada 
tugas2 yang lebih sesuai bagi guru yang 
sudah berpengalaman, dan ada pula 
yang cocok dikerjakan oleh seorang guru 
pemula. Apalagi nanti sesudah analisis 
tugas ini, maka langkah selanjutnya 
adalah mengupayakan agar terumuskan 
suatu perangkat kompetensi untuk dapat 
melaksanakan tugas- tugas tersebut, 
sebagaimana dapat dilihat pada 
Gambar1 berikut ini (Ditnaga,Ditjen 
Dikti,2004) 

Dalam makalah ini sengaja 
diambil bahan-bahan yang telah diolah 
dan digunakan oleh Direktorat Jendral 
Pendidikan inggi agar dalam  
sosialisasinya nanti lebih lancar karena 
istilah-istilah dipilih yang telah familiar 
dengan masyarakat atau kalangan 
pemerhati pendidikan. 
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 Tabel 1. Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian TugasGuru 
 

TUGAS FUNGSI URAIAN TUGAS 

1. Mendidik, 
mengajar,membim- 
bing serta melatih 

1. Sebagai pendidik 

1.1.Mengembangkan potensi/kemam— 
puan dasar peserta didik. 
1.2.  Mengembangkan kepribadian    
peserta didik. 
1.3.  Memberikan keteladanan 
1.4.  Menciptakan suasana pendidikan  
       yang kondusif 

2. Sebagai pengajar 

2.1.Merencanakan pembelajaran 
2.2.Melaksanakan pembelajaran yang 
       Mendidik 
2.3. Menilai proses dan hasil pembe- 
      lajaran 

3. Sebagai pembimbing 

3.1.Mendorong berkembangnya  
       perilaku positif dalam pembelajaran 
3.2. Membimbing peserta didik meme-  
       cahkan masalah dalam pembela- 
       jaran 

4.Sebagai pelatih 

4.1.Melatih keterampilan-2 yang diper- 
      lukan dalam pembelajaran 
4.2.Membiasakan peserta didik berperi- 
      laku positif dalam pembelajaran 
 

 
2. Membantu pengembangan 
dan pengelolaan program 
 
 

 
5. Sebagai pengembang  
    program   

 
5.1. Membantu mengembangkan  
       program sekolah dan hubungan  
       kerjasama intra sekolah 

6.Sebagai pengelola 
program 

6.1. Membantu membangun hubungan  
kemitraan sekolah dengan sekolah  
lain dan dengan masyarakat 

3.Mengembangkan 
keprofesionalan 

7.Sebagai tenaga 
profesional 

7.1. Melakukan upaya2 untuk  
meningkatkan kemampuan  
professional 

 
Kompetensi yang akan masuk 

dalam Standar Kompetensi Guru Pemula 
ini memang bersifat kompleks dan 
merupakan suatu kesatuan yang utuh, 
yang menggambarkan potensi, penge-
tahuan, keterampilan, sikap ataupun tata 
nilai yang dimiliki seseorang yang terkait 
dengan profesi tertentu. Hal ini tentu 
hanya diperuntukkan bagian bagian 
tertentu yang aktualisasi atau 
perwujudannya dapat dalam bentuk 
tindakan atau kinerja untuk menjalankan 
profesi tersebut. 

Selanjutnya, apa sajakah yang 
menjadi ciri utama guru yang 
professional yang layak memperoleh 
tunjangan sertfikasi guru? Menurut kajian 
yang telah banyak dilakukan, seorang 
guru layak menyebut dirinya professional 
apabila: dia menguasai substansi bidang 
kajian secara mendalam, dapat 
melaksanakan pembelajaran yang 
mendidik, berkepribadian, dan memiliki 
komitmen dan perhatian terhadap 
perkembangan peserta didik.Karena 
substansi kajian setiap saat berubah 
terkait dengan perkembangan 
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ipteks,dimensi ruang dan waktu, maka 
gurupun dituntut untuk selalu 
meningkatkan kompetensinya melalui 
pelathan dalam jabatan (in-service 
training); dan bagi calon guru yang 

disiapkan melalui (preservice 
teachereducation) hal yang serupa bisa 
dilaksanakan dengan pemutakhiran 
kurikulum yang dilaksanakan secara 
periodik. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
Agak berbeda dengan rumusan 

Depdiknas tentang pengelompokan 
kompetensi guru ke dalam empat 
klasifikasi seiring dengan lingkup 
kompetensi seorang guru pemula, dalam 
hal ini dipilih juga empat standar 

kompetensi yang masih bersifat umum 
dan perlu dirinci lebih jauh. 
STANDAR KOMPETENSIA : 
PENGUASAAN BIDANG STUDI: 
1. Menguasai substansi bidang studi  

 LANDASAN   KONSEPTUAL 

1.Asumsi dasar 
2.Landasan teoritik 
3. Undang-undang, 
peraturan, dan lain2. 

 STANDAR KOMPETENSI GURU PEMULA (SKGP) 

Lingkup dan butir Kompetensi, Indikator 

 

 LANDASAN   KONSEPTUAL 

1.Asumsi dasar 
2.Landasan teoritik 
3. Undang-undang, 
peraturan, dan lain2. 

 LANDASAN EMPIRIK 
 
Kondisi empirik/ lapangan 
Dunia usaha/pendidikan 
Pemakai lulusan 
Dll. 

FUNGSI DAN TUGAS GURU 

Mendidik, Mengajar, Mem-
bimbing, Me latih,Mengelola 
Mengembangkan 

PENGALAMAN BELAJAR DAN 

ASSESSMENT 
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2. Mampu mengaitkan dan 
mengaplikasikan bidang studi dan 
materi kurikulum bidang studi yang 
berlaku sesuai dengan konteks atau 
lingkungannya 

3. Mengembangkan konsep ilmu 
pengetahuan, teknologi dan seni 

4. Menguasai struktur dan materi 
kurikulum 

5. Mampu menyesuaikan materi 
keilmuan dengan perkembangan 
siswa 

6. Merencanakan dan membimbing 
keselamatan dan kesehatan peserta 
didik dalam tempat kerja/unit 
produksi/laboratorium/bengkel 

7. Mampu mengelola tempat kerja/unit 
produksi/laboratorium/bengkel 
 

Standar Kompetensi B: Pemahaman 
tentang peserta didik 
 
1. Mampu mengidentifikasikan potensi 

peserta didik yang perlu 
dikembangkan 

2. Meng uasai  karakteristik potensi 
peserta didik 

3. Memiliki komitmen terhadap hak dan 
kewajiban peserta didik  

4. Mengenal dan memanfaatkan 
lingkungan didik  

5. Menguasai cara belajar peserta didik 
6. Bersikap dan berperilaku empathy 

terhdap peserta didik 
7. Membimbing pengembangan karier 

peserta didik 
 
Standaar Kompetensi C: Penguasaan 
pembelajaran yang mendidik 
 
1. Merencanakan/merancang 

pembelajaran yang mendidik 

2. Menguasai berbagai pendekatan, 
metode dan media pembelajaran 

3. Melaksanakan pembelajaran yang 
mendidik 

4. Mengenal prinsip dan prosedur 
assessmen proses dan hasil belajar 
peserta didik 

5. Merencanakan dan melaksanakan 
assessmen proses dan hasil belajar 
peserta didik 

6. Memanfaatkan hasil assessmen 
untuk peningkatan pembelajaran 

7. Merencanakan dan melaksanakan 
penelitian tindakan kelas dalam 
rangka meningkatkan mutu 
pembelajaran 
 

Standar kompetensi D: 
Pengembangankepribadian dan 
keprofesionalan 

1. Mampu mnyesuaikan diri dengan 
lingkungan kerja 

2. Mampu menilai kinerjanya sendiri 
(self evaluaton=evaluasi diri) secara 
objektif 

3. Mampu bekerja mandiri maupun 
bekerja sama dengan orang lain 

4. Mampu mencari sumber-sumber baru 
dalam bidang studinya 

5. Memiliki komitmen terhadap pofesi 
dan tugas professional 

6. Mampu berkomunikasi dengan 
atasan, teman sejawat, orangtua 
siswa dan siswa 

7. Mampu meningkatkan diri dalam 
kinerja profesinya 

 
Pada dasarnya kita dapat 

menambah butir-2 kompetensi tersebut, 
tetapi yang penting ialah setiap institusi 
LPTK membuat  suatu tabel yang 
diyakini komprehensif dan dalam 
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susunan yang mudah digunakan sebagai 
indicator pencapaian dalam assessmen. 
Penyiapan Guru dan Calon Guru 
Berbasis SKGP 
 
 Sekarang  sampailah kita pada 
pembicaraan tentang penerapan SKGP 
pada penyiapan guru dan calon guru 
SMK. Untuk guru yang sudah lama 
menyandang predikat sebagai guru, 
masalahnya tinggal mengadakan 
assessmen tentang indicator kinerjanya 
selama ini sebagai seorang guru dan 
kemudian melakukan remedial atau 
penambahan kompetensi dengan 
penugasan dan atasan sebagai 
penyelianya.Mungkin muncul peranyaan, 
kompetensi manakah yang harus dipilih 
terlebih dahulu untuk penambahan ini? 
Hal demikian wajar terjadi, tetapi Kepala 
Sekolah atau pengawas sebelumnya 
telah memiliki dossir atau profile 
kompetensi dari semua guru, sehingga 
hal tersebut akan mudah diatasi.misalnya 
standar kompetensi C-7 yang dirasakan 
kurang untuk guru X, maka guru X 
tersebut bisa ditugasi membuat satu 
proposal penelitian tindakan kelas, dan 
apabila hal tersebut telah dilakukannya 
dengan baik, bertambahlah kompetensi 
guru tersebut dengan satu kompetensi, 
yaitu penelitian tindakan kelas. Hasil 
penelitian tersebut bias kemudian 
dilampirkan sebagai salah satu bahan 
dalam penyusunan portofolio untuk 
keperluan sertifikasi guru. 
 Hal yang hampir sama dapat 
diterapkan oleh LPTK yang juga 
mempunyai tugas menyiapkan calon2 
guru. Kepada semua mahasiswa calon 
guru dapat dijelaskan tentang SKGP dan 
perannya dalam menentukan kelulusan 

mahasiswa. Untuk ini akan lebih strategis 
jika setiap butir kompetensi(dalam daftar 
di atas dari nomor A-1 sampai dengan D-
7) telah dibuat semacam modul yang 
dapat dipelajarioleh setiap 
mahasiswa,lengkap dengan system 
assessmennya. Seorang calon guru akan 
dnyatakan lulus dari LPTK jika berhasil 
mnyelesaikan 20 dari 28 module dari 
keempat kompetensi dasar tersebut. 
Tentunya ada sedikit perbedaan tuntutan 
antara calon guru dan guru yang sudah 
lama bertugas, misalnya dalam modul C-
2 tentang penguasaan pendekatan, 
metode dan media pembelajaran. Kita 
akan cukup puas jika calon guru 
dinyatakan lulus dengan 2 pendekatan, 3 
metode dan 5 media pembelajaran. 
Tetapi bagi seorang guru yang sudah 
lama bertugas, tentu tuntutan itu akan 
bertambah misalnya dengan 4 
pendekatan, 5 metode dan 7 macam 
media secara kumulatif. 
 
Program Sertifikasi Guru 
 
 Ada sedikit keluhan dari 
penyelenggara program sertifikasi guru 
yang sekarang diberlakukan secara 
nasional. Keluhan tersebut kira-kira 
berbunyi demikian: Mengapa guru yang 
sudah bersertifikat pendidik perilaku 
mengajarnya tidak lebih bagus, baik 
ditinjau dari komparasi dengan guru-guru 
yang belum bersertifikat pendidik 
ataupun dengan kinerjanya sendiri-
sendiri sebelum sertifikasi? Menurut  
analisis, hal itu terjadi karena tidak 
adanya penilaian kinerja dan standarisasi 
kualitas pekerjaan guru yang tercermin 
dari evaluasi diri maupun portofolio yang 
dikumpulkan sebagai bahan penilaian ke 
LPTK. Ditambah lagi dengan sikap 
sementara guru yangmenganggap 
tunjangan sertifikasi guru sebagai hak 
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guru untuk menikmatinya setelah sekian 
lama bekerja dengan penghasilan pas-
pasan; dengan demikian mereka tentu 
berharap apapun portofolio yang mereka 
miliki dan kumpulkan akan berhasil lolos 
dari tim sertifikasi guru dan tinggallah 
bagi mereka menantikan proses 
administrasi pencairan tunjangan 
tersebut. 
 Memang nampaknya harus ada 
ketegasan dari pihak pemerintah, 
terutama pihak-pihak yang peduli pada 
program sertifikasi untuk melakukan dua 
hal. Pertama perlu disosialisasikan lebih 
intens lagi ke semua pihak bahwa 
maksud pemerintah dengan tunjangan 
guru bersertifikat adalah memang untuk 
meningkatkan taraf kesejahteraan guru 
tidak secara umum,yang diartikan semua 
guru berhak atas peningkatan taraf 
kesejahteraannya, namun dikhususkan 
bagi guru yang telah bersertifikat.Hal ini 
untuk memberikan penghargaan bagi 
guru yang prestasinya menonjol, juga 
untuk menghilangkan kesan bahwa guru 
yang berprestasi dihargai sama dengan 
guru yang tidak bisa menunjukkan 
prestasi. 
 Hal kedua yang perlu diketahui 
baik oleh masyarakat awam maupun di 
kalangan guru sendiri ialah ada kalanya 
seorang guru hanya karena ingin segera 
memperoleh status bersertifikat dan 
segera memperoleh tunjangan profesi, 
mengumpulkan segala macam sertifikat 
keikutsetaan dalam kegiatan seminar 
ilmiah. Hal yang demikian tentunya sulit 
dijustifikasi oleh assessor, karena banyak 
juga dijumpai sertifikat keikutsertaan 
yang palsu, alias si pemilik sertifikat 
hanya membayar uang pendaftaran, 
tanpa kehadiran secara fisik di suatu 
seminar, maka jadilah sertifikat yang 
kemudian dititipkan teman lain yang hadir 

atau diambil dalam kesempatan 
lain.Kalau ada yang berpendapat bahwa 
toh tidak semua guru ber-tindak 
demikian, namun dengan adanya kasus 
yang demikian sudah cukup alasan bagi 
pihak assessor untuk meragukan iktikad 
guru tersebut dan tidak 
meloloskannya.Hal seperti ini biasanya 
dapat diklarifikasi melalui wawancara 
langsung dengann guru yang 
bersangkutan. Tetapi karena tidak ada 
kebijakan umum tentang wawancara, 
maka hal tersebut hanya bias dilakukan 
atas dasar kenal secara pibadi dan 
tempatnyapun terjangkau. 
 
Pendidikan Profesi Guru 
 
 Seperti sudah diuraikan di muka, 
proses Pendidikan Profesi Guru ini 
dikehendaki untuk calon-calon guru SMK 
berupa pendidikan pra-jabatan. Dengan 
pendekatan kompetensi dan system 
modul,banyak hal yang bisa dicapai 
melalui Pendidikan profesi guru ini. 
Dengan berbekal pendekatan 
kompetensi, setiap penyelenggara 
harusnya menerbitkan kompetensi dasar 
yang akan dijadikan pedoman bagi 
program studi untuk melaksanakan 
penyelenggaraan program Pendidikan 
Profesi  Guru.Dengan pendekatan 
kompetensi pula seorang calon guru 
dapat melakukan evaluasi diri untuk 
mengidentifikasi kemapuan mereka 
masing-masing, agar nantinya 
pembinaan, pembelajaran, pelatihan dan 
assessmen dapat diselenggarakan 
sesuai dengan kebutuhan peserta didik, 
dalam hal ini calon-calon guru. 
 Karena LPMP (Lembaga 
Penjamin Mutu Pendidikan) di masing-
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PEMANFAATAN UMPAN BALIK UNTUK PENINGKATAN HASIL BELAJAR  
DALAM PENDIDIKAN KEJURUAN 

Sri Wening 
Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta 

e-mail riwening@yahoo.co.id 
 

Abstrak
Pemberian kewenangan bagi satuan pendidikan untuk membuat kurikulum sendiri yang mengacu 

pada standar-standar (SI dan SKL), memunculkan tugas-tugas baru yang diemban oleh sekolah dan para 
pendidik, yakni sebagai perencana, pelaksana dan evaluator kurikulum.Dalam konteks pendidikan 
kejuruan, fenomena perubahan yang diakibatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
berimplikasi pada semakin tingginya tuntutan dunia kerja terhadap kompetensi lulusan sekolah 
kejuruan.Untuk melihat efektivitas keberhasilan pembelajaran sebagai inti implementasi kurikulum, 
sekolah dan guru dituntut untuk mempunyai kemampuan dalam melakukan evaluasi terhadap 
implementasi kurikulum dalam bentuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di sekolah maupun di 
industri. Penilaian pembelajaran yang efektif terjadi sepanjang proses pembelajaran di kelas. Penilaian 
pembelajaran efektif perlu dilakukan melalui sharing ketika menetapkan tujuan pembelajaran, membantu 
peserta didik mengetahui dan mengenali standar keberhasilan belajar guna memberikan umpan balik 
dengan cara memberikan keyakinan akan keberhasilan. Peningkatan pembelajaran yang mendasarkan 
penilaian salah satunya tergantung pada ketentuan efektivitas umpan balik (feedback).Pendidik dalam 
hal ini perlu memahami dengan baik para peserta didiknya, termasuk mengetahui kekeliruan yang dibuat 
peserta didik sekaligus dapat membuat keputusan mengenai intervensi yang perlu ditempuh untuk 
memperbaikinya. 

Kata kunci: umpan balik, hasil belajar, pembelajaran kejuruan 

Pendahuluan 

Pemberlakuan Keputusan Direktur 
Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan 
Menengah Depdiknas No. 
251/C/KEP/MN/2008 tentang Spektrum 
Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan, 
merupakan suatu sinyal bahwa orientasi 
tujuan kurikulum di Sekolah Menengah 
Kejuruan (SMK) senantiasa mengalami 
penyesuaian yang signifikan. Berdasarkan 
kajian terhadap pemberlakuan KTSP yang 
dimulai tahun 2006 hingga tahun sekarang 
ini, banyak persoalan dan permasalahan 
yang dihadapi oleh tiap satuan 
pendidikan.Pada satuan pendidikan 
teknologi dan kejuruan (SMK), 
permasalahan utama yang sering muncul di 
permukaan adalahpada tahapan 
implementasi kurikulum dalam bentuk 
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan 
di sekolah maupun di industri.Upaya ini 

untuk menyelaraskan dan menyesuaikan 
rancangan kurikulum dan implementasinya 
agar lulusan SMK memiliki kompetensi dan 
kemampuan beradaptasi dengan sistem 
dan iklim kerja di industri.Dalam konteks 
pengembangan kurikulum, maka posisi 
sekolah, pendidik kejuruan, dan pendidik 
calon pendidik kejuruan amat penting dalam 
mengimplementasikan kurikulum yang 
digunakan.Untuk melihat efektivitas dan 
efisiensinya, maka diperlukan tindakan 
evaluasi terhadap implementasi 
kurikulum.Hal ini sangat signifikan agar bisa 
dilihat dan dinilai tingkat keberhasilan 
kurikulum (KTSP) berdasarkan rancangan 
dan implementasinya. 

Penilaian (assessment) pembela-
jaran dalam mengimplementasikan kuri-
kulum dapat digunakan untuk meningkatkan 
kualitas proses pembelajaran dan 
pencapaian hasil belajar sesuai dengan 
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tujuan yang ditetapkan oleh pendidik. Hasil 
penilaian merupakan cerminan prestasi dan 
tingkah laku peserta didik selama 
melakukan kegiatan belajar,oleh karenanya 
penilaian merupakan salah satu elemen 
yang vital sehingga harus ada dalam 
pengembangan program pendidikan. 
Penilaian dapat mengkomunikasikan apa 
yang yang diharapkan dan apa yang telah 
dicapai dalam kegiatan pembelajaran. Hasil 
penilaian juga untuk memberikan umpan 
balik (feedback) kepada peserta didik yang 
berkaitan dengan pencapaian hasil belajar 
kompetensi mereka. Dengan demikian 
penilaian mempunyai peranan yang tidak 
kalah penting jika dibandingkan dengan 
tujuan dan metode/strategi dalam 
pembelajaran karena ketiganya saling ada 
keterkaitannya.  

Penilaian pembelajaran efektif bila 
terjadi sepanjang proses pembelajaran di 
kelas. Hal ini perlu dilakukan melalui 
sharing ketika menetapkan tujuan 
pembelajaran, membantu peserta didik 
untuk mengetahui dan mengenali standar 
keberhasilan belajar guna memberikan 
umpan balik dengan cara memberikan 
keyakinan akan keberhasilannya. 
Peningkatan pembelajaran yang 
mendasarkan pada asesmen menurut 
Clarke (2005) tergantung pada lima faktor 
kunci yaitu: 1) ketentuan efektivitas umpan 
balik (feedback), 2) pelibatan aktif peserta 
didik dalam proses pembelajaran, 3) 
penyesuaian pembelajaran dengan merujuk 
pada hasil asesmen, 4) keyakinan adanya 
pengaruh asesmen terhadap motivasi dan 
rasa harga diri peserta didik, dan 5) faktor 
kebutuhan peserta didik untuk menilai 
dirinya sendiri dan memahami strategi 
peningkatannya. 

Efektivitas pelaksanaan asesmen 
pembelajaran tidak terlepas dari peran 
pendidik kejuruan. Pendidik dalam hal ini 

perlu memahami dengan baik para peserta 
didiknya, termasuk mengetahui kekeliruan 
yang dibuat peserta didiksekaligus dapat 
membuat keputusan mengenai intervensi 
yang perlu ditempuh untuk 
memperbaikinya. Pendidik juga perlu 
melakukan sharing pembelajaran dengan 
peserta didik, memberikan umpan balik dan 
penghargaan, dan melakukan telaah 
terhadap dirinya sendiri dan para peserta 
didiknya. Oleh sebab itu, peran pendidik 
kejuruan dalam pembelajaran perlu 
memberikan gambaran pada peserta didik 
mengenai pengetahuan, sikap, 
keterampilan, dan standar keberhasilan 
guna keperluan menganalisis capaian 
peserta didik menggunakan informasi 
tersebut untuk perencanaan belajar 
selanjutnya. Untuk itu, marilah kita 
memanfaatkaninformasi yang diperoleh dari 
hasil evaluasi terhadap penguasaan konsep 
pelajaran dan sejauhmana penguasaan 
peserta didik terhadap materi yang disajikan 
dalam proses/kegiatan belajar mengajar 
yang diterima peserta didik dalam 
pembelajaran dengan melakukan umpan 
balik kepada peserta didik untuk 
memperbaiki atau meningkatkan 
pencapaian hasil belajarnya.  

PEMBAHASAN 
Pengertian Umpan Balik (feedback)
Dalam Konteks Pendidikan  

Umpan balik merupakan salah satu 
bentuk fungsi dari asesmen selain berfungsi 
untuk mengetahui kemajuan dan kesulitan 
belajar peserta didik.Umpan balik adalah 
perilaku guru untuk membantu setiap 
peserta didik yang mengalami kesulitan 
belajar secara individu dengan cara 
menanggapi hasil kerja peserta didik 
sehingga lebih menguasai materi yang 
disampaikan oleh pendidik/guru. Umpan 
balik yang dilakukan guru antara lain 
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memberikan penjelasan terhadap 
kesalahan yang dilakukan peserta didik 
dalam menyelesaikan tugas yang diberikan, 
baik secara langsung maupun tidak 
langsung. Umpan balik adalah koreksi 
terhadap jawaban-jawaban atas respon 
peserta didik dalam mengerjakan tes atau 
latihan. Umpan balik adalah suatu proses 
dengan hasil atau akibat dari suatu respon 
untuk mengontrolnya.  

Menurut Suke Silverius (1991) yang 
dimaksud dengan umpan balik (feedback) 
adalah pemberian informasi yang diproleh 
dari tes atau alat ukur lainnya kepada 
peserta didik untuk memperbaiki atau 
meningkatkan pencapaian hasil 
belajarnya.Umpan balik berkaitan erat 
dengan kegiatan bejar mengajar terdahulu 
yang dievaluasi dengan suatu alat 
evaluasi.Hasil evaluasi ini memberikan 
informasi mengenai sejauh mana 
penguasaan peserta didik terhadap materi 
yang disajikan dalam proses/kegiatan 
belajar mengajar. 

Dalam konteks pembelajaran 
pendidikan jasmani, Adang Suherman 
(1998) mengemukakan, “Umpan balik 
(feedback) yaitu guru mengobservasi siswa 
secara individu dan menilai bagaimana 
siswa melakukan aktivitas serta apa yang 
harus dilakukan guru untuk meningkatkan 
kemampuan siswa itu”.Dari beberapa 
pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 
umpan balik (feedback) adalah informasi 
yang berkenaan dengan kemampuan 
peserta didik dan pendidik guna lebih 
meningkatkan kemampuan yang dimiliki 
oleh keduanya, baik dalam konteks 
pembelajaran maupun dalam 
pelatihan/praktik. Informasi yang dimasud 
adalah berkaitan dengan apa yang sudah 
dilakukan, bagaimana hasilnya, dan apa 
yang harus dilakukan untuk 
memperbaikinya. 

Dari penjelasan definisi tersebut di 
atas, tampak bahwa umpan balik 
merupakan suatu alat yang dapat 
digunakan oleh pendidik, yang 
memungkinkan peserta didik dapat belajar 
lebih baik dan meningkatkan 
kinerjanya.Merencanakan tugas-tugas 
secara terstruktur, menyusun kriteria 
penilaian sebagai acuan dalam pemberian 
umpan balik, merupakkan salah satu 
kemampuan yang harus dimiliki oleh 
seorang pendidik. Diharapkan dengan 
perencanaan yang baik terhadap tugas-
tugas yang diberikan, akan memudahkan 
bagi pendidik itu sendiri dalam memeriksa 
dan memberikan umpan balik terhadap 
hasil pekerjaan peserta didiknya. 

Kebutuhan untuk Peningkatan Proses 
Pembelajaran pada Pendidikan 
Teknologi Kejuruan

Dalam melakukan penilaian, 
pendidik menilai kebutuhan individual 
peserta didik dan menentukan kebutuhan 
pembelajarannya. Oleh karena itu, dalam 
melakukan penilaian,  pendidik perlu 
mempertimbangkan umpan balik sebagai 
salah satu komponen, dan harus dilakukan 
secara terstruktur, periodic, dan terencana, 
sehingga dapat memberikan manfaat bagi 
peserta didik. Umpan balik dalam 
pemberian informasi yang diperoleh dari tes 
merupakan sarana bagi pendidik dan 
peserta didik untuk mengetahui sejauhmana 
kemajuan pembelajaran yang telah 
dilakukan.Umpan balik yang diberikan oleh 
pendidik terhadap pekerjaan peserta didik, 
merupakan sarana bagi peserta didik untuk 
mengetahui penguasaan mereka terhadap 
konsep pelajaran yang diterima dalam 
pembelajaran. 

Kualitas informasi yang diperoleh 
melalui penilaian, menjadi salah satu kunci 
keberhasilan pemberian umpan balik.  Oleh 
karena itu, metode penilaian (istrumen) 
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perlu dirancang dengan baik dalam proses 
pembelajaran sesuai dengan tujuan yang 
telah ditetapkan sebelumnya. Semakin 
banyak dan akurat informasi yang 
diperoleh, akan mempermudah pendidik 
dalam memberikan umpan balik.Dijelaskan 
oleh Jacobsen, Eggen dan Kauckhak 
(1989) bahwa   umpan balik dilakukan untuk 
mengetahui perkembangan kemampuan 
dari peserta didik.Bentuk yang paling umum 
dari umpan balik adalah berupa hasil 
penilaian dari semua kegiatan belajar 
mengajar.Penilaian dilakukan terus 
menerus oleh pendidik dan memberikan 
komentar-komentar sehingga peserta didik 
mengetahui kekurangannya.Umpan balik 
berupa komentar dapat secara tertulis pada 
lembar jawaban peserta didik atau pada 
lembar kartu praktik hasil pekerjaan lalu 
dikembalikan segera kepada peserta didik. 
Dengan demikian peserta didik mendapat 
umpan balik dari apa yang dikerjakannya 
benar atau salah segera diketahuinya. 

Ketika memberikan komentar 
terhadap hasil jawaban maupun hasil 
praktik peserta didik, disarankan bahwa 
pendidik harus menyadari terhadap 
pengaruh komentar, mark, dan grades yang 
diberikan dapat meningkatkan kepercayaan 
dan antusiasme pebelajar, oleh karena itu 
umpan balik yang diberikan harus 
terstruktur. Untuk mendukung pemberian 
umpan balik secara terstruktur, pendidik 
perlu merencanakan pada proses 
pembelajarannya dan menyusun tugas-
tugas pembelajaran secara teratur dan 
terarah sesuai dengan runtutan materi yang 
diajarkan. Tugas-tugas secara terstruktur 
sebagai sarana untuk memberikan umpan 
balik, perlu dilengkapi dengan criteria 
penilaian yang jelas sehingga peserta didik 
dapat memonitor kemajuan belajarnya. 
Peserta didik akan mengetahui letak 
kekuatan dan kelemahan yang mereka 

miliki berkaitan dengan konsep pelajaran 
yang dipelajari. Dengan demikian, peserta 
didik dapat memperbaiki dan meningkatkan 
belajarnya setelah memperoleh umpan balik 
yang dilakukan pendidik selama proses 
pembelajaran. 

Hal itu dilakukan sebaiknya tidak 
saja dalam kegiatan belajar mengajar di 
kelas atau di laboratorium/bengkel praktik 
saja  melainkan ketika aktivitas belajar telah 
selesai dilaksanakan. Misalnya di sela-sela 
waktu istirahat, pendidik biasanya 
melakukan percakapan dengan peserta 
didik sambil mengingatkan peserta didik 
untuk terus belajar atau berlatih secara aktif 
dan berkesinambungan di luar jam belajar. 
Secara tidak langsung, peristiwa 
komunikasi tersebut dapat menjadi umpan 
balik (feedback) bagi peserta didik untuk 
selalu diingatkan akan keharusannya 
belajar dan berlatih terhadap bidang 
keterampilan yang belum dikuasainya atau 
yang dianggap lemah oleh pendidik. Seperti 
halnya dalam konteks belajar praktik 
keterampilan di laboratorium/bengkel, 
peserta didik sebagai praktikan 
membutuhkan umpan balik agar hasil 
produk yang dihasilkan sempurna sesuai 
dengan standar yang sudah ditentukan, 
demikian halnya dalam penguasaan konsep 
atau bidang ilmu untuk penguasaan 
kompetensi dasar. 

Keterkaitan Umpan Balik (feedback) 
dengan Peningkatan Pembelajaran 

Umpan balik bagi pendidik, dapat 
dipergunakan dalam mengambil keputusan, 
apakah mata pelajaran atau bidang 
keterampilan yang telah dilaksanakan perlu 
diperbaiki atau dilanjutkan dan bagi peserta 
didik akan meningkatkan prestasi belajar 
secara konsisten (Cooper, 1982:8). Umpan 
balik dalam hubungannya dengan motivasi 
peserta didik, maka manfaat dari umpan 
balik hendaknya difokuskan pada: a) 
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kualitas pekerjaan peserta didik, bukan 
pada membandingkan dengan peserta didik 
yang lain, b) cara-cara spesifik diberikan 
agar hasil pekerjaan peserta didik dapat 
ditingkatkan, c) peningkatan pekerjaan 
peserta didik yang dibandingkan dengan 
pekerjaan sebelumnya (Crooks, 2001).   

Hal tersebut dapat ditarik 
kesimpulan bahwa perlunya seorang 
pendidik untuk memberikan penekanan 
pada cara yang spesifik dan dapat 
ditingkatkan dalam memberikan umpan 
balik pada setiap jawaban atau pekerjaan 
peserta didik. Di samping itu, kualitas hasil 
belajar atau kualitas pekerjaan peserta didik 
menjadi faktor utama dalam menentukan 
jenis umpan balik yang akan diberikan oleh 
pendidik, bukan dengan cara 
membandingkan hasil pekerjaan peserta 
didik yang satu dengan yang lain, apabila 
hendak membandingkan dengan pekerjaan 
peserta didik yang satu dengan yang lain, 
apalagi membandingkan dengan pekerjaan 
peserta didik yang mayoritas jawabannya 
benar atau hasil pekerjaannya sesuai 
dengan kriteria yang telah ditetapkan 
sebelumnya. 

Bagi seorang pendidik, dalam  
merencanakan dan memberikan umpan 
balik kepada peserta didik untuk 
peningkatan hasil belajarnya hendaknya 
perlu memperhatikan prinsip-prinsip 
sebagai berikut: 1) umpan balik yang 
diberikan harus focus pada tugas-tugas 
tujuan pembelajaran dan bukan 
membandingkan dengan peserta didik 
lainnya, 2) menggunakan bahasa verbal 
dan non verbal oleh pendidik, memberikan 
pesan yang baik pada peserta didik tentang 
kemampuan mereka, 3) penilaian setiap 
bagian pekerjaan mengarah pada 
penurunan moril bagi yang mencapai 
prestasi rendah dan kepuasaan bagi yang 
mencapai prestasi tinggi, 4) penghargaan 

eksternal sama seperti grades, 5) perlu 
memberikan umpan balik spesifik yang 
focus pada kesuksesan dan peningkatan 
dari pada mengoreksi, dan 6) peserta didik 
perlu kesempatan untuk membuat 
peningkatan atas pekerjaan mereka 
(Clarke,2005). 

Pendidik memberikan umpan balik 
kepada peserta dengan mengacu kepada 
prinsip yang dikemukakan di atas, akan 
memberikan penekanan bahwa dalam 
memberikan umpan balik, harus lebih 
difokuskan pada kualitas belajar atau 
kualitas pekerjaan sesuai dengan tujuan 
pembelajaran yang telah ditetapkan. Umpan 
balik hendaknya diarahkan agar peserta 
didik mampu untuk mengungkapkan 
pengetahuan yang mereka miliki, sehingga 
dapat memperbaiki dan meningkatkan 
kualitas belajar atau kualitas pekerjaan 
mereka.Di samping itu pula, seorang 
pendidik perlu menghindari 
membandingkan peserta didik yang satu 
dengan yang lainnya, karena hal tersebut 
dapat menurunkan dorongan, motivasi dan 
minat bagi peserta didik yang memperoleh 
nilai rendah. Umpan balik terhadap apa 
yang diperlukan untuk dilakukan dapat 
mendorong semua peserta didik percaya 
bahwa kemampuan mereka dapat 
ditingkatkan. 

Dengan diperolehnya gambaran 
yang kongkrit perihal kemampuan yang 
dimiliki oleh seorang peserta didik, baik 
keunggulan maupun kelemahannya maka 
hal itu akan dapat memacunya lagi untuk 
berbuat yang lebih baik dari yang sudah 
dilakukannya. Dengan kata lain, gambaran 
kemampuan yang dimilik seorang peserta 
didikakan menjadi daya dorong apabila 
pendidik mampu menyampaikannya dengan 
tepat melalui pemberian stimulus agar 
peserta didik semakin rajin belajar atau 
berlatih praktik di rumah. 
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Dalam konteks pembelajaran 
kejuruan, umpan balik dapat sebagai 
penguat atas tindakan atau perilaku praktik 
yang sudah dilakukan oleh peserta 
didik.Jika perilaku peserta didik itu sesuai 
dengan harapan pendidik, maka hal itu 
harus diperkuat untuk tetap 
dipelihara.Sebaliknya, jika perilaku itu tidak 
sesuai dengan harapan pendidik maka 
harus ada hukuman (funishment) agar 
perilaku itu tidak terjadi dan terulang 
kembali, dan perilaku itu mengarah pada 
tindakan yang sesuai dengan harapan 
pendidik. Misalnya ditemukan hasil 
pekerjaan praktik yang dicurigai bukan hasil 
pekerjaannya sendiri melainkan minta 
tolong orang (penjahit) lain untuk 
membuatkan.   

Umpan balik juga dapat merupakan 
penguatan (reinforcement).Pemberian 
penguatan atas kejadian atau aktivitas yang 
telah dilaksanakan sehingga aktivitas 
tersebut tetap mampu dipertahankan atau 
memberikan respons yang serupa dan pada 
aktivitas berikutnya dapat meningkat lagi. 
Maksudnya bahwa pemberian penghargaan 
dan hukumanakan dapat memperkuat hasil 
belajar peserta didik atau juga dapat 
menurunkan bahkan merusak hasil belajar 
peserta didik apabila pemberian 
penghargaan dan hukuman itu tidak sesuai.  

Penghargaan tidak selalu dalam 
bentuk benda sebagai hadiah, tetapi bisa 
melalui ungkapan-ungkapan. Contohnya 
ungkapan pendidik praktik yang 
mengatakan “desain busana kamu sudah 
bagus, coba mendesain busana kerja pada 
bentuk tubuh yang bervariasi lagi !” 
Sedangkan punishment lebih bersifat 
memberikan penilaian buruk atas apa yang 
dilakukan oleh peserta didik. Misalnya pada 
ungkapan “Desain kamu tidak sesuai untuk 
anak usia 8 tahun seperti  yang sudah 

ditentukan, coba amati dulu jangan asal 
mendesain saja !”  

Secara umum umpan balik atau 
feedback terbagi ke dalam dua jenis yaitu 
intrinsic feedback dan extrinsic 
feedback.Intrinsic feedback atau umpan 
balik intrinsik berkaitan dengan penilaian 
terhadap dirinya sendiri, tentang sikap, 
aktivitas dan atau perilaku yang telah 
dilakukannya, serta tentang kemampuan 
yang telah ditunjukkannya. Misalnya dalam 
membuat hiasan busana, apakah aktivitas 
yang dilakukan sudah sesuai dengan yang 
diinstruksikan pendidik, apakah sudah 
mampu menyelesaikan keseluruhan  tugas 
membuat hiasan busana, apakah merasa 
nyaman dengan alat bantu yang digunakan, 
atau menilai bahwa teknik hias yang 
digunakan telah sesuai dengan jenis tusuk 
hias yang harus digunakan. Sedangkan 
extrinsic feedback adalah umpan balik yang 
berasal dari luar dirinya.Misalnya koreksi 
dari pendidik praktik atas hasil hiasan yang 
sudah dihasilkan, cemoohan rekan karena 
salah menggunakan tusuk hias. 

Terdapat beberapa jenis umpan 
balik yang dapat digunakan dalam 
pembelajaran kejuruanadalah sebagai 
berikut:  
1) General dan specific feedback, General 
feedback atau umpan balik umum misalnya 
berkaitan dengan gerakan umum, tingkah 
laku peserta didik, atau pakaian yang 
digunakan. a) General feedback digunakan 
pendidik untuk mendorong peserta didik 
terus belajar dan mencobanya. Biasanya 
feedback jenis ini diungkapkan dengan 
kata-kata seperti: bagus, hebat, 
mengagumkan. Ungkapan dengan kata-
kata itu masih bersifat umum sehingga tidak 
mencerminkan informasi yang spesifik 
untuk meningkatkan kemampuan dan 
keterampilan peserta didik, b) Specifik 
feedback atau umpan balik khusus adalah 
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berisikan informasi yang menyebabkan 
peserta didik mengetahui apa yang harus 
dilakukan dan mengetahui bagaimana 
seharusnya peserta didik melakukan tugas 
membuat pola dengan benar dan 
bagaimana harus berlatih. Feedback ini 
diberikan manakala peserta didik menyadari 
bahwa ia melakukan kesalahan akan tetapi 
belum atau tidak tahu bagaimana cara 
memperbaikinya. Contoh ungkapan specific 
feedback misalnya: “ Bagus! kamu sudah 
menggunakan ukuran control depan untuk 
menentukan letak kup bagian depan!”, atau 
“Dapatkah kamu mengesoom dengan lebih 
rapi lagi”. 
 
2) Congruent dan Incongruent feedback. 
Congruent feedback adalah umpan balik 
yang terfokus pada aktivitas belajar yang 
sedang dipelajari peserta didik.Misalnya 
pada saat peserta didik sedang mempelajari 
membuat sulaman 
Inkrustrasidalampembuatan hiasan taplak 
meja.Umpan balik yang berhubungan 
dengan pembuatan sulaman Inkrustrasi 
tersebut dapat dikatakan congruent 
feedback.Sedangkan yang berhubungan 
dengan pembuatan hiasan taplak meja 
sebagai incongruent feedback. Misalnya 
yang berkaitan dengan pembuatan hiasan 
taplak meja adalah cara memegang jarum 
sulam, membuat tusuk hias, penentuan kain 
hiasan dan aspek lainnya. 
 
3) Simple Feedback, adalah umpan balik 
yang hanya terfokus pada satu komponen 
keterampilan dalam satu saat. Simple 
feedback biasanya berisi satu atau dua 
buah kata kunci (key words) yang 
menggambarkan aktivitas penyempurnaan 
dan diulang-ulang sebagai umpan balik 
selama pembelajaran berlangsung. 
Keuntungan dari penggunaan simple 
feedback diantaranya adalah: a) pendidik 

lebih mudah dan lebih akurat dalam 
memberikan umpan balik karena hanya 
terfokus pada satu komponen saja,b) 
memudahkan  peserta didik menerima dan 
melatih penyempurnaan gerakan yang 
menjadi fokus pembelajarannya, c) peserta 
didik akan mengingat terus apa yang 
dipelajarinya pada kegiatan belajar tersebut.  
 
4) Positive, Netral, dan Negatif Feedback. 
Jenis umpan balik yang lain dikemukakan 
olehAdang Suherman (1998) yaitu umpan 
balik positif, umpan balik netral, dan umpan 
balik negative. Ketiga jenis umpan balik ini 
paling sering dijumpai dalam kegiatan 
belajar mengajar bidang vokasi yang 
bersifat praktik dan lebih mudah dilakukan 
oleh pendidik ,a) Umpan balik positif adalah 
umpan balik yang diungkapkan dengan 
kata-kata bagus, menyenangkan, pintar, 
menarik, dan hebat, b) Umpan balik netral 
adalah umpan balik yang tidak merujuk 
secara khusus kepada peserta didik yang 
melakukan kesalahan melakukan tugas 
praktik draping, tetapi secara netral 
mengingatkan kepada seluruh peserta didik 
yang sedang melakukan tugas praktik 
draping. Misalnya ketika berlatih mengedrap 
dengan kain pada dressform, pendidik 
berkata “lihat cara memulirnya !” c) Umpan 
balik negatif adalah lawan dari umpan balik 
positif, meskipun jarang dianjurkan 
mengingat khawatir akan merusak 
kepercayaan diri peserta didik tetapi 
pemberian negatif feedback dilakukan cara-
cara:1) implisit (tidak langsung), misalnya 
“Pakai pemidangan sebelum membuat 
sulaman pipih, jangan asal menyulam 
saja!”,2) diberikan pada peserta didik yang 
tidak mengerti setelah beberapa kali 
diberikan umpan balik,3) diberikan pada 
peserta didik yang tidak memperhatikan 
penjelasan pendidiknya (biasanya peserta 
didik yang sudah terampil). 
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Pemberian jenis umpan balik harus 
disesuaikan dengan kebutuhan peserta 
didik. Kebutuhan peserta didik terkait 
dengan tingkat perkembangan 
psikososialpeserta didik .Pada 
perkembangan peserta didik di masa anak 
atau remaja yang terkadang memiliki 
keinginan diperhatikan secara berlebihan 
atau bahkan ingin diberikan kebebasan 
seluas-luasnya, peserta didik harus berhati-
hati memberikan umpan balik untuk 
perbaikan atau koreksi atas kekeliruan yang 
dilakukan peserta didik. Kekurangsesuaian 
jenis umpan balik yang diberikan akan 
berdampak kepada perasaan tidak enak, 
pesimistis, tidak memiliki motivasi, atau 
tidak memiliki harga diri karena selalu 
mendapat teguran pendidik. Untuk itu 
karakteristik peserta didik harus mendapat 
perhatian penting ketika pendidik akan 
memberikan umpan balik. 

Pemberian umpan balik yang sesuai 
dengan kebutuhan peserta didik dapat 
mengurangi dampak negatif tersebut.Fungsi 
umpan balik adalah membantu peserta didik 
untuk menilai penampilan yang tidak dapat 
dilihat dan dirasakan oleh dirinya sendiri 
(Adang Suherman, 1998).Fungsi lainnya 
yang paling sering disajikan guru adalah 
sebagai alat untuk memotivasi peserta 
didik, pemberitahuan atau informasi, 
penguatan, dan motivasi. 

Kesesuaian penyampaian bahasa 
umpan balik dengan tingkat penguasaan 
bahasa yang dimiliki peserta didik akan 
sangat membantu mereka dalam 
memahami tindakan apa yang harus 
dilakukannya. Sedangkan yang menjadi 
prinsip-prinsip dalam memberikan umpan 
balik, adalah sebagai berikut: 1) Umpan 
balik harus ditawarkan, dan bukan 
dipaksakan,2) Umpan balik harus bersifat 
deskriftif, dan bukan evaluatif,3) Umpan 
balik harus bersifat spesifik, dan 

berhubungan dengan tingkah laku yang 
harus dirubah,4) Umpan balik harus 
menekankan jenis positif, bukan yang 
negative,5) Jika jenis negatif, maka umpan 
balik harus diikuti oleh saran-saran positif,6) 
Memberi umpan balik harus bertanggung 
jawab, dan umpan balik harus disesuaikan 
dengan situasi atau orang lain. 

Penggunaan prinsip-prinsip tersebut 
agar pemberian umpan balik tidak 
menimbulkan rasa tidak senang, putus asa, 
dan menyudutkan posisi peserta 
didik.Dengan berpegang pada prinsip-
prinsip di atas diharapkan pemberian 
umpan balik justru menimbulkan motivasi 
untuk pencapaian tujuan, yaitu 
meningkatkan prestasi belajar dan 
terjadinya perubahan perilaku yang sesuai 
dengan harapan pendidik dan masyarakat. 

Terkadang guru bersifat subyektif 
dalam memberikan umpan balik pada saat 
pembelajaran dilaksanakan. Umumnya 
umpan balik cenderung lebih sering 
diberikan kepada: 1) peserta didik yang 
kurang saja (susah menguasai bahan ajar 
atau tugas materi praktik),maksudnya 
adalah peserta didik yang kurang cepat 
atau mengalami kesulitan dalam setiap 
melaksanakan kegiatan praktik 
keterampilan. Pemberian umpan balik yang 
tepat akan mengarahkan peserta didik 
untuk memudahkannya dalam 
melaksanakan suatu tugas praktik tersebut, 
2) peserta didik yang pintar atau terampil 
saja,sebaiknya setiap peserta didik harus 
memperoleh umpan balik secara adil dan 
merata disesuaikan dengan tingkat 
kemampuan yang sudah dimilikinya. 
Sangatlah keliru apabila umpan balik lebih 
dominan diberikan kepada peserta didik 
yang terampil saja melalui pemberian 
penghargaan yang bertubi-tubi. 

Untuk memperkecil sikap 
subyektivitas pendidik tersebut, pendidik 
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dapat menggunakan format analisis 
feedback sebagai bahan analisis untuk 
proses pembelajaran berikutnya. Hal ini 
dilakukan sebagai salah satu pendekatan 
ilmiah untuk memperoleh data dan fakta 
secara akurat berkenaan dengan 
pemberian umpan balik yang diberikan 
kepada seluruh peserta didik selama proses 
pembelajaran berlangsung.  

Simpulan 

 Demikian sedikit sumbangan 
pemikiran mengenai untuk mewujudkan 
kualitas proses pembelajar dan pencapaian 
hasil belajar dengan memanfaatkan umpan 
balik berkaitan erat dengan hasil evaluasi  
yang telah dilakukan. Pembelajaran di 
bidang kejuruan yang disertai latihan atau 
pemberian tugas, akan lebih efektif jika 
diberi umpan balik. Umpan balik merupakan 
sarana bagi pendidik dan peserta didik 
untuk mengetahui sejauhmana penguasaan 
peserta didik terhadap materi latihan atau 
pemberian tugas yang disajikan dalam 
proses/kegiatan belajar mengajar.Umpan 
balik yang diberikan oleh pendidik terhadap 
pekerjaan peserta didik, merupakan sarana 
bagi peserta didik untuk mengetahui 
penguasaan mereka terhadap konsep 
pelajaran yang diterima dalam 
pembelajaran.Oleh karena itu, dalam 
melakukan penilaian, pendidik perlu 
mempertimbangkan umpan balik sebagai 
salah satu komponen, dan hendaknya 
dilakukan secara terstruktur, periodic, dan 
terencana, sehingga dapat memberikan 
manfaat bagi peserta didik. 
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PERAN BIMBINGAN KEJURUANDALAM MEMBENTUK KARAKTER KERJA SISWA 
SMK JURUSAN MESIN

Oleh: Th. Sukardi 
Jurusan Pendidikan Teknik Mesin FT UNY 

Absrak 
Kompetensi tenaga kerja dituntut memenuhi keterampilan yang meliputi hard skill dan 

soft skill. Aspek soft skill merupakan aspek yang paling dominan dibutuhkan oleh industri dari 
pada aspek hard skill, karena aspek ini banyak berisi unsur-unsur karakter kerja yang 
seharusnya dikuasai oleh tenaga kerja. SMK sebagai lembaga yang mendidik tenaga kerja 
tingkat menengah dituntut untuk siap mendidikkan karakter kerja tersebut. Strategi yang dapat 
dilakukan oleh SMK adalah dengan mengintensifkan keberadaan bimbingan kejuruan. 
Keberadaan bimbingan kejuruan harus diwujudkan secara nyata dalam bentuk yang 
terprogram/terencana, yang implementasinya dapat dititipkan pada saat sesi shop talk 
pembelajaran praktik.  
Kata Kunci: Bimbingan kejuruan, Karakter kerja. 
 

Pendahuluan 
Kondisi tenaga kerja terutama 

lulusan SMK baik di tingkat lokal, 
nasional maupun internasional, masih 
dikategorikan sebagai tenaga kerja yang 
belum mempunyai keterampilan secara 
utuh di bidangnya. Dengan kata lain 
kompetensi yang dikuasainya dapat 
dikatakan kurang memenuhi persyaratan 
yang diharapkan dunia kerja. Penyebab 
belum tercapainya penguasaan 
kompetensi siswa tersebut antara lain 
SMK tidak dikelola secara profesional 
baik yang menyangkut sistem 
pengelolaannya, proses 
pembelajarannya, dan kelengkapan 
sarana dan prasarana praktiknya. Hal 
tersebut akan memberikan dampak 
negatif kepada lulusan yang 
dikeluarkannya, baik yang mencakup 
keterampilan (hard skill) maupun mental 
kerja (soft skill). Hasil kajian yang 
dilakukan oleh Widarto, dkk (2007) 
menyebutkan bahwa dalam hal 
kesesuaian kompetensi yang  diberikan 
oleh SMK Rumpun Teknologi dengan 
yang dibutuhkan dalam dunia kerja 
terlihat bahwa terdapat kesenjangan 
antara apa yang dibekalkan oleh SMK 

dengan kinerja lulusan di industri. Kalau 
dilihat dari aspek-aspek kompetensi yang 
berupa hard skill dan soft skill, tampak 
bahwa kesenjangan aspek soft skill lebih 
mendominasi daripada aspek hard skill.  

Aspek soft skillmempunyai 
peranan penting dalam pendidikan SMK, 
karena di dalamnyabanyak terkandung 
aspek karakter kerja yang diperlukan 
sebagai pelengkap kompetensi yang 
harus dikuasai oleh siswa SMK.  Nilai-
nilai yang terdapat pada soft skill tersebut 
meliputi kejujuran, tanggung jawab, 
berlaku adil, kemampuan bekerja sama, 
kemampuan beradaptasi, kemampuan 
berkomunikasi, toleran, hormat terhadap 
sesama, kemampuan mengambil 
keputusan, kemampuan memecahkan 
masalah,etika/ integritas, komitmen, 
motivasi, bersemangat, kreatif, percaya 
diri, manajemen diri, kedisiplinan, inisiatif, 
mental kerja, sikap kerja, motivasi kerja 
dan sejenisnya (Widarto, dkk: 2007 dan 
Challa. S. SJ: 2007). 

Soft skill dapat dikuasai oleh 
siswa dengan baik jika dilakukan 
bimbingan yang  intensif guru praktik, 
yang kemudian bimbingan ini 
dikenalsebagai “bimbingan kejuruan” 
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(Thomas Sukardi: 2008). Namun, saat ini 
keberadaan bimbingan kejuruan di SMK 
kurang tampak dalam proses 
pembelajaran praktik ataupun teori. Hal 
itu dikarenakan tidak adanya kurikulum 
dan silabus yang mengaturnya. Dengan 
demikian, aspek soft skill tersebut tidak 
dapat terakomodasi pada diri lulusan, 
sehingga wajar apabila pihak pemakai 
(dalam hal ini industri/jasa) mengeluh 
tentang kemampuan soft skill(termasuk 
di dalamnya karakter kerja) yang dimiliki 
para lulusan. Karena perannya sangat 
penting maka aspek soft skill perlu 
dipertegas atau dianjurkan 
keberadaannya dalam struktur kurikulum 
di SMK. Hal itu tentu saja perlu dirancang 
dengan baik,tercantum hal-hal 
menyangkut bentuk struktur isi, silabi, 
dan stategi pembelajaran,serta tenaga 
yang mengajarkannya.Sementara itu, 
hasil observasi langsung terhadap 
Lomba Kompetensi Siswa (LKS) bidang 
Mesin Produksi untuk DIY dan Jateng 
(Semarang, Kebumen, Klaten) antara 
periode tahun 2009 sampai dengan 
tahun 2011, didapatkan data kompetensi 
untuk DIY ± 45% dan Jateng ± 36% dari 
jumlah peserta yang dianggap kompeten 
menguasai bidang Mesin Produksi (Data 
LKS DIY dan Jateng Th.2009-2011). 
Artinya siswa belum menguasai 
sepenuhnya kaidah-kaidah kerja bidang 
manufaktur (dalam hal ini Mesin 
Produksi) secara baik dan benar. Hal 
tersebut dapat dilihat dari produk yang 
dihasilkan dan prosedur kerja yang 
dilakukan seperti: sikap kerja, cara kerja, 
langkah kerja, serta karakter kerja yang 
lainnya. Data-data hasil penelitian 
tersebut menunjukkan bahwa proses 
belajar mengajar yang dilakukan masih 

kurang membekali kompetensi siswa. 
Mestinya hal ini menjadi tanggung jawab 
para pendidik, mengapa dapat terjadi 
seperti itu?  Itu semua merupakan 
tantangan dan perlu disadari oleh kita 
semua selaku pendidik, apa yang harus 
direncanakan dan yang harus dilakukan? 

Masih rendahnya mutu 
pendidikan ditambah susahnya mencari 
pekerjaan dan sedikitnya lowongan kerja, 
menjadi tugas pemerintah untuk 
mengambil langkah cepat untuk 
menyiapkan tenaga kerja yang siap 
pakai.  Badan Pusat Statistik (BPS) 
periode Nopember 2011 menyebutkan 
bahwa jumlah pengangguran pada 
Agustus 2011 mencapai 7,7 juta orang 
atau 6,56 % dari totalangkatan kerja. 
Namun secara umum Tingkat 
Pengangguran Terbuka (TPT) cenderung 
menurun, TPT Agustus 2011 sebesar 
6,56% turun dari TPT Februari 2011 
sebesar 6,80%, dan khusus untuk SMK 
juga mengalami penurunan sebesar 
0,43% (BPS, No.74/11/th.XIV,7-11-
2011). Data tersebut mengisyaratkan 
bahwa masalah pengangguran masih 
menjadi kendala yang perlu untuk 
ditindaklanjuti pemecahannya, terutama 
bagaimana meningkatkan mutu tenaga 
kerja sehingga mampu bersaing di 
lapangan kerja? Dan ini merupakan 
tugas lembaga pendidikan yang khusus 
mendidik dan menyiapkan tenaga kerja 
tersebut, tentu saja dalam hal ini SMK 
mempunyai peran yang sangat besar. 

Menurut UU No. 20 Tahun 2003: 
Bab 2, Pasal 3, disebutkan bahwa 
Pendidikan Nasional berfungsi 
mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban 
bangsa yang bermartabat dalam rangka 
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mencerdaskan kehidupan bangsa, 
bertujuan untuk berkembangnya potensi 
peserta didik agar menjadi 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. Pada undang-
undang tersebut selain kecakapan 
akademis dan keterampilan, tersirat pula 
tuntutan karakter yang harus terpenuhi. 
Dengan kata lain tuntutan kemampuan 
yang harus dikuasai oleh peserta didik 
(dalam hal ini termasuk karakter) juga 
akan terwujud dalam kesatuan perilaku 
dan sikap hidup yang dimilikinya. Karena 
karakter merupakan sesuatu yang dapat 
mengkualifikasi seorang pribadi. Karakter 
menjadi identitas yang dapat mengatasi 
keseluruhan pengalaman pribadi yang 
selalu berubah, dan dari kematangan 
karakter inilah kualitas seorang pribadi 
diukur. 

Lembaga pendidikan tingkat 
menengah yang memerlukan 
kemampuan bercirikan karakter yang 
kuat adalah pendidikan  menengah 
kejuruan. Karena pendidikan menengah 
kejuruan adalah, pendidikan pada 
jenjang pendidikan menengah yang 

mengutamakan pengembangan 
kemampuan peserta didik untuk 
melaksanakan jenis pekerjaan tertentu 
(PP No.29 tahun 1990, Pasal 1, ayat 3). 
Selain itu pendidikan menengah kejuruan 
juga mengutamakan penyiapan peserta 
didik untuk memasuki lapangan kerja 
serta mengembangkan sikap 
professional (PP No.29 tahun 1990, 
Pasal 3, ayat 2). SMK adalah salah satu 
bentuk dari pendidikan menengah 
kejuruan yang ada di Indonesia, yang  
mempunyai tugas mendidik dan 
mempersiapkan peserta didik untuk 
memasuki serta meniti karirnya di dunia 
kerja. Dengan demikian SMK merupakan 
sekolah khusus yang menekankan 
proses pembelajarannya pada upaya 
memberikan keterampilan kepada 
peserta didik, sehingga peserta didik 
mempunyai kemampuan untuk 
mempertahankan eksistensi dirinya 
dalam kehidupan di dunia kerjanya. 
Dengan keterampilan yang dimilikinya, 
maka peserta didik yang sudah lulus 
dapat mengaktualisasikan dan 
mengimplementasikan segala 
kemampuan dirinya untuk hidup secara 
baik di lingkunan kerjanya.  

 

Gambar 1. Proses pembelajaran di SMK  
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Dari kedua pasal yang tersebut 
di muka jelas sekali persyaratan yang 
harus dipenuhi oleh peserta didik 
setelah tamat, yaitu sikap professional 
pada suatu pekerjaan tertentu.  Jika 
sikap professional dituntut maka 
karakter sebagai pekerja selalu 
mengikuti, demikian pula sebaliknya jika 
karakter dituntut maka sikap 
professional mesti akan terbawa serta. 
Dengan demikian karakter yang harus 
dikuasai oleh tamatan SMK tidak hanya 
“Karakter Bangsa” saja, tetapi ada 
tambahan “sikap dan nilai-nilai sebagai 
pekerja keras” yang menyertainya,  atau 
secara spesifik disebut “Karakter Kerja”. 

Permasalahan yang muncul 
kemudian adalah, bagaimana langkah-
langkah atau strategi yang harus 
dilakukan untuk mendidikkan “Karakter 
Kerja” pada peserta didik yang ada di 
SMK tersebut, agar kelak dapat 
mempunyai karakter kerja yang sesuai 
dengan tuntutan dunia industri? 
Pembahasan 

Jika ditengok filosophi dasarnya 
disebutkan bahwa, karakteristik 
pendidikan menengah kejuruan yang 
menonjol diarahkan untuk 
mempersiapkan peserta didik memasuki 
lapangan kerja berdasarkan kebutuhan 
dunia kerja, dengan demikian 
pelaksanaannya difokuskan pada 
penguasaan pengetahuan, 
keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang 
dibutuhkan oleh dunia kerja (Wardiman 
Djojonegoro, 1998: 37). Pernyataan 
tersebut menyiratkan begitu pentingnya 
tuntutan perilaku kerja, sikap kerja dan 
karakter kerja bagi peserta didik untuk 
memasuki dunia kerjanya. Menurut 
Millerdan Form (1951) dalam bukunya 
Crites (1969: 184) membentuk anak 

didik untuk membiasakan mencintai 
kerja dapat dilakukan dengan membuat 
suplemen sekolah yang kondisinya 
menyerupai tempat kerja yang 
sebenarnya, maka hal pokok yang 
harus diajarkan yaitu: 1) Siswa dilatih 
untuk mempelajari bagaimana belajar 
kerja dan bekerja. 2) Siswa dilatih untuk 
mematuhi aturan-aturan yang berlaku 
ditempat kerja. 3) Siswa dilatih 
mengembangkan karakternya. 4) Siswa 
dianjurkan membangun inisiatif dan 
menambah sosialisasinya. 5) Siswa 
dilatih untuk bergaul dengan guru dan 
teman sekolahnya. Pendapat tersebut 
menjelaskan betapa pentingnya 
kepatuhan siswa akan perilaku, sikap, 
dan ketaatan kerja yang harus dimiliki 
sebagai bagian dari karakter kerja. Jika 
hal tersebut dikaitkan dengan 
kepentingan bekerja di dunia usaha 
ataupun di industri manufaktur, karakter 
tersebut sangat diperlukan selain 
kompetensi substansialnya.  

Menurut Heyes, Wheelwright, 
dan Clark (1988) yang dikutip oleh 
Dermawan Wibisono (2006) disebutkan 
bahwa, memiliki pegawai yang 
kompeten pada bidangnya dan efektif 
dalam bekerja merupakan salah satu 
kunci sukses perusahaan manufaktur. 
Dan profil kompetensi yang cocok 
dalam perusahaan manufaktur ada tiga 
komponen utama yaitu: (1) Komponen 
pertama  pengetahuan pemegang 
jabatan, komponen ini berfungsi untuk 
dapat menyelesaikan tugasnya; (2) 
Komponen kedua keahlian, yaitu 
keterampilan yang harus dimiliki oleh 
pemegang jabatan untuk menyelesaikan 
tugasnya dengan baik; (3) Komponen 
yang ketiga nilai-nilai, yaitu perilaku 
pemegang jabatan untuk dapat 
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menghasilkan performa kerja yang 
terbaik (Dermawan Wibisono, 
2006:132).Jika dicermati profil 
kompetensi tersebut menyiratkan 
adanya rasa tanggungjawab akan 
jabatan yang diembannya, keterampilan 
yang ditekuni pada bidangnya, dan 
unjuk kerja yang harus dicapai oleh 
seorang pekerja manufaktur. Beberapa 
kemampuan tersebut merupakan 
karakter pokok yang harus melekat dan 
dikuasai dengan baik oleh seorang 
pekerja manufaktur, karena profil 
kompetensi jika ditelaah secara spesifik 
juga merupakan ranah dari karakter 
kerja.  

Menurut Danny Samson (2001: 
611) disebutkan bahwa beberapa 
kemampuan yang harus dikuasai oleh 
seorang rekayasa manufaktur adalah 
mengerti proses rekayasa, mampu 
dalam mendisain kerja yang efektif, 
mendisain prosedur kerja, toleransi 
terhadap tim, mampu menyelesaikan 
masalah rekayasa, dan mengerti 
perilaku konsumen. Lain halnya dengan 
pendapat Martin dan Schinzinger (2005: 
146) mereka menekankan bahwa, sifat 
atau etika yang harus dimiliki oleh 
seorang pekerja dalam pekerjaan 
manufaktur/rekayasa menurutnya 
adalah: loyalitas, kolegialitas, komit 
akan pekerjaannya, mampu 
bekerjasama, mampu mengelola konflik, 
komit  terhadap kerahasiaan, komit 
terhadap keselamatan kerja, 
pembenaran,  kejujuran,  pekerja yang 
baik,  dan mudah beradaptasi terhadap 
perubahan pekerjaan, serta 
kemampuan menganalisa pekerjaan. 
Hal yang menonjol di sini terlihat pada 
penekanan masalah komitmen akan 

keselamatan kerja dan pekerjaan, serta 
mampu menerima perubahan 
pekerjaan.  Sifat dan etika tersebut 
merupakan atribut penting yang harus 
dikuasai, dikenalkan, difahami serta 
dibudayakan agar menjadi karakter 
kerja yang bermanfaat bagi seorang 
pekerja.  

Menurut  Slamet PH (2011: 412) 
karakter kerja termasuk dalam ranah 
daya hati, yaitu nilai-nilai dasar kerja 
yang merupakan saripati kualitas 
rohaniah kerja seseorang. Sejumlah 
karakter yang teridentifikasi sebagai 
karakter kerja adalah: etika kerja, rasa 
keingintahuan, sifat dapat dipercaya, 
disiplin diri, kejujuran, komitmen, 
tanggungjawab, toleransi, respek 
terhadap diri sendiri dan orang lain, 
toleransi, kerja keras, hubungan kerja 
yang baik, integritas, perilaku yang baik, 
komunikasi, kegigihan, motivasi kerja 
yang tinggi, inisiatif, kerajinan, daya 
adaptasi, pembelajar yang cepat, 
keinginan untuk belajar hal-hal baru, 
kemampuan cara belajar, keluwesan 
dan kewirausahaan (Slamet PH,2011: 
423-424). 

Keberhasilan pendidikan 
kejuruan / SMK dapat diukur dari tingkat 
keterserapan para tamatan di dunia 
kerja. Jika tamatan mempunyai 
kemampuan seperti yang dituntut dunia 
kerja, maka dapat dikatakan lembaga 
pendidikan menengah kejuruan tempat 
tamatan tersebut belajar, betul-betul 
proses pembelajarannya mengarahkan 
dan mempersiapkan peserta didik 
memasuki dunia kerja. Untuk mencapai 
hal tersebut berbagai usaha dilakukan 
oleh SMK melalui peningkatan mutu 
pembelajaran.   
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Menurut  Charles Prosser (1925) 
dalam Wardiman Djojonegoro (1998: 
38-39) SMK perlu memperhatikan 
beberapa prinsip pembelajaran agar 
tamatan mempunyai kompetensi yang 
mumpuni sesuai tuntutan dunia usaha/ 
industri. Dari prinsip-prinsip tersebut ada 
9 (sembilan) butir utama yang 
mengarah pada pembentukan “karakter 
kerja” sesuai tuntutan dunia 
usaha/industri yaitu: (1) Pendidikan 
kejuruan akan efisien jika lingkungan 
dimana peserta didik dilatih merupakan 
replika lingkungan dimana nanti bekerja. 
(2) Pendidikan kejuruan akan efektif jika 
melatih kebiasaan berpikir dan bekerja 
seperti di dunia industri. (3) Pendidikan 
kejuruan akan efektif jika setiap individu 
memodali minatnya, pengetahuan dan 
ketrampilannya pada tingkat yang paling 
tinggi. (4) Pendidikan kejuruan akan 
efektif jika diklat membentuk kebiasaan 
kerja dan kebiasaan berfikir yang benar 
diulang sehingga sesuai/cocok dengan 
pekerjaan. (5) Pendidikan kejuruan akan 
efektif jika gurunya mempunyai 
pengalaman yang sukses dalam 
penerapan kompetensi pada operasi 
dan proses kerja yang telah dilakukan. 
(6) Pada setiap jabatan ada 
kemampuan minimum yang harus 
dipunyai oleh seseorang agar dia dapat 
bekerja pada jabatan tersebut. (7) 
Pendidikan kejuruan harus 
memperhatikan permintaan pasar / 
tanda-tanda pasar. (8) Isi diklat 
merupakan okupasi pengalaman para 
ahli. (9) Pembiasaan efektif pada 

peserta didik tercapai jika pelatihan 
diberikan pada pekerjaan nyata sarat 
nilai. Hal tersebut memberi indikasi 
sangat pentingnya tuntutan karakter 
kerja yang harus dikuasai oleh peserta 
didik. Artinya, proses pembelajaran 
tidak boleh dilakukan semau guru 
sendiri. Guru dalam pembelajarannya 
harus melakukan pembimbingan, 
pendampingan serta pengawasan 
dengan cermat. 

Teori Prosser yang dapat 
teradopsi secara praktis untuk 
pembelajaran teknik pemesinan di SMK 
adalah, “karakter spesifik” yang 
mempunyai sifat unjuk kerja seperti 
berikut: (1) Kemampuan membaca 
gambar kerja; (2) Memilih alat kerja 
dengan cerdas; (3) Menentukan 
langkah/prosedur kerja dengan tepat; 
(4) Menentukan kriteria kerja; (5) 
Menggunakan alat kerja dengan 
terampil; (6) Merawat alat kerja;  (7) 
Menjaga sikap kerja; (8) Menjaga 
lingkungan kerja; (9) Mentaati 
keselamatan kerja; (10)  Disiplin kerja; 
(11) Mampu sebagai tim kerja; (12)  
Kepatuhan akan peraturan kerja dlsb, 
lihat gambar 2. Karakter-karakter yang 
teridentifikasi tersebut tidak semuanya 
akan terpenuhi dalam proses 
pendidikan yang telah dilakukan oleh 
peserta didik, kecuali dengan strategi 
lain yang dapat digunakan sebagai pola 
bimbingan yang cocok misalnya dengan 
memanfaatkan layanan bimbingan 
kejuruan.  
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Gambar 2. Karakter yang harus dikuasai siswa SMK jurusan mesin produksi. 

Bentuk bimbingan yang dapat 
dilakukan secara kurikuler adalah 
bimbingan kejuruan, karena bimbingan 
kejuruan selain memberikan bimbingan 
yang terkait dengan profesi kejuruan 
juga memberikan bimbingan bagaimana 
cara berkarir di tempat kerja.  
Bimbingan yang cerdas dari guru 
memerlukan pemahaman anak didik 
dan kebutuhan mereka, sehingga guru 
harus tahu kondisi fisik, emosi, sosial 
dan intelektualnya (Raj Singh, 2008:74-
75). Artinya guru harus mengenal dan 
memahami betul tentang kondisi anak 
didiknya, sehingga guru dapat memberi 
arahan dan bimbingan tentang apa yang 
akan dibutuhkan anak didik secara 
universal.  

Mengapa bimbingan kejuruan ? 
Bimbingan kejuruan mempunyai 

peranan yang sangat dominan untuk 
pembentukan karir anak didik, karena 
anak didik akan mendapatkan 
gambaran bahwa: (1) Dunia kerja dalam 
keadaan perubahan yang terus-
menerus. (2) Hilangnya beberapa karir 
dan munculnya karier baru. (3) Pihak 
industri perlu merekrut individu yang 
mampu menunjukkan keterampilan dan 
kemampuan mereka. (4) Untuk 
mencocokkan nilai-nilai perubahan 
individu dengan karir yang baru. (5) 
Untuk menilai kebutuhan pasar tenaga 
kerja dan mencocokkannya dengan 
kebutuhan individu. (6) Untuk 
menghindari pengangguran. 
London (1973) mengatakan bahwa:  

The purpose of vocational guidance 
is to assist the individual in arriving 
at wise choices among occupational 
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and educational options, in securing 
employments for which he is 
trained, and in making  the 
necessary adjustments and 
edvancements on the job, so that 
he might live a happy, successful 
and useful life as a family member, 
worker, and citizen.

Tujuan dari bimbingan kejuruan adalah 
untuk membantu individu dalam 
mencapai pilihan yang bijak di antara 
pilihan kerja dan pendidikan yang 
ditekuni, menguasai kemampuan kerja 
yang ia pelajari, dan dalam membuat 
keputusan keputusan yang cakap dalam 
pekerjaannya, sehingga kelak ia bisa 
meniti hidupnya dengan  bahagia , 
sukses dan berguna sebagai anggota 
keluarga, pekerja, dan sebagai warga 
negara. 

Ranah bimbingan kejuruan 
menurut Parson (1909) dalam  bukunya 
Gothard (1987: 2-5) dibagi menjadi dua 
kegiatan pokok yaitu, yang pertama: 
memahami dirinya sendiri, pemantapan 
sikap dan kemampuan, ketertarikan 
seseorang, memahami sumber daya 
yang dimiliki beserta kelebihan dan 
kekurangannya; yang kedua: 
pentingnya menguasai pengetahuan 
dan kondisi yang diperlukan untuk 
pengembangan dirinya sendiri, 
kompensasi-kompensasi yang dimiliki,  
pandangan masa depan dan 
prospeknya diberbagai lapangan kerja. 
Pendapat ini memberi penekanan akan 
pentingnya anak didik memahami 
dirinya sendiri, kecakapan, telenta yang 
dipunyai serta arah yang akan ditempuh 
kelak jika sudah tamat belajar dan 
bekerja di tempat kerja masing-masing. 
Patton dan Mc Mahon (2001: 2) 
menyebutkan bahwa bimbingan 

kejuruan berguna untuk mendidik 
peserta didik dalam pembentukan 
pengetahuan, keterampilan, sikap, 
perencanaan karir, mengembangkan 
karir dan menjaga karir, melalui 
pengalaman belajar ataupun pelatihan 
yang direncanakan baik di kelas atau di 
tempat kerja, guna mempersiapkan 
dirinya dalam berpartisipasi di 
lingkungan kerjanya kelak.  

Berbagai pendapat tersebut 
menegaskan bahwa keberadaan dan 
peran bimbingan kejuruan dalam proses 
pembentukan karakter kerja di SMK  
sangat besar pengaruhnya terhadap 
perilaku kerja peserta didik. Dalam hal 
ini peserta didik  dibentuk agar 
mempunyai karakter yang berkaitan 
dengan: keterampilan kerja, aktivitas 
lingkungan kerja, sikap kerja,  motivasi 
kerja, mental kerja serta  dapat memilih 
dan menentukan karirnya maupun 
meniti jenjang karirnya. Keberadaan 
bimbingan kejuruan perlu 
diorganisasikan dengan baik di sekolah 
menengah kejuruan, sehingga muatan 
pendidikan karakter yang bercirikan 
karakter kerja seperti yang dituntut oleh 
dunia usaha/industri harus dikuasai oleh 
peserta didik dan dapat terrealisir 
secara kurikuler dengan baik.  Masa 
remaja adalah masa transisi maka 
bimbingan kejuruan harus ada di 
kurikulum sekolah, hal ini penting untuk 
memberikan keterampilan mengelola 
diri agar mampu mambuat keputusan, 
menjaga diri, dan yakin akan dirinya 
sendiri.  

Bimbingan kejuruan adalah 
bentuk bimbingan yang harus diberikan 
oleh guru/instructor/team teaching 
kepada para peserta didik selama 
mengikuti proses pembelajaran praktik, 
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karena dalam praktik karakter tersebut 
mudah untuk diakomodasikan. Dalam 
hal ini aktivitas guru dituntut intensif pola 
mengajarnya, apalagi karakter kerja 
yang dididikkannya. Ki Hadjar 
Dewantara (1977: 28) banyak 
memberikan pilihan kepada guru 
tentang cara-cara mendidik agar 
peserta didik dapat memahami dirinya 
sendiri dengan baik, beberapa pilihan 
tersebut adalah: (1) dengan memberi 
contoh; (2) dengan pembiasaan; (3) 
dengan pengajaran; (4) dengan 
perintah, paksaan, dan hukuman; (5) 
dengan laku atau disiplin diri; dan  (6) 
dengan pengalaman. Pada ajaran 
tersebut nampak prinsip-prinsip 
“Momong” yaitu ngawasi/pengawasan, 
atau melakukan pengawasan pada saat 
anak didik melakukan sesuatu, “Among” 
yaitu, membimbing/ memberi tuntunan, 
atau memberitahu apa yang harus 
dilakukan anak didik, dan “Ngemong” 
yaitu, mendampingi jika terjadi kesulitan 
(Ki Hajar Dewantara pidato pada rapat 
umum Taman Siswa di Malang 2 
Pebruari 1930 dalam Bagian Pertama 
Pendidikan, 1977: 21).  

Ketiga prinsip tersebut jika boleh 
diringkas merupakan prinsip 
pembimbingan, pendampingan dan 
pengawasan.  Oleh sebab itu, guru 
harus melakukan bimbingan, 
pendampingan dan pengawasan 
selama melaksanakan proses belajar 
mengajar praktik di bengkel maupun di 
laboratorium. Isi bimbingan mengarah 
pada pembentukan karakter kerja, 
secara umum materinya meliputi 
pengetahuan atau pengalaman yang 
diperlukan peserta didik selama belajar 
bidang kejuruan di bengkel praktik, dan 
yang diperlukan setelah lulus hingga 

bekerja di tempat kerja. Dengan 
demikian, peserta didik dapat 
mengungkapkan kapasitasnya, 
ketertarikannya, kecerdasan, 
ketangkasan, serta mengetahui okupasi 
yang sesuai dengan pilihannya. 
Selanjutnya, bagaimana strategi yang 
harus dilakukan dalam rangka 
membentuk karakter kerja peserta didik 
melalui sarana bimbingan kejuruan? 

Strategi implementasi bimbingan 
kejuruan untuk pembentukan karakter 
kerja dapat ditempuh dengan cara 
sebagai berikut:Pertama, mengingat 
pentingnya karakter kerja sebagai bekal 
peserta didik, maka keberadaannya 
perlu dinyatakan secara proporsional 
dalam kurikulum, misal dititipkan ditiap 
mata pelajaran praktik (bengkel atau 
laboratorium).Kedua, waktu 
pelaksanaan bimbingan kejuruan 
dilakukan pada setiap awal praktik 
(pada sesi shop talk) dan pada jelang 
akhir praktik dengan durasi waktu 
masing-masing 20 menit (berdasarkan 
hasil penelitian cukup memadai), hal ini 
ditempuh agar penanaman  karakter 
kerja sebagai seorang calon tenaga 
kerja dapat terbentuk sejak dini dengan 
baik.Ketiga, isi materi bimbingan 
kejuruan yang terkait dengan karakter 
kerja pada prinsipnya untuk 
membimbing peserta didik agar 
mempunyai karakter seperti yang 
diharapkan dunia kerja antara lain: 1) 
Semangat kerja; 2) Motivasi kerja; 3) 
Kerja keras; 4) Keterampilan; 5) Sikap 
kerja; 6) Cara-cara bekerja yang baik; 7) 
Kesadaran akan kariernya; 8) 
Kedisiplinan; 9) Kejujuran dan 
sportifitas; 10) Menghargai pekerjaan; 
11) Kemampuan berkomunitas di 
masyarakat; dan 12) Semua 
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kemampuan”karakter-karakter 
spesifik”dalam praktik pemesinan yang 
meliputi: (a) Kemampuan membaca 
gambar kerja; (b) Memilih alat kerja 
dengan cerdas; (c) Menentukan 
langkah/prosedur kerja dengan tepat; 
(d) Menentukan criteria kerja; (e) 
Menggunakan alat kerja dengan 
terampil; (f) Merawat alat kerja;  (g) 
Menjaga sikap kerja; (h) Menjaga 
lingkungan kerja; (i) Mentaati 
keselamatan kerja; (j) Disiplin kerja; (k) 
Mampu sebagai tim kerja; ( l)  
Kepatuhan akan peraturan kerja. Materi 
dibuat dalam bentuk modul singkat per 
tatap muka, misal dibuat dalam bentuk 
kartu (sebesar kartu pos).Keempat, 
materi bimbingan dipersiapkan dalam 
bentuk modul pegangan guru yang 
dirangkum dari berbagai kajian yang 
dapat dipertanggung jawabkan 
keabsahan isi materi, hal ini ditempuh 
agar para guru mempunyai persepsi 

yang sama dalam melaksanakan 
bimbingan kejuruan.Kelima,  strategi 
pembelajarannya menggunakan prinsip 
pembimbingan yang kemudian diikuti 
dengan pendampingan dan 
pengawasan yang intensif. Keenam,
evaluasi berprinsip pada penampilan 
proses kerja, prosedur kerja, dan 
perilaku kerja lainnya.    

Untuk lebih jelasnya implementasi 
bimbingan kejuruan dengan muatan 
karakter kerja pada proses 
pembelajaran praktik secara singkat 
dapat dilihat pada gambar 3 berikut ini. 
Pada gambar terlihat bahwa yang paling 
sulit untuk dilakukan oleh guru adalah 
mengaplikasikan karakter kerja pada 
kegiatan inti praktik, di sini guru 
memang dituntut untuk aktif dan intensif 
dalam melakukan pembimbingan, 
pendampingan maupun pengawasan.
  

 
 

Gambar 3. Skenario PBM praktik pemesinan dengan muatan bimbingan kejuruan
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Dari hasil penelitian 
menunjukkan, bahwa dengan adanya 
bimbingan kejuruan yang diberikan oleh 
guru,  peserta didik  mempunyai 
karakter yang spesifik,  mereka menjadi 
sadar akan pentingnya keseriusan 
dalam kerja praktik, hal ini ditandai 
dengan tampilan peserta didik dalam 
kerja praktik menjadi serius dalam 
bekerja, bersemangat, dan motivasi 
untuk cepat  menyelesaiakn job lebih 
tinggi (Thomas Sukardi, 2008: 127). Hal 
tersebut membuktikan bahwa bekal 
bimbingan kejuruan ini sangat 
diperlukan sekali pada diri masing-
masing peserta didik dalam membentuk 
karakter kerjanya, oleh karena itu 
pengalaman guru/instruktor perlu 
ditularkan atau diceritakan kepada para 
peserta didik agar peserta didik 
mempunyai gambaran masa depannya. 
Guru dalam hal ini harus aktif dalam 
melakukan bimbingan kejuruan, karena 
sukses dan tidaknya membentuk 
karakter kerja peserta didik tergantung 
pada guru/instruktor yang mendampingi 
peserta didik selama proses belajar 
berlangsung.  

Simpulan dan Saran 
Dari hasil pembahasan tentang 

peranan bimbingan kejuruan terhadap 
pembentukan karakter kerja pada 
pembelajaran teknik pemesinan di 
sekolah menengah kejuruan dapat 
disimpulkan sebagai berikut. 

Bahwa karakter kerja merupakan 
ciri khas suatu perilaku yang nampak 
dari diri seseorang, dari karakter dapat 
dilihat performa yang nampak seperti 
dalam bekerja, berbuat, berkarya atau 
yang sejenisnya. 

Bahwa karakter kerja  
memerlukan pendidikan dan 

pembiasaan serta pengawasan yang 
benar-benar serius, terpola, dan 
prosesnya perlu dibimbing atau 
didampingi oleh seorang guru, pendidik, 
ataupun instruktur yang benar-benar 
komit akan tugasnya. 

Bimbingan kejuruan adalah 
salah satu strategi yang dianggap paling 
tepat untuk dapat digunakan sebagai 
sarana pembentukan karakter kerja 
peserta didik pada pembelajaran teknik 
pemesinan di bengkel praktik kerja 
pemesinan SMK.  

Saran yang dapat diajukan 
terkait dengan peranan bimbingan 
kejuruan dalam pembentukan karakter 
kerja pada pembelajaran teknik  
pemesinan di bengkel kerja pemesinan 
SMK adalah sebagai berikut: 

Karena begitu penting peranan 
bimbingan kejuruan dalam 
pembentukan karakter kerja, maka 
disarankan agar bimbingan kejuruan 
perlu ada, dan keberadaannya 
terstruktur di dalam kurikulum sekolah 
menengah kejuruan. 

Karena karakter kerja 
merupakan atribut utama bagi para 
lulusan SMK, maka guru atau instruktor 
yang mengampu proses belajar 
mengajar praktik diseyogyakan 
berkarakter kerja yang mumpuni pada 
bidangnya. Perlu disegarkan dan 
ditingkatkan kemampuan bidang 
keahliannya sesuai dengan tuntutan 
kemajuan dunia kerja. 

Bagi pemerintah baik di tingkat 
pusat/daerah ataupun lembaga 
pendidikan khususnya SMK 
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ketersediaan sarana belajar terutama 
fasilitas dan bahan praktik merupakan 
persyaratan mutlak yang harus ada dan 
cukup keberadaannya. Karakter kerja 
akan terbentuk dan dikuasai dengan 
baik oleh peserta didik, jika fasilitas dan 
bahan praktik terpenuhi kebutuhannya. 
Oleh karena itu disarankan pemerintah 
pusat/daerah memberikan dukungan 
terhadap kebutuhan fasilitas dan bahan 
praktik SMK.  
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Abstrak 
Simulasi CFD dengan paket software FLUENT 6.3 telah dilakukan untuk mengetahui 
karakteristik energi gesekan atas pengaruh putaran dan aliran aksial. Penelitian dilakukan untuk 
parameter geometri radius ratio 0,716 dengan aspect ratio 40 dan parameter dinamis  bilangan 
Reynolds melingkar 90-3900, bilangan Reynolds aksial 15,72 dan 31,45. Hasill penelitian 
menunjukkan energi gesekan torsi meningkat seiring putaran sedangkan pengaruh aliran aksial 
dengan bilangan Reynolds aksial rendah menurunkan energi gesekan torsi. 
 
Kata kunci: Taylor-Couette, aliran aksial, CFD, energi gesekan 
 
Pendahuluan 

Fenomena aliran fluida viskos 
diantara dua buah silinder berputar atau 
aliran Taylor-Couette banyak diteliti 
karena terkait dengan beragam aplikasi 
proses engineering. Aliran tipe ini dapat 
ditemui diantaranya pada proses 
pelumasan bantalan luncur, aliran fluida 
pendingin antara rotor dan stator serta 
proses pengeboran minyak bumi.  

Dari hasil penelitian terdahulu 
diketahui bahwa akan terjadi instabilitas 
aliran laminar Couette melingkar jika 
putaran silinder dinaikkan hingga 
mencapai putaran tertentu, kemudian 
terbentuk aliran transisi dengan pola 
aliran berjenjang mulai dari aliran 
Taylor vortex laminar, Taylor vortex 
bergelombang, Taylor vortex turbulen 
hingga aliran turbulen penuh terbentuk 
(DiPrima, 1985). Modifikasi aliran Taylor- 
Couette dengan penambahan aliran 
aksial lebih banyak diteliti untuk 
mengetahui karakteristik instabilitas 
aliran, sedangkan untuk faktor gesekan 
yang terjadi masih belum banyak 
dilakukan. Salah satu penelitian tentang 
faktor gesekan adalah yang dilakukan 
Yamada (1962) untuk bilangan Reynolds 

tinggi pada celah annulus sempit. 
Kemudian Prajitno, dkk. (2011) meneliti 
faktor gesekan dan energi pemompaan 
pada aliran Taylor-Couette dengan aliran 
aksial pada parameter geometri radius 
ratio 0,716 dan 0,964 dengan aspect 
ratio 40 dan 320. Hasil penelitian 
menunjukkan jika putaran silinder makin 
tinggi maka energi pemompaan akan 
menurun akibat gaya Coriolis makin 
besar, namun disisi lain energi gesekan 
justru akan meningkat karena adanya 
pengaruh vortisitas pada aliran. 
Selanjutnya penelitian ini bertujuan untuk 
mendapatkan karakteristik torsi lebih 
detail dengan menggunakan metode 
Computational Fluid Dynamics (CFD).  

Metode CFD adalah salah satu 
cara untuk memprediksi aliran fluida, 
perpindahan kalor, perpindahan massa, 
reaksi kimia dan fenomena transport 
lainnya dengan cara menyelesaikan 
persamaan atur secara numerik dengan 
bantuan perangkat komputer. Persamaan 
atur yang diselesaikan dalam penelitian 
ini adalah: 
a. Persamaan kontinuitas 

 ........................  (1) 
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b. Persamaan Navier-Stokes 

 ................. (2a)

 ................. (2b)

 ................. (2c)

Domain komputasi tiga dimensi 
pada Gambar 1 mempunyai ukuran 
identik dengan parameter geometri 
eksperimen Prajitno, dkk. (2011) yaitu 
radius ratio 0,716 dan aspect ratio 40. 
Jaring komputasi (grid) dibuat dengan 
elemen hexahedral berukuran sama 
pada arah aksial dan tangensial dan 
non uniform pada arah radial dengan 
jumlah total 500.000 elemen.  

 
Gambar 1. Mesh domain komputasi 3 

dimensi 
 

Simulasi dilakukan untuk fluida kerja 
campuran air dan glycerin dengan sifat 
fisik yang homogen dan konstan seperti 
pada Tabel 1 pada kondisi steady state. 
Variasi bilangan Reynolds melingkar 
antara 90 sampai 3900 sedang bilangan 
Reynolds aksial 15,72 dan 31,45. 
Kemudian karena daerah aliran yang 
dimodelkan tergolong aliran transisi 
maka dapat digunakan model turbulensi 
k-ω Wilcox (1992) untuk memasukkan 
pengaruh turbulensi terhadap parameter 
aliran. 
Persamaan energi kinetik turbulensi: 

.......................  (3)
 

Persamaan laju disipasi spesifik: 

 ....................... (4) 

Viskositas turbulensi: 

��� /*kT 	  .............................. (5) 

α* adalah faktor koreksi untuk aliran 
transisi, pada aliran turbulen penuh α* =1. 
Bilangan Reynolds turbulensi dinyatakan 
dalam: 

 ..................................... (6) 

Pada aliran transisi, ReT → 0 dan 
semua konstanta model untuk ReT → 0 
mengikuti Wilcox (1992). 

Diskret isasi persamaan atur  
menggunakan metode volume hingga 
dengan skema beda tengah untuk suku 
difusi dan skema upwind orde pertama 
untuk suku konveksi. Algoritma 
penyelesaian persamaan Navier-Stokes 
dan kontinuitas menggunakan metode 
SIMPLE (Semi-Implicit Method for 
Pressure-Linked Equations). Komputasi 
dalam penelitian dilakukan dengan paket 
perangkat lunak FLUENT 6.3. 

 
Tabel 1. Sifat fisik fluida kerja 

Fluida 
Massa 
jenis 

(kg/m3) 

Viskositas 
dinamis 
(N.s/m2) 

Kondisi 
operasi 

Campuran air 
dan glycerin, 

50 : 50 
1126,30 0,006 

Isotermal pada 
temperatur 20 

oC 
 

Hasil dan Pembahasan 
1. Torsi 

Hasil komputasi torsi pada aliran 
Taylor-Couette tanpa aliran aksial 
berdasarkan putaran silinder dalam 
seperti terlihat pada gambar 2, 
menunjukkan bahwa peningkatan torsi 
atas pengaruh putaran silinder pada 
daerah aliran dengan Taylor vortex 
lebih tajam dibandingkan pada aliran 
laminar. Hal ini menunjukkan bahwa 
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vortisitas aliran meningkatkan torsi yang 
dibutuhkan untuk memutar silinder. 

 

Gambar 2. Hubungan antara torsi 
dengan bilangan Reynolds melingkar 

 

Gambar 3. Perubahan torsi pada daerah 
transisi dari aliran laminar ke aliran 

dengan vortex 
 

Untuk memperjelas hal ini, detail 
bagian A dapat dilihat pada gambar 3. 
yang menunjukkan adanya perubahan 
karakteristik peningkatan torsi. 

Visualisasi vektor kecepatan pada 
Gambar 4 mengkonfirmasi adanya vortex 
pada sepanjang aliran. Bagian atas 
adalah sisi silinder luar sedangkan bagian 
bawah silinder dalam. Pada daerah 
sebelum transisi terlihat belum ada 
vortex, vektor kecepatan hanya pada 
arah tangensial (Gambar 4a). Sedangkan 
pada daerah setelah transisi terlihat 
adanya vortex berpasangan yang 
berlawanan arah. Daerah yang berwarna 
terang pada Gambar 4b. menunjukkan 
kecepatan yang tinggi dari pertemuan 
aliran keluar dua buah vortex sedangkan 

bagian yang gelap merupakan pertemuan 
aliran yang masuk. 

 

Gambar 4. Vektor dan kontur kecepatan 
dilihat pada penampang membujur 
a. Reω = 98.24; b. Reω = 589.43 

 
Gambar 5 menunjukkan pengaruh 

penambahan aliran aksial pada sistem 
Taylor-Couette terhadap torsi yang 
dibutuhkan untuk memutar silinder. Torsi 
menjadi lebih rendah jika dibandingkan 
pada bilangan Reynolds melingkar yang 
sama pada aliran Taylor-Couette tanpa 
adanya aliran aksial. Hal ini sesuai 
dengan penelitian Yamada (1962) bahwa 
penambahan aliran aksial akan 
meningkatkan stabilitas aliran Taylor-
Couette atau dengan kata lain menunda 
timbulnya Taylor vortex pada aliran. 
 
2. Koefisien gesekan torsi 

Torsi juga dapat dinyatakan dengan 
parameter tak berdimensi yaitu koefisien 
gesekan torsi. Koefisien gesekan torsi 
oleh Prajitno, dkk (2011) didefinisikan 
dengan persamaan: 

 ....................... (7) 
dimana  yang nilainya 
diperoleh dari persamaan korelasi empiris 
Wendt (dalam Batten, 2002) berikut ini: 

 ................. (8) 
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Persamaan (8) hanya berlaku untuk 
daerah 400 < Reω < 10000 tanpa aliran 
aksial. 

 

Gambar 5. Pengaruh penambahan aliran 
aksial terhadap kebutuhan torsi untuk 

memutar silinder 
 

Gambar 6. menunjukkan bahwa 
koefisien gesekan torsi akan menurun 
jika putaran silinder dinaikkan. 
Perbandingan dengan perhitungan 
Prajitno, dkk. (2011) diperoleh beda 
maksimum 16,51 persen dan minimum 
1,38 persen dibawahnya. Perbedaan ini 
dimungkinkan timbul dari error 
diskretisasi dan penggunaan beberapa 
asumsi pendekatan serta pemodelan 
turbulensi. 

 

Gambar 6. Perbandingan faktor 
gesekan torsi hasil CFD dengan 

Prajitno, dkk. (2011) 
 

3. Energi gesekan torsi 
Energi gesekan torsi didefinisikan 

sebagai perkalian torsi dengan kecepatan 
tangensial pada aliran Taylor-Couette. 

Energi gesekan torsi akan meningkat 
seiring dengan meningkatnya putaran 
silinder karena mengikuti karakteristik 
torsi seperti yang telah disebutkan diatas. 
Perbandingan dengan hasil perhitungan 
Prajitno, dkk. diperoleh beda maksimum 
14,61 persen dan minimum 1,4 persen. 
Sedangkan adanya pengaruh 
penambahan aliran aksial dengan 
bilangan Reynolds aksial kecil akan 
menurunkan energi gesekan torsi pada 
aliran Taylor-Couette seperti terlihat 
pada Gambar 7. 

 

Gambar 7. Hubungan antara energi 
gesekan torsi dengan bilangan Reynolds 
melingkar untuk debit aliran aksial 0 gpm, 

0,5 gpm dan 1 gpm 

Simpulan 
1. Hasil komputasi menunjukkan 

karakteristik kuantitatif yang identik 
dengan beda maksimum 16,5 persen 
dan minimum 1,38 persen dibawah 
nilai pada penelitian Prajitno, dkk. 
(2011). 

2. Torsi meningkat seiring peningkatan 
bilangan Reynolds melingkar namun 
adanya penambahan aliran aksial 
membuat torsi yang dibutuhkan untuk 
memutar silinder lebih rendah jika 
dibandingkan dengan tanpa aliran 
aksial. 

3. Energi gesekan torsi akan menurun 
akibat penambahan aliran aksial 
dengan bilangan Reynolds aksial 
rendah. 

0,0000
0,0010
0,0020
0,0030
0,0040
0,0050
0,0060

0 200 400 600 800 1000

T 
(N

.m
) 

Reω 

Tanpa aliran aksial
dengan aliran aksial

1,E-03

1,E-02

1,E-01

100 1000 10000

fθ 

Reω 
CFD
Prajitno, dkk.

1,E-04

1,E-03

1,E-02

1,E-01

1,E+00

1,E+01

100 1000 10000

Prot 

Reω 0 gpm 0.5 gpm 1 gpm

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Teknik Mesin 
FT UNY, Sabtu 2 Juni 2012 ISSN: 2086-8987

375



               

 

Daftar notasi / istilah 
G Torsi nondimensi 
d Celah annulus = R2 - R1 
L Panjang domain komputasi 
Prot Energi gesekan torsi 
R1 Jari-jari luar silinder dalam 
R2 Jari-jari dalam silinder luar 
Rez Bilangan Reynolds aksial =  
Reω Bilangan Reynold melingkar=Ω  

T Torsi 
Vm Kecepatan aksial rerata 
Г Aspect ratio= L/d
η Radius ratio = R1/R2 
μ Viskositas dinamis 
υ Viskositas kinematik= μ/ρ 
Ω Kecepatan putar silinder dalam
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THE INFLUENCE OF VISCOSITY TO LIQUID-GAS 
TROUGHT VERTICAL PIPE FLUID FLOW 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh viskositas terhadap beda tekanan 
aliran dua fase (cair dan gas) dalam pipa vertikal. Pipa  yang digunakan jenis plexiglass dengan 
diameter dalam adalah 32 mm, posisi vertikal dengan panjang 2000 mm, dengan udara sebagai 
fluida kerja gas serta dua fluida cair yang berbeda viskositas yaitu air dan air + CMC 0,25%. 

Metode yang digunakan eksperimental yaitu fluida kerja di alirkan searah ke atas 
dilakukan dengan memberikan variasi debit cairan mulai 1,8 lpm – 10,5 lpm serta variasi debit 
udara mulai 10 lpm – 70 lpm dan beda tekanan (ΔP) diukur menggunakan manometer U dan 
menggunakan ANSYS FLUENT 13.0 untuk memvisualisasikan pola aliran serta distribusi 
tekanan yang terjadi. 

Hasil penelitian menunjukan pada debit cairan 1,8 lpm dan debit udara 10 lpm bahwa 
aliran air + CMC 0,25% - udara menghasilkan nilai Viskositas aliran homogen (μh) yang lebih 
besar yaitu 0,00279 kg/m.s dari pada nilai Viskositas aliran homogen (μh) pada aliran air-udara 
yang bernilai 0,000663 kg/m.s sehingga nilai beda tekanan aliran air + CMC 0,25% - udara 
cenderung lebih besar dan hasil yang lainnya adalah beda tekanan pipa vertikal di masing-
masing aliran yaitu akan memiliki kecenderungan turun pada saat debit cairan konstan dan 
debit udara semakin besar. 

 
Keyword : pengaruh, viskositas, aliran fluida, gas-cair, pipa vertikal. 
  
 
 

Pendahuluan

Aliran dua fase banyak dijumpai 
di alam misalnya aliran darah dalam 
tubuh, badai pasir, hujan, banjir lumpur 
dan masih banyak contoh lainnya. 
Sedang dalam bidang industri yaitu: 
pada penambangan pasir besi dan 
emas, pengeboran minyak bumi, 
pembuatan semen, ketel uap dan 
lainnya.  

Dunia industri banyak sekali 
menggunakan pipa dalam 
pendistribusian fluida cair dalam 
melakukan proses produksi. Oleh 
karena itu efesiensi pendistribusian 

dalam industri harus diperhatikan. 
Dengan efesiensi yang baik, maka biaya 
produksi dapat ditekan sehingga harga 
jual produk atau barang tersebut lebih 
kompetitif. 

Dalam berbagai industri 
sebagian besar fluidanya mengalir pada 
pipa-pipa saluran tertutup (closed 
conduit flow). Masalah utama yang 
muncul antara lain: 
1. Terjadinya gesekan pada dinding 
pipa. 
2.Terjadinya turbulensi karena gerakan 

relatif dalam molekul fluida yang 
dipengaruhi oleh viskositas fluida itu 
sendiri dan bentuk pipa. 
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3.Terjadinya kapasitas aliran yang 
semakin kecil pada daerah yang jauh 
dari sumber karena hambatan gesek 
pada aliran yang semakin membesar. 

Dari seluruh permasalahan 
tersebut diatas dapat diduga bahwa 
faktor tekanan atau kerugian tekanan 
dapat mempengaruhi kinerja dan 
efisiensi pompa. Oleh karenanya 
diperlukan peninjauan dan penelitian 
lebih mendalam lagi pada bidang 
mekanika fluida terutama dinamika 
fluida untuk mengatasi permasalahan 
tersebut. 

Pada penelitian ini kajiannya 
adalah “Studi pengaruh viskositas 
terhadap aliran fluida gas-cair melalui 
pipa vertikal dengan perangkat lunak 
Ansys Fluent 13.0”. Analisa studi aliran 
yaitu aliran gas-cair searah ke atas yang 
mempunyai berbagai konfigurasi aliran 
(sehingga diperoleh pola aliran dan peta 
aliran), penurunan tekanan, dan 
kecepatan aliran. 

Permasalahan timbul dalam 
kaitannya dengan karakteristik pengaruh 
viskositas dari  dua fluida cair dalam 
aliran gas-cair searah ke atas pada pipa 
vertikal dirumuskan sebagai berikut: 
a. Bagaimana distribusi tekanan aliran 

gas-cair searah ke atas melalui pipa 
vertikal? 

b. Bagaimana visualisasi pola aliran 
gas-cair searah ke atas melalui pipa 
vertikal menggunakan ANSYS 
FLUENT 13.0 ? 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 
membuat visualisasi pola aliran dua fase 
gas-cair searah ke atas dari dua fluida 
cair yang berbeda viskositas, 
selanjutnya mendiskripsikan distribusi 
tekanan dan penurunan tekanan aliran 
dua fase gas-cair searah ke atas 
melewati pipa vertikal. 

Sihombing (2010) melakukan 
penelitian tentang karakteristik aliran 

gas-cair berlawanan arah pada 
pengecilan mendadak berpenampang 
segiempat saluran vertikal. Dari 
penelitiannya dapat disimpulkan bahwa 
penurunan tekanan akan meningkat 
pada saat debit udara konstan dan debit 
air yang semakin diperbesar. 
Sedangkan pada saat debit air konstan 
dan debit udara yang semakin 
diperbesar maka penurunan tekanan 
akan menurun. Dan perubahan pola 
aliran tidak hanya tergantung pada 
variasi kenaikan debit udara dan air 
tetapi juga pada perubahan luas 
penampang. 

Irawan (2008) melakukan 
percobaan untuk menunjukkan sifat-sifat 
aliran. Pada aliran fluida satu fase 
horizontal, semakin besar prosentase 
kenaikan kapasitas aliran fluida pipa 
venturi, semakin besar pula tekanan 
yang dihasilkan. Jenis aliran yang terjadi 
pada aliran fluida dalam pipa venturi 
adalah jenis aliran turbulen karena 
bilangan Renoldsnya lebih dari 4000 
dari seluruh operasi pompa sentrifugal 
baik tunggal maupun paralel. Besar 
kecilnya beda tekanan tidak hanya 
dipengaruhi oleh kapasitas saja tetapi 
diameter penampang aliran fluida pada 
pipa venturi juga sangat berpengaruh 
terhadap beda tekanannya, yaitu pada 
penampang besar tekanannya lebih 
besar dari penampang yang lebih kecil. 

Secara umum aliran gas-cair 
pada aliran searah menggunakan model 
aliran homogen dan model aliran 
terpisah. Penurunan tekanan dan 
perubahan dalam tekanan fluida yang 
terjadi karena aliran dua fase melalui 
suatu sistem merupakan parameter 
yang penting. 

Aliran dapat dianggap homogen 
apabila kedua fase tercampur dengan 
baik, serta mengalir terpisah jika fase-

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Teknik Mesin 
FT UNY, Sabtu 2 Juni 2012 ISSN: 2086-8987

378



fase secara fisik mengalir terpisah 
dengan kecepatan berbeda. 

Sifat campuran dinyatakan 
sebagai fungsi dari propertis gas 
maupun cairan. Faktor friksi biasanya 
dinyatakan sebagai fungsi angka 
Reynolds, yang didefenisikan dalam 
istilah propertis campuran. 

Pernyataan yang paling umum 
digunakan untuk propertis campuran 
massa jenis campuran dan viskositas 
campuran di bawah ini (Sumber: 
Koestoer & Proborini, 1994, hal; 37). 

ρh = ρgαh + ρl (1 – αh) ………[1.1] 
Dengan αh adalah fraksi 

kehampaan. Sehingga dengan 
mensubtitusinya akan diperoleh 
persamaan yang lebih sederhana untuk 
densitas homogen (Sumber: Koestoer & 
Proborini, 1994, hal; 37). 

lgh

xx




�

�	
11

…………...[1.2] 

Persamaan viskositas untuk 
aliran homogen yang diusulkan oleh 
Isbin et al 1958 (Sumber: Koestoer & 
Proborini, 1994, hal; 37). 

lgh

xx
���
�

�	
11

…………...[1.3] 

Korelasi viskositas campuran 
berikut ini umum digunakan untuk aliran 
homogen berdasarkan Dukler et al. 
1958 (Sumber: Koestoer & Proborini, 
1994, hal; 37). 

μh = μg
g

hx





 
+ μl

l

hx



)1( � …[1.4]

Dan viskositas campuran 
berdasarkan persamaan yang dibuat 
oleh Beattie & Whalley 1981 (Sumber: 
Koestoer & Proborini, 1994, hal; 37).

μh = μgαh + μl (1-αh)(1 + 2.5 αh) ….[1.5] 
Prediksi penurunan tekanan dua 

fase di tulis dalam pesamaan sebagai 
berikut (Sumber: Koestoer & Proborini, 
1994, hal; 37). 
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Penurunan tekanan dalam aliran 
homogen (Sumber: Koestoer & 
Proborini, 1994, hal; 37). 
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…………. [1.7]

Gdz
dp

�
�

�
�
�� = ρh.g.sin θ………….. [1.8]

Dengan  
Cf = 0,079. Re-1/4 ……………. [1.9] 
G  = Gg + Gl …………...…..….[1.10] 

Aliran homogen merupakan 
model khusus dari aliran dua fase. 
Dalam model ini diasumsikan bahwa 
kedua fase tercampur dengan baik dan 
mengalir dengan kecepatan yang sama. 

Dari persamaan kontinuitas 
diperoleh kesetimbangan massa untuk 
tiap fase (Sumber: Koestoer & Proborini, 
1994, hal; 35). 

AGg = AGx = ρg ug Ag = ρg ug α A 
..[1.11] 

  AGl = AG(1-x) = ρl ul Al = ρl ul (1 – 
α)A[1.12] 

Keterangan: 
G = total laju aliran massa persatuan 

luas total (kg/m2.s) 
A = luas total (m2) 
Ag = luas rata-rata yang ditempati fase 

gas. 
Al = luas rata-rata yang ditempati fase 

liquid 
ρg = kerapatan fase gas kondisi 

standar (kg/m3) 

ρl = kerapatan fase liquid kondisi   
standar (kg/m3) 

ug = kecepatan fase gas (m/s) 
ul = kecepatan fase liquid (m/s) 
α = fraksi kehampaan 
x = kualitas fase 

Dari persamaan [1.4] dan [1.5] 
diatas diperoleh persamaan baru 
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(Sumber: Koestoer & Proborini, 1994, 
hal; 35).   
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1 …….[1.13] 

Untuk aliran homogen dimana 
kecepatan tiap fase sama, ug = ul, 
persamaan pada kondisi ini adalah 
(Sumber: Koestoer & Proborini, 1994, 
hal; 35). 
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Penurunan tekanan didefinisikan 
sebagai gradient tekanan,dp/dz yang 
diintegrasikan terhadap penjang tube, L 
(Sumber: Koestoer & Proborini, 1994, 
hal; 35). 

z
dz
dpP

L
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��	�

0
…………...…[1.15]

Untuk mengetahui kualitas fase 
(x), dapat menggunakan persamaan 
berikut (Sumber: Putra, 2007, hal; 40). 

x = 
lg

g

mm

m
��

�

�
…………...…….[1.16] 

lll Qm 
	
�

 ……………...…… [1.17] 

ggg Qm 
	
�

…………...…… [1.18] 

gm
�

dan lm
�

adalah laju aliran 
massa dari fluida gas dan liquid, 
masing-masing berdimensi kg/s. 

Total laju aliran massa persatuan 
luas total dapat ditentukan nilainya 
menggunakan persamaan (Sumber: 
Putra, 2007, hal; 41). 

G = 
A

mm lg

��

� ………….....….[1.19] 

Keterangan: 
G = total laju aliran massa persatuan   

luas total (kg/m2.s) 

A = luas total (m2) 
 

Pola aliran sangat 
mempengaruhi terjadinya penurunan 
tekanan. Adapun parameter titik yang 
penting dalam menentukan pola aliran 
adalah sebagai berikut: 
a. Tegangan permukaan, yaitu menjaga 

dinding saluran tetap basah dan 
cenderung untuk membuat tetes cair 
dengan gelembung gas. 

b. Gravitasi yaitu gaya yang cenderung 
untuk mendorong cair pada dasar 
saluran. 

 
Pola aliran yang umum berlaku 

pada pipa vertikal dengan arah aliran ke 
atas antara lain:  
a. Aliran gelembung (bubble) 

Dalam aliran gelembung fase 
gas disebarkan sebagai gelembung 
yang mempunyai ciri tersendiri dalam 
fase cairan secara kontinu. Fase gas 
tersebar sebagai gelembung (bubble) 
dalam cairan. Dengan bertambahnya 
laju aliran gas ukuran gelembung 
bertambah dan cenderung untuk 
menempati pusat saluran. 
Gelembung berbentuk pola jika 
diameter tidak lebih dari 1 mm. 

b. Aliran kantung/peluru (slug) 
Wujud gelembung berbentuk 

bulat seperti kepala topi yang 
memanjang dan gas dalam 
gelembung dipisahkan dari dinding 
pipa dengan lapisan film yang turun 
secara perlahan-lahan.  

c. Aliran acak (churn) 
Pola aliran ini ditandai dengan 

fluktuasi tekanan. Pada aliran saluran 
berdiameter besar, ketidak-stabilan 
ini akan mengakibatkan hancurnya 
aliran slug dan akan timbul aliran 
churn karena adanya fluktuasi 
tekanan. 

d. Aliran cincin (anular) 
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Dalam aliran cincin lapisan film 
akan muncul pada dinding pipa 
sedangkan gas atau uap pada bagian 
tengah secara kontinu. 

e. Aliran spray atau drop 
Pada aliran ini sejumlah cairan 

diangkut oleh gas dalam bentuk 
butiran atau tetesan kadang-kadang 
tetesan ini bergabung bentuk "awan" 
ditengah inti gas, oleh peneliti 
pendahulu ini disebut aliran Wispy. 

Berikut ini gambar dari pola 
aliran pada pipa vertikal keatas. 

 
Gambar 1.1 Pola aliran pada pipa 

vertikal 
(Sumber:Koestoer & 

Proborini,1994,hal;29) 
 
Metode Penelitian

Berikut ini adalah bahan-bahan 
percobaan yang dipakai dalam 
penelitian: 

a. Fluida gas yang dipergunakan 
adalah udara bertekanan dari 
kompresor dengan tekanan 1 atm 
pada kondisi temperatur 30 oC. 
Dengan  ρ = 1,165 kg/m3 

μ = 1,85 x 10-5 kg/m.s 
b. (1) Fluida cair pertama berupa air 

pada kondisi temperatur ruang 
27 oC. 
Dengan   ρ = 996,54 kg/m3 

μ = 8,568 x 10-4 kg/m.s 
(2) Fluida cair kedua berupa air 

yang dicampur dengan CMC 
0,25% pada kondisi temperatur 
ruang 27 oC. 
Dengan   ρ = 999,27 kg/m3 

μ = 80 x 10-3 kg/m.s 

c. Zat pewarna. 
d. Pipa transparan jenis plexiglass 

dengan  diameter dalam 32 mm dan 
panjang 2 m. 

Software yang digunakan pada 
proses pendekatan aliran gas-cair 
melalui simulasi dan iterasi numerik 
adalah dengan menggunakan metode 
Computional Fluid Dynamic (CFD) jenis 
ANSYS FLUENT 13.0 serta Microsoft 
Excel dalam penyajian grafik. 

Peralatan yang digunakan dalam 
penelitian ini meliputi: 

a. Pompa 
b. Kompresor 
c. Manometer udara 
d. Flowmeter air 
e. Flowmeter udara 
f. Reservoir air  
g. Manometer U 
h. Tabung visualisasi Pemasukan 

(Inlet) 
i. Penjebak Udara 
j. Tabung Visualisasi Pengeluaran 

(outlet) 
k. Katup 
l. Tangki Pembagi Air 
m. Rangkaian Pendukung 

 
Gambar 2.1 Rangkaian seksi uji 
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Langkah-langkah untuk menyusun 
seksi uji sebagai berikut: 

1. Mempersiapkan seksi uji yang 
meliputi inlet, pipa plexiglass, 
penjebak udara, flowmeter air, 
flowmeter udara, katup, bak 
penampung air, pompa, kompresor, 
manometer dan outlet. 

2. Memasang penjebak tekanan pada 
posisi pengujian. 

3. Memasang alat ukur. 
Langkah-langkah dalam 

mempersiapkan bahan yang di ujikan. 
1. Mempersiapkan fluida cair dan gas 

sebagai fluida yang di ujikan pada 
percobaan pengujian pertama. 

2. Mempersiapkan fluida cair + CMC 
0.25% dan gas sebagai fluida yang 
di ujikan pada percobaan pengujian 
kedua. Fluida cair + CMC 0.25% 
dicampur hingga merata dan 
kemudian di ukur viskositasnya 
dengan menggunakan alat 
Viscometer. 

 
Gambar 2.2  Alat pengukur viskositas 

(Viscometer) 
 
Pembahasan

Pada perhitungan beda tekanan 
aliran dua fase, fluida yang di gunakan 
adalah fluida air dan fluida udara, 
dengan variasi debit air 1,8 lpm, 3 lpm, 
4,5 lpm, 6 lpm, 7,5 lpm, 9 lpm, 10,5 lpm 
dan variasi debit udara 10 lpm, 20 lpm, 
30 lpm, 40 lpm, 50 lpm, 60 lpm, 70 lpm. 
Selanjutnya pada perhitungan beda 
tekanan tadi akan dibandingkan 
perhitungan beda tekanan dengan fluida 
yang berbeda viskositanya yaitu fluida 
air + CMC 0,25% dan fluida udara, 

dengan variasi debit air + CMC 0,25% 
1,8 lpm, 3 lpm, 4,5 lpm, 6 lpm, 7,5 lpm, 
9 lpm, 10,5 lpm dan variasi debit udara 
10 lpm, 20 lpm, 30 lpm, 40 lpm, 50 lpm, 
60 lpm, 70 lpm. 

Beda tekanan aliran dua fase 
dihitung dengan menggunakan model 
aliran homogen untuk debit aliran fluida 
cair konstan 1,8 lpm dengan variasi 
debit udara 10 lpm, 20 lpm, 30 lpm, 40 
lpm, 50 lpm, 60 lpm, 70 lpm di tampilkan 
pada tabel 3.1 dan 3.2. Dari perhitungan 
teoritis tersebut di dapatkan grafik beda 
tekanan yang di tunjukkan oleh gambar 
3.1.  

Berikut ini adalah data-data yang 
digunakan untuk perhitungan dalam 
menentukan beda tekanan (ΔP) : 
� Debit cairan (Ql) = 1,8 LPM =  

3 x 10-5 m3/s 
� Massa jenis air (ρl) = 996,54 

kg/m3 
� Viskositas air (μl) = 8,568 x 10-4 

kg/m.s 
� Massa jenis air + CMC 0,25% 

(ρl) = 999,27 kg/m3 
� Viskositas air + CMC 0,25% (μl) =  

80 x 10-3 kg/m.s 
� Debit udara (Qg) = 10 LPM =  

1,7 x 10-4 m3/s 
� Massa jenis udara (ρg) = 1,165 

kg/m3 
� Viskositas udara (μg) =  

1,85 x 10-5 kg/m.s 
� Diameter pipa (d) = 32 mm = 0,032 

m 
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Tabel 3.1 Beda tekanan (ΔP) aliran dua 
fase udara-air pada debit cairan konstan 
1,8 lpm. 
 
Q
g 

(l
p
m
) 

�

m g 
(kg/s) 

�

m l 
(kg/s) 

x α 

1
0 

0,0001
94 

0,0298
96 

0,0064
53 

0,8474
58 

2
0 

0,0003
88 

0,0298
96 

0,0128
23 

0,9174
31 

3
0 

0,0005
83 

0,0298
96 

0,0191
12 

0,9433
96 

4
0 

0,0007
77 

0,0298
96 

0,0253
21 

0,9569
38 

5
0 

0,0009
71 

0,0298
96 

0,0314
52 

0,9652
51 

6
0 

0,0011
65 

0,0298
96 

0,0375
07 

0,9708
74 

7
0 

0,0013
59 

0,0298
96 

0,0434
86 

0,9749
3 

 
G 

(kg/m2.
s) 

ρh

(kg/m.s
) 

μh 

(kg/m.s
) 

Re 

5,8780
17 

153,00
19 

0,0006
63 

283,72
51 

3,5140
86 

83,351
93 

0,0005
42 

207,50
46 

2,7888
21 

57,506
98 

0,0004
59 

194,36
01 

2,5261
47 

44,028
04 

0,0003
99 

202,59
95 

2,4581
53 

35,753
32 

0,0003
53 

222,65
27 

2,4903
35 

30,156
5 

0,0003
17 

251,08
49 

2,5808
37 

26,118
69 

0,0002
88 

286,32
56 

Cfh -(dp/dz) 
(N/m2) 

ΔPTeoritis 
(N/m2)

ΔPEksperi

men 

(N/m2) 
0,0192
49 

1501,2
2 

3002,4
4 

547,45
92 

0,0208
15 

817,87
51 

1635,7
5 

483,91
48 

0,0211
58 

564,32
23 

1128,6
45 

381,26
62 

0,0209
4 

432,10
47 

864,20
95 

303,05
78 

0,0204
51 

350,95
61 

701,91
22 

263,95
35 

0,0198
46 

296,09
04 

592,18
08 

205,29
72 

0,0192
05 

256,53
05 

513,06
09 

136,86
48 

 
Tabel 3.2 Beda tekanan (ΔP) aliran dua 
fase udara-air + CMC 0,25% pada debit 
cairan konstan 1,8 lpm. 
 
Q
g 

(l
p
m
) 

�

m g 
(kg/s) 

�

m l 
(kg/s) 

x α 

1
0 

0,0001
94 

0,0299
78 

0,0064
35 

0,8474
58 

2
0 

0,0003
88 

0,0299
78 

0,0127
88 

0,9174
31 

3
0 

0,0005
83 

0,0299
78 

0,0190
6 

0,9433
96 

4
0 

0,0007
77 

0,0299
78 

0,0252
54 

0,9569
38 

5
0 

0,0009
71 

0,0299
78 

0,0313
69 

0,9652
51 

6
0 

0,0011
65 

0,0299
78 

0,0374
08 

0,9708
74 

7
0 

0,0013
59 

0,0299
78 

0,0433
72 

0,9749
3 
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G 
(kg/m2.

s) 

ρh

(kg/m.s
) 

μh 

(kg/m.s
) 

Re 

5,8935
59 

153,41
83 

0,0027
9 

67,592
39 

3,5224
98 

83,577
34 

0,0014
29 

78,890
45 

2,7945
88 

57,661
51 

0,0009
64 

92,737
34 

2,5305
34 

44,145
6 

0,0007
3 

110,93
06 

2,4616
94 

35,848
19 

0,0005
89 

133,80
64 

2,4933
03 

30,236
02 

0,0004
94 

161,42
35 

2,5833
91 

26,187
13 

0,0004
27 

193,75
82 

 
 

Cfh -(dp/dz) 
(N/m2) 

ΔPTeoritis 
(N/m2)

ΔPEksperi

men 

(N/m2) 
0,0275

52 
1505,4
23 

3010,8
47 

654,90
38 

0,0265
08 

820,13
97 

1640,2
79 

498,50
89 

0,0254
57 

565,87
49 

1131,7
5 

430,08
61 

0,0243
42 

433,28
9 

866,57
8 

361,66
33 

0,0232
28 

351,91
61 

703,83
22 

332,33
93 

0,0221
63 

296,90
02 

593,80
03 

293,24
05 

0,0211
74 

257,23
3 

514,46
61 

259,02
91 

 
Hasil perhitungan yang disajikan 

dalam tabel 3.1 dan 3.2, dapat 
digambarkan dalam sebuah grafik 
dibawah ini. 

Dari gambar grafik diatas 
diketahui pada masing-masing 
perhitungan bahwa pada debit cairan 
konstan 1,8 lpm dengan debit udara 

divariasikan dapat dijelaskan jika debit 
aliran udara mengalami peningkatan, 
maka akan berpengaruh terhadap beda 
tekanan yang terjadi artinya adalah nilai 
debit udara berbanding lurus dengan 
beda tekanan, yaitu beda tekanan 
mengalami penurunan seiring naiknya 
debit aliran udara. Beda tekanan (ΔP) 
yang semakin munurun disebabkan 
karena kualitas aliran (x) dan fraksi 
hampa (α) yang semakin meningkat. 

 

Gambar 3.1 Hubungan debit udara (Qg) 
terhadap beda tekanan (ΔP) 

 
 
Beda tekanan aliran dua fase 

yang dihitung dengan menggunakan 
model aliran homogen, nilai beda tekan 
dari air + CMC 0,25% - udara cenderung 
lebih besar dari pada nilai beda tekan air 
– udara hal ini karena nilai Viskositas 
aliran homogen (μh) air + CMC 0,25% - 
udara lebih besar dari nilai Viskositas 
aliran homogen (μh) air – udara (Tabel 
3.1 dan 3.2), karena nilai Viskositas 
aliran homogen (μh) mempengaruhi dari 
faktor gesekan antara fluida dengan 
dinding pipa yang berakibat 
mempengaruhi nilai beda tekanan. 

Selanjutnya bila di bandingkan 
antara beda tekanan pada aliran fluida 
cair-gas teoritis dengan aliran fluida cair- 
gas eksperimen, menunjukan bahwa 
nilai beda tekanan pada aliran fluida cair 
– gas teoritis cenderung lebih besar. Hal 
ini dikarenakan pada perhitungan aliran 
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fluida cair - gas teoritis menggunakan  
model aliran homogen. Walaupun pada 
kenyataannya belum tentu aliran yang 
dihasilkan pada eksperimen ini adalah 
aliran homogen.  

Visualisasi dilakukan dengan 
pemotretan. Pola aliran yang terbentuk 
pada aliran air-udara terlihat pada 
gambar dibawah ini. 

 

Gambar 3.2 Bentuk aliran pada aliran 
air-udara 

 
1. Aliran transisi gelembung ke 

kantung udara � kecepatan air 
0,05 m/s – 0,217705 m/s; 
kecepatan udara 0,2077338 - 0,28 
m/s  

2. Aliran kantung udara � kecepatan 
air 0,01 m/s – 0,217705 m/s; 
kecepatan udara 0,207338 - 0,68 
m/s 

3. Aliran transisi kantung udara ke 
aliran cincin � kecepatan air 0,01 
m/s – 0,217705 m/s  dan kecepatan 
udara 0,05 – 0,09 m/s  

4. Aliran cincin � kecepatan air 0,01 
m/s – 0,217705 m/s; kecepatan 
udara 0,9 – 1,6 m/s. 
 

Keterangan : 
TGK          = Transisi 
Gelembung ke Kantung udara 
AK         = Aliran Kantung 
TKC          = Aliran Transisi Kantung 
Udara ke Aliran Cincin 
AC            = Aliran cincin 

Gambar 3.3 Peta pola aliran air – udara 

  
 Pola aliran yang terbentuk pada 
aliran air+CMC 0,25% -udara 
diperlihatkan pada gambar dibawah ini. 

Gambar 3.4 Bentuk aliran pada aliran 
air+CMC 0,25% - udara 

 
1. Aliran transisi gelembung ke 

kantung udara � kecepatan air 
0,05 m/s – 0,217705 m/s; 
kecepatan udara 0,2077338 - 0,28 
m/s  

2. Aliran kantung udara � kecepatan 
air 0,01 m/s – 0,217705 m/s; 
kecepatan udara 0,207338 - 0,68 
m/s 

3. Aliran transisi kantung udara ke 
aliran cincin � kecepatan air 0,01 
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m/s – 0,217705 m/s  dan kecepatan 
udara 0,05 – 0,09 m/s  

4. Aliran cincin � kecepatan air 0,01 
m/s – 0,217705 m/s; kecepatan 
udara 0,9 – 1,6 m/s. 

Keterangan : 
TGK         = Transisi 
Gelembung ke Kantung udara 
AK        = Aliran Kantung 
TKC          = Aliran Transisi Kantung 
Udara ke Aliran Cincin 
AC            = Aliran cincin 

Gambar 3.5 Peta pola aliran air + CMC 
0,25% - udara 

Visualisasi yang dilakukan 
dengan perangkat lunak Ansys Fluent 
13.0  

1. Aliran dua fase air - udara 

Gambar 3.6 contour dari Turbulence 
Eddy Dissipation

 

Gambar 3.7 contour dari Tekanan 

Gambar 3.8 Streamline dari distribusi 
Kecepatan di sepanjang pipa 

 
2. Aliran dua fase air - udara 

Gambar 3.9 contour dari Turbulence
Eddy Dissipation 

Gambar 3.10 contour dari Tekanan 
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Gambar 3.11 Streamline dari distribusi 
Kecepatan di sepanjang pipa 
Pada simulasi ini menggunakan 

referensi nilai turbulensi sebagai 
parameter dalam memprediksi dari 
aliran dua fase. Hal ini disinkronkan 
karena akibat aliran fluida gas 
menyebabkan fluida cair mengalir 
secara tidak stabil. Dari simulasi 
menggunakan parameter kecepatan air 
0,037321 m/s, kecepatan udara adalah 
0,207338 m/s dengan fraksi hampa 
0,847458 dan kualitas aliran adalah 
0,006453. Gambar 3.6 dan gambar 3.9  
memperlihatkan contour dari Turbulence 
Eddy Dissipation, bahwa terdapat 
bidang-bidang yang tak beraturan 
terbentuk yang merupakan bidang 
bentuk dari turbulensi.  

Gambar 3.7 dan gambar 3.10 
memperlihatkan contour dari tekanan, 
nilai dari tekanan terlihat bahwa nilai 
tekanan terbesar terletak di bagian 
dasar dan semakin keatas nilai 
tekanannya semakin menurun. 

Gambar 3.8 dan 3.11 Streamline 
dari distribusi Kecepatan di sepanjang 
pipa menunjukan nilai distribusi 
kecepatan yang berupa garis. Pada 
gambar 3.8 dan 3.11 memperlihatkan 
garis-garis Streamline yang menunjukan 
nilai kecepatan. 

Simpulan 

Dari hasil penelitian pengaruh 
viskositas aliran dua fase gas-cair 
searah ke atas melalui pipa vertikal, 

dapat diperoleh kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Beda tekanan (ΔP) aliran gas-cair 

yang diukur dengan kondisi debit 
cairan konstan dan debit udara 
berubah-ubah, dapat dijelaskan jika 
debit aliran udara mengalami 
peningkatan, maka akan 
berpengaruh terhadap beda tekanan 
yang terjadi artinya adalah nilai debit 
udara berbanding lurus dengan beda 
tekanan, yaitu beda tekanan 
mengalami penurunan seiring 
naiknya debit aliran udara.  

2. Beda tekanan Beda tekanan (ΔP) 
hasil pengamatan memiliki nilai 
berbeda dengan beda tekanan hasil 
teoritis, namun memiliki prinsip yang 
sama yaitu semakin besar debit 
udara maka beda tekanan akan 
semakin menurun. Namun diantara 
keduanya memiliki nilai yang 
berbeda-beda, dalam hal ini 
menunjukan bahwa nilai beda 
tekanan pada aliran fluida cair – gas 
teoritis cenderung lebih besar. Hal ini 
dikarenakan pada perhitungan aliran 
fluida cair - gas teoritis menggunakan  
model aliran homogen. Walaupun 
pada kenyataannya belum tentu 
aliran yang dihasilkan pada 
eksperimen ini adalah aliran 
homogen. 

3. Beda tekanan (ΔP) yang semakin 
menurun disebabkan karena kualitas 
aliran (x) dan fraksi hampa (α) yang 
semakin meningkat. Turunnya beda 
tekanan juga akibat dari fluks massa 
yang semakin menurun.  

4. Beda tekanan (ΔP) aliran dua fase 
yang dihitung dengan menggunakan 
model aliran homogen, nilai beda 
tekanan dari air + CMC 0,25% - 
udara cenderung lebih besar dari 
pada nilai beda tekanan air – udara 
hal ini karena nilai Viskositas aliran 
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homogen (μh) air + CMC 0,25% - 
udara lebih besar dari nilai Viskositas 
aliran homogen (μh) air – udara, 
karena nilai Viskositas aliran 
homogen (μh) mempengaruhi dari 
faktor gesekan antara fluida dengan 
dinding pipa yang berakibat 
mempengaruhi nilai beda tekanan. 

5. Perubahan pola aliran bergantung 
pada variasi kenaikan debit udara 
dan debit air. Pada debit cairan 
konstan dan debit udara semakin 
meningkat aliran kantung dapat 
berubah menjadi aliran cincin apabila 
debit udara dinaikkan. 

6. Untuk visualisasi menggunakan 
software ANSYS FLUENT 13.0 pola 
aliran menggunakan pendekatan 
Turbulence Eddy Dyssipation, hal ini 
dikarenakan dari aliran debit udara 
menyebabkan aliran air menjadi tidak 
stabil. 

Saran yang dapat diberikan 
dalam penelitian lebih lanjut yaitu: 
1. Pengukuran beda tekanan (ΔP) pada 

proses penelitian sebaiknya 
dilakukan berulang-ulang agar 
diperoleh hasil yang sebaik mungkin. 

2. Dibutuhkan ketelitian dan kecermatan 
dalam membaca perubahan tekanan 
pada manometer U. Karena 
perubahan tekanan pada manometer 
U tidak bisa langsung stabil. 

3. Untuk mendapatkan visualisasi aliran 
yang baik, sebaiknya menggunakan 
kamera digital dengan kecepatan 
tinggi agar pola aliran dapat terlihat 
dengan jelas. Lebih baik lagi bila 
dilengkapi dengan sensor aliran. 
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KOMPETENSI PENGEMBANGAN KURIKULUM  
UNTUK GURU SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

Faham 
Jurusan Pendidikan Teknik Mesin FT UNY 

Abstrak 
Pendidikan adalah merupakan investasi masa depan dan untuk sepanjang hayat. Guru yang memiliki 

kompetensi untuk mengembangkan kurikulum, dalam hal ini memegang peran yang sentral dan sangat 
penting. Guru SMK hendaknya mengerti dan menguasai betul apa, mengapa, dan bagaimana kurikulum 
SMK dikembangkan. Guru SMK yang professional harus memiliki kompetensi untuk mengembangkan 
kurikulum, khususnya kurikulum SMK. 
Kata kunci: SMK, kurikulum 

Pendahuluan 
Telah cukup lama guru Sekoalah 

Menengah Kejuruan (SMK) memahami 
hakekat kurikulum yang benar hingga 
mengetahui dasar-dasar perencanaan dan 
pengembangannya kurikulum.Sebagai 
seorang guru yang kurang memiliki 
kompetensi untuk pengembangan kurikulum 
yang kaitannya dengan penguasaan materi 
yang diajarkan, cara memilih dan penetuan 
metode untuk menyampaikan mata 
pelajaran yang sesuai, cara belajar agar 
dieproleh hasil yang optimal, 
pengevaluasian hasil belajar para siswa, 
perilaku baik terhadap lingkungannya, 
pemberi contoh yang dapat ditiru para siswa 
untuk berbuat baik. Di samping itu, guru 
juga harus memiliki kompetensi untuk 
mengembangkan kurikulum dan mengases 
kurikulum yang dimiliki oleh sekolah yang 
bersangkutan. 

 
 Kompleksitas kemampuan pengem-

bangan kurikulum yang perlu dimiliki oleh 
guru yang begitu luas dan mendalamakan 
memaksa guru untuk selalu 
menghembangkan kemampuannya.  Ketika 
guru sudah mengakumulasikan kompetensi 
yang dimiliki maka guru tersebut telah dapat 
dikatakan mempunyai kemampuan 
professional.  Guru bukan malaikat yang 
tidak bisa salah, tetapi seorang guru harus 

berperilaku yang baik dan benar di depan 
kelas, di lingkungan sekolah, dan bahkan di 
luar sekolah serta menunjukkan jati dirinya 
yang perfek dan bukan sikap yang tidak 
dapat dijadikan panutan oleh setiap 
siswanya.Guru yang professional juga 
dapat mendemonstrasikan bahwa dia 
memiliki kompentensi untuk 
mengembangkan kurikulum. Di samping 
mengembangkan kurikulum guru harus 
mampu megases cara menilai program 
yang telah dikembangkan oleh sekolah 
untuk mengetahui kelemahan, kekuatan, 
dan peluang yang dapat untuk lebih 
ditingkatkan. 

Pendidikan adalah merupakan 
investasi masa depan dan untuk sepanjang 
hayat. Guru yang memiliki kompetensi 
untuk mengembangkan kurikulum, dalam 
hal ini memegang peran yang sentral dan 
sangat penting.Tanpa dimulai dari 
pengembangan kurikulum, sekolah tidak 
dapat berbuat apa-apa.Karena semua 
aktivitas di sekolah adalah harus berpegang 
dan berpijak pada kutikulum dalam 
menjabarkan program dan 
mengimplementasikan kegiatan.Dalam 
penelitiannya Helen M. Parke and Charles 
R. Cobe (Jurnal of Research in Science 
Teaching, 1997) menjelaskan bahwa guru 
dalam perencanaan kurikulum sebagai 
pengembangan professional merupakan 
model untuk pengajaran sain 
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transformasional. Para guru juga 
mengungkapkan  bahwa pengalamannya  
tentang  pengembangan kurikulum adalah 
memiliki nilai yang signifikan  berkaitan 
dengan perencanaan lingkungan sekolah. 
Di dalam penelitian itu juga diterangkan 
bahwa pengembangan kurikulum dapat 
juga sebagai kendaraan untuk 
pengembangan professional dan perubahan 
sekolah. 

Ketika  tim dari Malaysia datang ke 
Indonesia kita tidak perlu curiga, karena 
mereka datang untuk memepelajari cara 
SMK dapat berkembang dengan baik 
walaun fasilitasnya sangat terbatas 
(Kompas, Senin, 14 Mei 2012). Sejak 
kebijakan kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan (KTSP) dilaksanakan di 
Indonesia tahun 2006, setiap guru pada 
masing-masing sekolah harus memiliki 
kompetensi metode untuk mengembangkan 
kurikulum.Setiap sekolah untuk setiap 
tingkat pendidikan, mempunya kurikulum 
yang berbeda.Oleh karena itu, atas dasar 
konsep ini mendorong bagi setip guru dari 
masing-masing sekolah wajib memiliki 
kompetensi untuk mengembangkan 
kurikulum. 

 
Hakekat Pengembangan  Kurikulum untuk 
SMK 

Pengembangan kurikulum adalah 
sangat penting untuk pengembangan 
pendidikan terutama sebagai pedoman 
untuk pengembangan pendidikan. Kerr 
(Rahman, 1987 dan Smith, 2000) 
mendefinisikan kurikulum sebagai: “…..all 
the learners which is planned and guided by 
the school, whether it is carried on in groups 
or individually, inside or outside the school”. 
Begitu pentingnya peranan kurikulum untuk 
para siswa yang semua itu telah dirancang 
dan dibimbing oleh sekolah, baik untuk 
aktivitas individu maupun kelompok.  

Pengertian tentang kurikulum pada akhir-
akhir ini telah diperluas, yaitu merupakan 
pengalaman belajar siswa di luar atau di 
dalam sekolah, untuk menjaring secara rinci 
tentang aktivitas siswa, variasi materi  
belajar, saran untuk strategi belajar, 
pengaturan untuk meletakan program 
kedalam penggunaan, dan sebagainya 
(Oliva, 1992). Sebagai konsekuensi, ketika 
memutuskan kurikulum, maka akan 
menghadapi aspek  yang berbeda, yaitu 
menekankan dalam konsep belajar melalui 
kehidupan. Jika kurikulum mengalami 
kegagalan untuk memenuhi semua tujuan, 
maka akan berat untuk mencapai standar 
dari sistem pendidikan. 

Pengembangan kurikulum 
merupakan proses yang terus menerus  dan 
harus dikembangkan secara bertahap untuk 
memperoleh kesempurnaan dan selalu 
muthakhir. Lebih lanjut, sudah barang tentu 
untuk setiap kurikulum baru selalu 
menghadapi kesulitan dan kelemahan. 
Segenap hubungan dengan pengembangan 
kurikulum menyatakan bahwa kurikulum  
dapat disiapkan untuk profesi yang memiliki 
kualifikasi tinggi.  

Dalam pendidikan kejuruan 
kurikulum memegang peran yang sangat 
sentral karena isi kurikulum harus 
memperhatikan pembaharuan tentang 
keterampilan dan pengetahuan yang 
diadopsi dan diterapkan  di industri. Hasil 
studi Ivan Hanafi dan Ab Rahim Bakar, dkk. 
(2008) dijelaskan bahwa: “The curriculum is 
adapted from time to time following 
workplase development. The curriculum 
was revised by important inputs proposed 
by industries or other parties”. Terlihat 
sangat jelas adanya keterkaitan antara 
pihak industri atau lembaga yang lainnya, 
yaitu perubahan kurikulum akan terjadi jika 
terdapat masukan yang sangat berarti dari 
lembaga-lembaga tersebut. Keberdaan 
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kurikulum di SMK dapat disesuaikan 
dengan cara menambah atau mengurangi 
isi dari kurikulum dengan kebutuhan dari 
pihak industri. Hal ini bukan memposisikan 
pihak SMK sebagai tukang jahit yang 
bekerja berdasarkan pesanan dari pihak 
luar, tetapi pihak SMK mempunyai posisi 
tawar yang sangat kuat, yaitu dapat 
memilah dan memilih masukkan yang 
dianggap relevan. 

Menurut Finch dan Crunklinton 
(1999), terdapat perbedaan antara 
pengembangan kurikulum dan 
pengembangan pengajaran serta 
pembelajaran.Pengembangan kurikulum 
terutama terfokus pada konten dan dampak 
pengalaman pembelajaran. Di lain pihak. 
Pengembangan pengajaran dan 
pembelajaran memiliki pemahaman yang 
lebih sempit  daripada pengembangan 
kurikulum, yaitu terletak pada perencanaan 
dan persiapan untuk pengalaman belajar 
pada setiap mata pelajaran. Perubahan 
yang sangat kecil di dalam mata pelajaran 
tertentu bukan merupakan pengembangan 
kurikulum tetapi disebut pengembangan 
pembelajaran. Selanjutnya,  Ivan Hanafi 
dan Ab Rahim Bakar, dkk. (2008), 
menjelaskan bahwa German-Malaysia 
Institute secara konstan membuat 
perubahan kurikulum, pendidikan, dan 
program pelatihan untuk menjawab 
pertumbuhan di industri yang terjadi 
sekarang. Perubahan tidak hanya terjadi 
pada penyesuaian dalam pengajaran dan 
pembelajaran dalam mata pelajaran 
tertentu, tetapi merupakan pengembangan 
dalam kurikulum dengan jalan 
mengkonstruksi  area baru yang memiliki 
kekhasan yang terkait dengan ketersediaan 
pendidikan dan pelatihan.  

PP 19 tahun 2005 mendefinisikan 
kurikulum adalah seperangkat rencana dan 
pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan 

pelajaran serta cara yang digunakan 
sebagai pedoman penyelenggaraan 
kegiatan pembelajaran untuk mencapai 
tujuan pendidikan tertentu.Substansi dari 
definisi di atas sudah jelas dan tidak perlu 
lagi dijelaskan di sisni.Tetapi esensi dari isi 
kurikulum perlu perlu penjelasan lebih 
lanjut, yaitu jika ingin mengembangkan 
tujuan, isi, dan bahan pelajaran perlu 
mengacu pada kurikulum itu 
sendiri.Kurikulum merupakan guid dan 
pedoman pembelajaran untuk mencapai 
tujuan pembelajaran, maka dalam 
merumuskan tujuan pembelajaran harus 
selaras dengan yang dibutuhkan oleh 
industri, di samping itu juga memiliki 
karakter sebagai bangsa Indonesia.Salah 
satu tujuan pendidikan kejuruan di 
Indonesia adalah agar lulusannya dapat 
bekerja di industri, menjadi PNS, dan 
menjadi pegawai swasta.Jadi jika tujuan ini 
tercapai maka telah sebagian besar tujuan 
pendidikan kejuruan di Indonesia sudah 
tercapai. 

 
Pandangan Guru SMK tentang 
Pengembangan Kurikulum 
 

Para guru, khususnya guru SMK, 
kadang-kadang merasa jenuh untuk 
menghadapi pengembangan kurikulum. 
Setiap ganti menteri pendidikan akan 
merubah sistem pendidikan kita sehingga 
pelaksana pendidikan akan mengalami 
perasaan yang menimbulkan keengganan 
dalam menjabarkan kurikulum menjadi 
kegiatan pembelejaran. Perubahan 
kurikulum di Indonesia belum didasarkan 
atas penelitian yang canggih sehingga 
dihasilkan kurikulum yang benar-benar 
memenuhi kebutuhan pengajaran, 
pembelajaran, dan  pendidikan.   

Landasan pendidikan vokasi atau 
kejuruan menurut Sukamto (1988) adalah 
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(1) transmisi kultur; (2) transmisi skil; (3) 
transmisi nilai dan keyakinan; (4) persiapan 
hidup produktif; (5) pemupukan interaksi 
kelompok. Guru SMK dengan melihat 
sederetan landasan pendidikan vokasi 
tersebut seyogyanya tidak mungkin akan 
melemah semangatnya untuk menghadapi 
segala macam bentuk perubahan, 
khususnya adalah pengembangan 
kurikulum.  Bahwa lulusan SMK sebaiknya 
memiliki kulutur yang baik untuk diterapkan 
dalam kehidupan nyata dan ditansfer 
kepada orang lain dan kepada generasi 
berikutnya. Bahkan lulusan SMK juga 
mempunyai keyakinan dan nilai, yaitu 
kesadaran akan akal budi dan merupakan 
hal yang baik dan perlu ditransfer kepada 
generasi berikutnya dalam kehidupan ini. 
Tujuan diselenggarakannya pendidikan 
vokasi, yaitu (1) pendidikan untuk hidup; 
dan (2) pendidikan untuk mencari 
penghidupan (Finch dan Crunkilton, 1999).  
Walaupun hanya dirumuskan menjadi dua 
statemen tujuan, tetapi sarat akan 
makna.Orang pada dasarnya dalam 
memperoleh pendidikan, karena seseorang 
tersebut mempunyai tujuan, yaitu untuk 
eksis dalam kehidupannya dan diakui status 
keberadaanya dalam hidup di masyarakat 
serta kehidupan yang lebih baik dan lebih 
sejahtera. 

Dalam pendidikan kejuruan yang 
telah bergeser kearah pendidikan ekonomi 
dan kearah ilmu pengetahuan, maka 
pandangan dunia pendidikan vokasi 
menjadi (1) setiap manusia adalah penting 
dan memiliki harga diri maka mereka 
berhak untuk dididik; (2) prinsip belajar 
sudah berubah menjadi learning by doing; 
(3) pendidikan vokasi merupakan jembatan 
antara lembaga pendidikan dan pasar kerja; 
(4) berperan sangat penting dalam 
perkembangan teknologi, industry, dan 
perekonomian setiap Negara; (5) 

pendidikan vokasi berperan sangat 
signifikan dalam penyiapan tenaga kerja di 
setiap Negara; (6) transmisi budaya dari 
generasi masa lalu, masa kini, dan masa 
yang akan datang; (7) pendidikan vokasi 
adalah pendidikan ekonomi; (8) dapat 
mengembangkan manusia yang dapat 
dipasarkan dengan mengembangkan 
kemampuannya; dan (9) pendidikan vokasi 
adalah suatu cara untuk menguasai 
keterampilan dasar yang sangat esensial 
untuk menghadapi suatu kompetetisi yang 
ada di pasar kerja.  

Pandangan guru kejuruan tidak 
seharus tergoyahkan oleh adanya 
perubahan atau tidak, tetapi pandangan 
yang harus dikembangkan adalah cara 
menghadapi perubahan itu. Guru tidak 
menjadi kuper  dalam memandang sesuatu. 
Cara pandang dan metode berpikir guru 
SMK yang seharus diubah dari kondisi 
konvensional menjadi metode berpikir yang 
modern. Jika guru kejuruan melihat 
landasan pendidikan vokasi dan pandangan 
tentang pendidikan vokasi di atas, maka dia 
tau mereka semestinya tidak akan picik 
tetapi justru merubah horison dan wawasan 
berpikirnya menjadi lebih luas. Bagi para 
guru SMK sudah selayaknya untuk 
dipertimbangkan memperoleh penjelasan, 
sosialisai, pelatihan, dan implementasi dari 
kebijakkan kurikulum baru. 

 
Kompetensi Pengembangan Kurikulum 
Guru SMK 
 

Profesioanalisme adalah mutu, 
kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan 
ciri suatu profesi atau orang yang 
professional (Diknas , 2001). Guru adalah 
orang yang pekerjaannya (mata 
pencahariannya dan profesinya) mengajar  
(Diknas , 2001). Sedangkan yang dimaksud 
guru dalam hal ini adalah sebagai seorang 
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pendidik dan merupakan sosok manusia 
yang menjadi panutan bagi anak didiknya 
dan juga merupakan sebagai penentu arah 
bagi kemajuan suatu bangsa. Hal ini seperti 
dijelaskan bahwa guru adalah orang yang 
memiliki kemampuan untuk mengajar atau 
orang yang pekerjaannya  mengajar 
(Diknas, 2001). Jadi guru adalah orang 
yang mendidik dan menagajar kepada 
siswa untukmengarahkan peserta didik 
dalam kehidupan yang akan datang yang 
lebih baik,Jabatan guru dikenal sebagai 
suatu pekerjaan professional, artinya 
jabatan inimemerlukan keahlian khusus 
untuk menguasai bidang ilmu yang secara 
sengajaharus dipelajari dan kemudian 
diaplikasikan bagi kepentingan umum. 
Artinya, setiap guru professional harus 
menguasai pengetahuan yang mendalam 
dalam spesialisasinya. Dalam keberhasilan 
proses pembelajaran, sangat ditentukan 
oleh profesionalitas guru. Profesionalitas 
merupakan paham yang mengajarkan 
bahwasetiap pekerjaan harus dilakukan 
secara professional (Ramayulis, 2003). 
Dalam UU RI No 14 Tahun 2005 pada Bab 
IV tentang Guru bahwa: Guru wajib memiliki 
kualifikasi akademik, kopetensi, sertifikat 
pendidik, sehat jasmani, dan rohani, serta 
memiliki kemampuan untuk mewujudkan 
tujuan pendidikan nasional (2005). 
(http://id.shvoong.com/social-
sciences/education/2203091-pengertian-
profesionalisme-guru/#ixzz1vUmGFYld). 

Metode untuk mengemabangkan 
kompetensi pengembangan kurikulum bagi 
guru SMK, bukan suatu hal yang mudah 
untuk dilaksanakan dan diimplementasikan 
agar memdapatkan hasil yang 
optimal.Pelatihan kompetensi guru dalam 
konteks ini  dilakukan agar para guru 
memdapatkan informasi yang benar dan 
kemudahan dalam hal pengembangan 
kurikulum. Guru yang professional adalah 

mampu mengembangkan kemampuannya 
dalam setiap saat baik dalam kondisi 
apapun.Secara singkat dapat dikatakan 
bahwa guru harus siap untuk 
memutakhirkan dan mengembangkan 
dirinya yang dibutuhkan dalam 
keprofesionalannya.Kurikulum SMK sejak 
2004 adalah merupakan landasan 
kurikulum yang berbasis kompetensi dan 
secara substansi belum pernah mengalami 
perubahan sampai sekarang.Kompetensi 
menjadi landasan dalam penyusunan 
kurikulum pendidikan di Indonesia yang 
melahirkan Kurikulum Berbasis 
Kompetensi.Maksudnya adalah tujuan 
pendidikan diorientasikan kepada 
kemampuan dalam pengetahuan, 
keterampilan, dan sikap yang harus 
dikuasai oleh peserta didik (Diknas, 
2005).Jika siswa dituntut untuk menguasai 
kompetensi, maka gurunya tidak dapat 
menghindar dari penguasaan kompetensi 
pengebangan kurikulum.Penguasaan 
kompetensi bagi guru SMK sifatnya mutlak 
dan tidak dapat ditawar lagi. 

Di dalammerumuskan jenis 
kompetensi guru professional dapat dilihat 
dari segi tanggung jawab guru, 
yaknitanggung jawab moral, tanggung 
jawab pendidikan di sekolah, misalnya 
memberikan bimbingan danpengajaran, 
melaksanakan pembinaan kurikulum, 
menuntun para siswa belajar, membina 
pribadi,mendiaknosis kesulitan belajar, 
menilai kemajuan belajar, tanggung jawab 
guru dalam bidangkemasyarakatan, dan 
tanggung jawab guru dalam bidang 
keilmuan. 
(http://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/AP
TEKINDO/article/view/85). Tanggungjawab 
guru sejatinya tidak melaksanakan 
pembinaan kurikulum saja tetapi lebih dari 
itu, yaitu guru hendaknya memiliki 
kemampuan yang memiliki tingkat  strata 
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paling tinggi dalam pengembangan 
kurikulum. Sifat kempuan  dalam 
pengembangan kurikulum perlu terus 
menerus dikembangkan sehingga guru 
tidak menjadi terbelakang. Kurikulum 
berkembang dipengaruhi beberapa hal, 
antara lain berkembangnya ipteks, 
perubahan social, kemajuan ekonomi, 
perubhan politik, kemajuan psikologi, 
berkembangnya pandangan terhadap nilai 
filosifik.  

Guru SMK dalam kaitannya dengan 
variabel-variabel yang menuntut  guru untuk  
selalu bersikap lemah dan terbelakang, 
sebaiknya dibuang jauh-jauhdari 
kompetensi standar yang dimiliki guru. Di 
masa depan tantangan semakin ketat, guru 
memegang peran penting dan berkewajiban 
untuk mengikuti perkembangan yang 
dampaknya diterapkan kepada peserta 
didik. Pengertian kurikulum menurut  Finch& 
Crunkilton (1993) adalah: “… the sum of the 
learning activities and experiences that a 
stundent has under the auspices or 
direction of the school”. Penerimaan difinisi 
generik yang melakukan pengembang 
kurikulum untuk menerima tambahan 
konsep ini.Perhatian pertama dari kurikulum 
adalah tertuju kepada peserta didik.Konsep 
kedua harus sesuai dengan napas dari 
pengalaman belajar dan aktivitas yang 
sesuai dengan kurikulum. Kegiatan-
kegiatan seperti olah raga, menjadi anggota 
organisasi sekolah, dan kegiatan 
kokurikuler yang lainnya dan mempunyai 
kontribusi signifikan pada pengembangan 
individu secara keseluruhan serta  untuk 
efektivitas  kurikulum.  

Karakteristik kurikulum vokasi dan 
kejuruan juga sebaiknya didiskusikan untuk 
mendapatkan kurikulum yang ideal. Lebih 
lanjut dinyatakan oleh Finch & Crunkilton 
(1993) bahwa: “Vocational and technical 
curriculum terminology is used troughout 

this text merely as a mean of emphasizing 
this area of study within the total curriculum 
and highlighting the unique aspects of 
vocational and technical education 
curriculum building”. Beberapa karateristik 
tersebut adalah (1) orientasi; (2) justifikasi; 
(3) fokus; (4) in-school success standards; 
(5) out-of-school success standards; (6) 
hubungan sekolah dengan masyarakat; (7) 
ketelibatan pemerinyah; (8) kepekaan; (9) 
ketersediaan logistik; dan (10)  sumber 
dana yang tersedia. 

Kurikulum pendidikan vokasi, yang 
dalam hal ini SMK termasuk di dalamnya, 
harus memperhatikan lulusan dari sekolah. 
Setiap kurikulum yang tidak dikembangkan 
secara sistematik akan menjadi kurikulum 
yang statik atau tidak relevan.Untuk 
menghidari kesulitan ini pengembang 
kurikulum, yaitu guru SMK harus membuat 
keputusan bahwa karakteristik ini dapat 
dimasukkan ke dalam faktor-faktor yang 
memiliki sumbangan positif terhadap 
kualitas kurikulum.Selanjutnya oleh Finch & 
Crunkilton dijelaskan bahwa yang dimaksud 
dengan faktor-faktor, antara lain (1) basis 
data; (2) dinamis; (3) keluaran eksplisit; (4) 
artikulasi; (5) realistik; (6) orientasi kepada 
peserta didik; (7) evaluasi; dan (8) orientasi 
untuk masa depan.  

Sukamto (1988) terdapat prinsip-
prinsip dasar dalam proses dan 
pengemabangan kurikulum, antara lain 
seperti disebutkan di bawah ini. 
1. Perencanaan kurikulum pada 

hakekatnya adalah suatu upaya untuk 
membantu peserta didik sehingga 
peserta didik akan memperoleh 
pengalaman belajar. 

2. Dalam prosenya, perencanaan dan 
pengembangan kurikulum melibatkan 
banyak pihak dan dilakukan dalam 
berbagai tingkat sesuai dengan jenis 
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dan kuantias informasi yang terlibat di 
dalamnya. 

3. Karena luasnya dimensi perencanaan 
dan pengembangan kurikulum, maka 
perencanaan dan pengembangan 
kurikulum harus mengkaji banyak aspek 
dan persoalan, di samping isi dan 
pembelajaran.  

4. Dengan banyaknya tahapan dan 
dinamika pendidikan dalam masyarakat 
yang harus dipertimbangkan dalam 
proses perencanaan dan 
pengembangan kurikulum, maka 
perencanaan dan pengembangan 
kurikulum harus dipandang sebagai 
suatu proses yang berkesinambungan 
dan berjalan terus menrus tanpa 
mengenal ujung pemberhentian, dan 
bukan sebagai usaha yang sekali dalam 
sekali tindakan.  

Komponen untuk perencanaan dan 
pengembangan kurikulum meliputi (1) kajian 
pilosofik; (2) kajian sosiologik; (3) kajian 
psikologik (Sukamto, 1988). Kajian pilosofik, 
artinya adalah mengkaji hal-hal yang 
memiliki nilai universal, misalnya hal yang  
dianggap baik dan buruk, salah-benar, 
sesuai-tidak sesuai, dan hal semacam ini 
akan berubah sesuai dengan kemajuan dan 
kebutuhan generasi pada era itu. Dalam 
kajian sosiologik perlu dikaji perubahan 
yang terkait dengan politik misalnya di 
Negara yang bbersaangkutan terjadi 
revolusi.Kajian sosiologik juga dapat 
diartikan perubahan peri kehidupan modern 
yang menuntut tanggung jawab individu 
yang semakin ketat. Kajian psikologik untuk 
mengkaji jika terjadi pertentangan atau 
konflik kepentingan dengan adanya 
perubahan, maka peran psikologi sangat 
di[perlukan. Kemudian dikaji dari segi 
konteks kekinian dan kesesuaian dengan 
nilai-nilai filosofik yang berlaku di suatu 
Negara. Data yang masuk kepada tim 

perencana dan pengembang kurikulum 
kemudian disaring oleh komponen 
penyaring, misalnya tingkat kemampuan 
peserta didik, ketersediaan fasilitas,  
karakteristik keilmuan peserta didik. 

Semua yang disebut di atas 
merupakan secuil dari kemapuan guru SMK 
sebagai guru professional yang harus 
dikuasainya.Guru SMK dengan membaca 
tulisan ini akan terpacu untuk menguasai 
kompetensi dalam pengembangan 
kurikulum. Oleh Helen M. Parke & Charles 
R. Cobe (1997) dijelaskan bahwa “… 
teachers revealed that their experiences 
with curriculum development were of 
significant value in making decisions 
concerning the design of classroom 
environments”. Berkaitan dengan 
kemampuan dalam pengembangan 
kurikulum, guru harus mampu membuat 
keputusan penting yang relevan dengan 
lingkungan sekolah. Kecerdasan guru untuk 
mewujudkan  tuntutan, yaitumengatur 
suasana belajar baik di dalam kelas 
maupun di luar kelas. Guru yang 
professional semestinya menjadikan 
kemampuan pengebangan kurikulum 
sebagai kendaraan untuk mengembangkan 
kemampuan dirinya eksistensinya di dalam 
lingkungannya.“Curriculum development 
became a vehicle for professional 
development and school reform …”.Dengan 
demikian, sangat jelas bahwa salah satu 
dari kemampuan guru SMK adalah 
kompetensi kemapuan pengembangan 
kurikulum, dan hal ini menjadi sangat 
penting ketika SMK telah 
menyelenggarakan Kurikulum Tingkat 
Satuan Pendidikan (KTSP).Pada 
hakekatnya pelaksanaan KTSP berbeda 
untuk masing-masing tingkatan dan jenis 
pendidikan dan tetap mengacu kepada 
standar pendidikan nasional. 
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Simpulan  
Simpulan yang dapat diajukan di 

sini,  jangan dibaca dari banyaknya tulisan 
yang dicantumkan dalam makalah ini,  
tetapi hendaknya diambil untuk dimengerti 
makna dan intisarinya. 
1) Guru SMK hendaknya mengerti dan 

menguasai betul apa, mengapa, dan 
bagaimana kurikulum SMK 
dikembangkan. 

2) Kelihatan tidak elok jika ada guru SMK   
mengalami fobia, timbul rasa anti pati, 
muncul kecemasan ketika dia 
menghadapi perubahan,dan bukannya 
mempelajari untuk dipahami dan 
diterapkan di sekolahnya. 

3) Untuk menghadapi hal yang membuat 
guru SMK memiliki rasa malas, masa 
bodoh, dan acuh tak acuh terhadap 
kemampuan yang berorientasi  
pengembangan kurikulum, perlu 
dilakukan pelatihan yang komprehensip 
dan tuntas. 

4) Guru SMK yang professional harus 
memiliki kompetensi untuk 
mengembangkan kurikulum, khususnya 
kurikulum SMK. 

5) Butir-butir yang disebutkan diatas harus 
dimengerti, dikuasai, diterapkan, dan 
terus dikembangkan oleh para guru 
SMK secara terus menerus dan 
berkesinambungan. 

6) Untuk mengantisipasi ini semua, kata 
orang bijak, bahwa tidak ada proses 
perencanaan kurikulum yang lebih 
mahal dari pada tidak membuat rencana 
sama sekali. 

Semoga! 
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PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL “FACEBOOK” SEBAGAI SARANA UNTUK 
MENINGKATKAN KETERAMPILAN MENGAJAR BAGI CALON GURU KEJURUAN 

Apri Nuryanto 
Jurusan Pendidikan Teknik Mesin FT UNY 

Abstrak 
Perkembangan dunia teknologi terutama dalam pengembangan software di bidang 

komputer sangat mempengaruhi perilaku manusia.  Trend terbaru yang sekarang banyak disebut-
sebut adalah “Facebook”. Hampir semua anak muda seakan terbius dengan apa yang dinamakan 
Facebook tersebut.  Tidak terkecuali di Indonesia yang sampai bulan April 2010 penguna 
Facebook mencapai 21.027.660, dan pengguna pada bulan Januari 2011 Facebook memiliki 
lebih dari 600 juta pengguna aktif. Data pengguna facebook di Indonesia sekarang sudah 
mendekati 34 juta penduduk dan menduduki peringkat ke-2 dunia setelah Amerika Serikat.  
Sampai-sampai hampir semua produk teknologi handphone terbaru menggunakan ikon Facebook 
untuk meningkatkan penjualan produknya. Facebook bagaikan sebelah pisau yang mempunyai 
banyak fungsi, bisa untuk hal yang negatif maupun positif.  Begitu besarnya pengguna Facebook 
perlu untuk menjadi perhatian. Fasilitas-fasilitas yang tersedia di Facebook sangat banyak seperti 
memasukkan teks, gambar,  juga bahkan video.  Sarana-sarana yang ada di Facebook bisa 
digunakan sebagai Media Pembelajaran, dimana prinsip dari media seperti penggunaan berbagai 
sarana seperti teks, gambar dan video ada di Facebook.   

Hasil rekaman video dalam pembelajaran dapat menjadi sarana yang baik untuk 
melakukan feedback dari suatu kegiatan, seperti pada pelaksanaan Microteaching. Selama ini 
hasil rekaman video masih terbatas pemanfatannya hanya diputarkan di depan kelas, sehingga 
mahasiswa calon guru mengalami kesulitan untuk mengamati secara detail presentasinya. Selain 
itu terbatasnya waktu menyebabkan tidak semua rekaman video dapat diputar ulang didepan 
kelas.  Pemanfaatan media sosial seperti Facebook ini dapat menjadi solusi untuk menampilkan 
video hasil rekaman mahasiswa sehingga harapannya dapat meningkatkan kualitas ketrampilan 
mengajar bagi calon guru kejuruan. 
Kata Kunci: media sosial, Facebook, microteaching, ketrampilan mengajar, guru kejuruan 

Pendahuluan 
Teknologi diciptakan untuk 

memudahkan umat manusia, waktu 
yang lama menjadi lebih pendek, jarak 
yang jauh jadi tidak masalah, hal-hal 
yang sulit  menjadi mudah dan 
keterbatasan tidak menjadi hambatan.  
Salah satu teknologi yang banyak 
digunakan adalah teknologi informasi 
dan komunikasi.  Teknologi ini 
memudahkan orang untuk 
menyampaikan informasi dan 
berkomunikasi antara manusia yang 
satu dengan manusia yang lain.  Salah 
satu pengembangan program yang 
banyak digunakan dalam teknologi 
informasi adalah penggunaan jaringan 
sosial Facebook.  

Facebook memungkinkan 
banyak orang untuk saling 
berkomunikasi, menciptakan hubungan 

dan persahabatan baru tanpa dibatasi 
oleh jarak dan waktu.  Cara 
berkomunikasi langsung mulai bergeser 
dengan memilih cara berkomunikasi 
secara online. Difusi teknologi ini begitu 
mudah, cepat, dan sangat sedikit 
mengalami hambatan.  Mudahnya 
menggunakan jaringan sosial ini 
menjadi salah satu alasan mengapa 
Facebook banyak digunakan.  Facebook 
memungkinkan kita membuat jaringan 
antara teman lama yang sudah lama 
tidak bertemu dan kita bisa 
menggunakan sarana ini untuk bisnis 
online, bahkan juga untuk keperluan 
pendidikan.  

Disisi lain dengan banyaknya 
pengguna Facebook mendorong 
pertumbuhan konsumsi komunikasi 
dalam bentuk pulsa, dimana  semakin 
banyak yang menggunakan akan 
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semakin banyak menguntungkan 
provider yang digunakan, dan secara 
tidak langsung akan menggerakkan 
ekonomi, apa lagi program Facebook 
sudah banyak di pasang di HP secara 
online sehingga memudahkan untuk 
mengakses.   Seberapa besar 
pengguna Facebook atau Facebooker 
akan menghadapi dunia nyata secara 
langsung akan menjadi perbincangan 
yang sangat menarik untuk dikaji lebih 
mendalam.  Dampak negatif dan positif 
tentunya menyertai setiap teknologi 
yang dibuat tidak terkecuali Facebook.   
Agar lebih mendalam apa itu Facebook 
beserta manfaatnya baik itu yang posisif 
dan negatif kita perlu mengkajinya, 
terutama dalam bidang pendidikan 
dikarenakan banyaknya pemakai 
terutama mahasiswa. 
Sejarah Facebook 

Facebook atau disingkat FB 
adalah sebuah situs web jejaring sosial 
populer yang diluncurkan pada 4 
Februari 2004. Facebook didirikan oleh 
Mark Zuckerberg, seorang mahasiswa 
Harvard kelahiran 14 Mei 1984 dan 
mantan murid Ardsley High School.  
Pada awal masa kuliahnya situs web 
jejaring sosial ini, keanggotaannya 
masih dibatasi untuk mahasiswa dari 
Harvard College. Dalam dua bulan 
selanjutnya, keanggotaannya diperluas 
ke sekolah lain di wilayah Boston 
(Boston College, Universitas Boston,
MIT, Tufts), Rochester, Stanford, NYU,
Northwestern, dan semua sekolah yang 
termasuk dalam Ivy League. Banyak 
perguruan tinggi lain yang selanjutnya 
ditambahkan berturut-turut dalam kurun 
waktu satu tahun setelah 
peluncurannya. Akhirnya, orang-orang 
yang memiliki alamat surat-e suatu 
universitas (seperti: .edu, .ac, .uk, dll) 
dari seluruh dunia dapat juga bergabung 
dengan situs jejaring sosial ini  

Mark Elliot Zuckerberg (lahir di 
White Plains, New York, 14 Mei 1984). 
Anak dari Edward dan Karen 
Zuckerberg. Ia adalah seorang 
programer komputer dan pengusaha 
asal Amerika Serikat. Menjadi kaya di 
umurnya yang relatif muda karena 
berhasil mendirikan dan 
mengembangkan situs jaringan sosial 
Facebook di saat masih kuliah dengan 
bantuan teman Harvardnya Andrew 
McCollum dan teman sekamarnya 
Dustin Moskovitz dan Crish Hughes. 
Saat ini ia menjabat sebagai CEO 
Facebook. Zuckerberg terlahir sebagai 
Yahudi, namun ia memproklamirkan 
dirinya sebagai seorang Atheis. Forbes 
mencatatnya sebagai milyarder 
termuda, atas usaha sendiri dan bukan 
karena warisan, yang pernah tercatat 
dalam sejarah. Kekayaannya ditaksir 
sekitar satu setengah miliar dolar 
Amerika. Awal tahun 2009 Mark 
Zuckerberg mendapat penghargaan 
Young Global Leaders. 

Zuckenberg adalah anggota 
Alpha Epsilon Pi. Pada awalnya Mark 
Zuckerberg hanyalah seorang 
mahasiswa dari Universitas Harvard.  
Zuckerberg lalu membuat suatu sistem 
jejaring sosial untuk kelasnya.Tetapi 
setelah ia membuat sistem tersebut, 
ternyata semakin banyak saja orang 
yang tergabung didalamnya. Sistem itu 
lama kelamaan telah menjaring 
universitas terdekat dari tempatnya 
kuliah, dan inilah awal dari Facebook 
yang kita kenal saat ini.  

Dari situasi inilah, Zuckerberg 
berinisiatif untuk mengembangkan 
sistem jejaring tersebut. Mula-mula 
Zuckerberg mengembangkan sistem ini 
dan memberi nama Facebook. 
Zuckerberg dan kawan-kawannya lalu 
menyewa tempat di Palo Alto,California 
sebagai tempat untuk mengembangkan 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Teknik Mesin 
FT UNY, Sabtu 2 Juni 2012 ISSN: 2086-8987

398



 
 

Facebook.Karena keasyikan untuk 
mengembangkan proyek Facebook, 
maka Zuckerberg lupa akan kuliahnya. 
Zuckerberg dihadapkan pada pilihan-
pilihan yang sulit antara memilih 
pendidikannya atau bisnis proyek yang 
sedang dia kembangkan. Dengan sikap 
yang optimis Zuckerberg dan kawan-
kawannya memilih untuk meninggalkan 
kuliah mereka, dan memfokuskan diri 
pada proyek Facebook tersebut. 

Zuckerberg bersama Moskovitz 
dan beberapa teman lain pindah ke Palo 
Alto, California, liburan musim panas 
2004 menyewa rumah kecil buat kantor. 
Oleh karena ingin mengerjakan 
Facebook dengan serius mereka 
meninggalkan Harvard. Pada 2 
September 2005, Zuckerberg 
meluncurkan situs Facebook khusus 
untuk anak-anak sekolah menengah 
atas. Hanya dalam waktu 15 hari sejak 
peluncurannya, sebagian besar sekolah 
di AS sudah menjadi anggotanya. pada 
akhir tahun 2005, Facebook telah 
mencakup sekitar 2.000 kampus dan 
25.000 sekolah menengah atas di AS, 
Kanada, Inggris, Meksiko, Puerto Riko, 
Australia, Selandia Baru, dan Irlandia. 

Pada 27 Februari 2006, dia 
mulai mengizinkan para mahasiswa 
yang menjadi pengguna situs ini untuk 
menambahkan siswa-siswa SMA 
sebagai temannya. BusinessWeek, 
melansir kabar bahwa Zuckerberg 
tengah bernegosiasi dengan calon 
pembeli potensial Facebook. Pada April 
2006, investor pertama situs ini, yaitu 
Peter Thiel, Greylock Partners, dan 
Meritech Capital Partners, menambah 
investasi di Facebook dengan 
menyetorkan dana US$ 25 juta. 
Facebook pun masuk ke India melalui 
Institut Teknologi India dan Institut 
Manajemen India.  

Dia juga memberikan fasilitas 
Facebook Notes. Fitur baru ini 
merupakan fitur blogging yang 
memungkinkan pengguna memberikan 
tagging, memasukkan gambar, dan fitur-
fitur lainnya. Selain itu, pengguna bisa 
mengimpor blog dari situs Xanga, 
LiveJournal, Blogger, dan situs blogging 
lainnya. Berkat fitur baru tersebut, 
pembaca bisa memberikan komentar 
terhadap tulisan yang dimuat pengguna 
Facebook. September 2006, Zuckerberg 
membuka layanan Facebook bagi 
semua pengguna internet. Namun, 
langkah ini justru menuai protes dari 
para pengguna dan pelanggan setianya. 
Alhasil, dua minggu berselang 
Facebook terpaksa membenahi layanan 
baru itu dengan membuka pendaftaran 
bagi pengguna internet yang 
mempunyai alamat surat atau e-mail 
yang jelas. 

Pada 7 November 2007, situs ini 
meluncurkan layanan terbaru berupa 
pemasangan iklan dengan sistem yang 
disebut Facebook Beacon. Triliuner 
Hongkong, Li Ka-shing, tertarik untuk 
menanamkan duit senilai US$ 60 juta di 
Facebook pada 30 November 2007. 
Sekarang jumlah pegawainya sendiri 
telah mencapai 400 orang. Namun, 
Facebook adalah perusahaan unik. para 
eksekutif dan petingginya masih berusia 
muda, antara 24 tahun-37 tahun. 
Markas besar Facebook lebih mirip 
asrama mahasiswa. Para pegawai, yang 
setiap hari mendapat jatah makan 
gratis, bekerja sambil melakukan 
kegiatan favoritnya.  
Pengguna Facebook Dunia 

Di dunia pengguna Facebook 
lebih dari 600 juta pengguna aktif, dan 
50 persen penggunanya yang log on 
setiap harinya, dan rata-rata pengguna 
Facebook mempunyai teman sebanyak 
130 orang.  Dalam sebulan pengguna 
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Facebook menghabiskan waktunya 
lebih dari 500 miliar menit dan lebih dari 
25 miliar konten (web link, berita, 
posting blog, catatan, album foto, 
dll) yang di bagi. Lebih dari 70% 
pengguna Facebook berada di luar 
Amerika.  Lebih dari 250 ribu website 
telah terintegrasi dengan Facebook 
Platform. Lebih dari 100 juta pengguna 
aktif yang sedang mengakses Facebook 
melalui perangkat mobile mereka. 
Orang-orang yang menggunakan 
Facebook pada perangkat mobile 
mereka dua kali lebih aktif di Facebook 
dari pengguna non-mobile.  Ada lebih 
dari 200 operator selular di 60 negara 
yang bekerja untuk menyebarkan dan 
mempromosikan produk mobile 
Facebook. 
Perkembangan Pengguna Facebook 
Indonesia 

Meski Facebook telah lahir 
beberapa tahun sebelumnya namun 
penggunaan jejaring sosial di internet ini 
baru meningkat pesat di Indonesia pada 
tahun 2008 meninggalkan situs jejaring 
yang populer sebelumnya yaitu 
Friendster.com. Peningkatan pesat 
pengguna Facebook di Indonesia salah 
satunya dipicu mudahnya penggunaan 
akses Facebook menggunakan telepon 
selular. Terutama yang sudah 
meletakkan fitur Facebook sebagai fitur 
standar atau favorit dari beberapa merk 
telepon selular diantaranya peningkatan 
pesat penggunaan merk BlackBerry. 
Pada 2009 fitur Facebook bahkan 
menjadi nilai jual tersendiri bagi para 
produsen telepon selular yang menjual 
produknya di Indonesia. Pada 
perkembangannya para pengguna 
internet pemula mengakses Facebook 
lebih awal sebelum menggunakan fitur 
internet lainnya. 

Pertumbuhan pengguna 
Facebook di Indonesia tahun 2008 

adalah 645% menjadi 831.000 
pengguna di akhir tahun, menjadi 
negara dengan tingkat pertumbuhan 
pengguna tertinggi di Asia “the fastest 
growing country on Facebook in 
Southeast Asia”. 
� September 2009 pengguna 

Facebook di Indonesia telah 
mencapai 8.520.160 dengan 
pengguna baru 8.23juta orang 
bergabung dalam 12 bulan terakhir. 

� Oktober 2009 pengguna Facebook 
di Indonesia mencapai 9.713.580 
pengguna, negara ketiga tercepat 
tumbuhnya di Asia setelah Filipina 
dan Taiwan dalam sebulan terakhir . 

� November 2009 pengguna 
Facebook di Indonesia tumbuh 
pesat kembali dalam 1 bulan terakhir 
menjadi 12.189.100 pengguna dan 
tumbuh paling pesat se Asia dalam 
1 bulan terakhir. 

� Desember 2009 pengguna 
Facebook di Indonesia masih paling 
tinggi mencapai 13.870.120 
pengguna, tertinggi di Asia baik 
dalam jumlah maupun tingkat 
pertumbuhan. 

� Februari 2010 pengguna Facebook 
di Indonesia mencapai 17.301.760 
pengguna.  

� Maret 2010 pengguna Facebook di 
Indonesia mencapai 19.094.640 
pengguna, tetap tumbuh tinggi di 
dunia. 

� April 2010 pengguna Facebook di 
Indonesia mencapai 21.027.660 
tumbuh tertinggi kedua di Asia 
setelah Malaysia  serta melampaui 
pengguna Facebook di Turki selama 
bulan Maret 2010.  

Pengaruh Facebook bagi kehidupan 
sosial 
Dampak Negatif Facebook 

Penggunaan teknologi ini tidak 
hanya mendapatkan manfaat yang 
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banyak akan tetapi juga memberi 
dampak negatif.  Dalam salah satu blog 
di internet mengungkapkan bahwa 
penggunaan FB ini akan membuat hasil 
belajar menjadi turun atau “jeblok” akibat 
dari berkurangnya jam belajar akibat 
mengakses jaringan sosial Facebook.  
Sebuah penelitian dari Aryn Karpinski, 
peneliti dari Ohio State University 
menemukan bahwa mahasiswa yang 
menggunakan FB mempunyai nilai yang 
lebih rendah dari mahasiswa non 
pengguna FB.  Dari 219 mahasiswa 
yang di teliti 148 mahasiswa pengguna 
FB dan ternyata nilainya lebih rendah 
dari yang bukan pengguna FB. Dari 
penggunaan FB ini tentunya ada fihak 
yang diuntungkan dan ada yang 
dirugikan, ada dampak positif dan 
dampak negatifnya. Secara rinci dari 
dampak penggunaan Facebook baik 
secara negatif sebagai berikut; 
1) Kurangnya waktu untuk belajar dan 

mengerjakan tugas 
2) Kurangnya waktu untuk 

bersosialisasi dan berinteraksi 
secara langsung dengan orang lain 
dan lingkungan 

3) Membuat lupa waktu sehingga pola 
hidup tidak teratur 

4) Masyarakat terbiasa melalukan hal-
hal dengan praktis, sehingga tidak 
termotivasi untuk melakukan hal-hal 
yang sulit 

5) Pola finansial yang terkesan 
membuang-buang uang. 

6) Penyebaran foto-foto yang tidak 
sopan. 

7) Perceraian, karena dapat berteman 
dan berkomunikasi secara bebas, 
situs pertemanan seperti Facebook 
dapat menimbulkan kecemburuan 
dan perselingkuhan. 

8) Menyebabkan seseorang 
mengalami kesulitan untuk 

membedakan hal nyata dan tidak 
nyata,  

9) Membuat seseorang menjadi ingin 
tahu urusan orang lain. 

10) Beredar banyak kata-kata kasar. 
11) Pamer. 
12) Sering dijadikan ajang untuk 

membicarakan narkoba dan seks.  
13) Menyebabkan gejala kenarsisan.  
Dampak Positif Facebook 

Sejumlah studi mengatakan, FB 
membawa pengaruh baik pada orang 
usia lanjut, 50 tahun ke atas. Melalui FB 
yang mudah dioperasikan itu, para 
orang tua membuka kembali 
komunikasinya dengan banyak teman 
lamanya dan itu membawa pengaruh 
baik bagi perkembangan sosialnya.   

Bagi pendidikan anak FB 
memberikan dampak positif terhadap 
pengembangan softskill, terutama 
dalam hal social skill dan 
communication skill. Dengan FB anak 
berusaha melatih komunikasi antara 
yang satu dengan yang lain.  Bisa saling 
bertukar informasi dan menanyakan 
sesuatu yang positif. Selain itu bisa 
membuat group untuk bergabung untuk 
mengadakan kegiatan yang positif 
tentunya. 

Bagi yang berjiwa 
entrepreneurship yang tinggi dengan 
situs jaringan sosial ini dapat 
memasarkan produknya secara 
langsung.  Transaksi lewat internet ini 
menjadi mudah, cepat dan murah. Si 
pembeli cukup menandai atau mengirim 
pesan barang yang akan dibeli lalu 
terjadi proses tawar menawar barang. 
Setelah terjadi kesepakatan termasuk 
bagaimana barang dikirim lalu pihak 
pemesan mengirim uang lewat transfer 
bank baik itu lewat ATM, Internet 
Banking, atau phone banking.  Setelah 
uang di transfer maka penjual akan 
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mengirim barang ke tempat tujuan 
pembeli. 

Dampak positif yang lain adalah:   
1) Memperkuat silaturahmi 
2) Mengetahui potensi diri 
3) Sarana diskusi 
4) Media promosi 
5) Tempat curhat  
6) Kemudahan bertraksasi bisnis, dll. 

Pemanfaatan Facebook untuk 
pendidikan  

Banyaknya siswa, guru dan 
pustakawan yang ada di Facebook 
menjadikan situs sosial ini 
mengembangkan berbagai aplikasi 
untuk pendidikan.  Hal ini bagus untuk 
pendidikan karena di dalamnya 
dirancang aplikasi yang membuat untuk 
belajar dan administrasi menjadi lebih 
mudah.  Macam-macam aplikasi yang 
ada di Fcebook yang ditawarkan untuk 
pendidikan online adalah sebagai 
berikut : 

Untuk Siswa: Fasilitas aplikasi 
dibawah ini memudahkan untuk belajar, 
penelitian dan yang lainnya. 

1) Books iRead: Sharing 
buku yang sudah dibaca, 
dan melihat pendapat 
orang lain tentang buku-
buku yang ada. 

2) DoResearch4me: aplikasi 
ini memudahkan untuk 
mengumpulkan informasi 
yang ada pada penelitian, 
petunjuk dan banyak lagi. 

3) Flashcards: aplikasi ini  
bisa membuat kartu plash 
untuk membantu belajar di 
facebook 

4) Wikiseek Search: alai ini 
digunakan untuk mencari 
artikel penelitian Wikipedia 
dan yang lainnya melalui 
Facebook. 

5) SkoolPool: aplikasi ini 
berguna untuk merapikan 
data-data yang di dapat 
secara online untuk 
keperluan pendidikan 

6) Rate My Professors: 
mencari tahu apa yang 
dipikir oleh siswa lain 
tentang guru pengajar/ 
profesor sebelum anda 
mendaftar di kelasnya. 

7) JSTOR Search: pencarian 
artikel teks lengkap dari 
sebuah penelitian  di 
facebook 

8) Notely: mengatur 
kehidupan sekolah anda, 
yang berisi kalender, 
catatan, tugas dan banyak 
lagi 

9) Study Groups: 
mendapatkan kelompok 
yang sama dalam sutu 
proyek penelitian untuk 
slaing berkolaborasi 

10) Get Homework Help: 
aplikasi yang berguna 
untuk menghubungkan 
dengan tutor dan siswa 
lain yang dapat membantu 
dalam menyelesaikan 
tugas. 

11) SwapRoll: menyimpan 
uang saku dalam buku 
pelajaran dengan 
perdagangan 

12) Notecentric: untuk 
membagikan catatan ke 
teman seluruh kelas 

13) Class Notes: menemukan 
catatan hasil scan untuk 
teman kelas anda 

 
Bagi Guru dan pengelola 

pendidikan; berbagi tugas, slide, 
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presentasi dengan aplikasi sebagai 
berikut: 

1) BookTag: aplikasi ini 
menawarkan cara yang 
hebat untuk berbagi dan 
buku-buku pinjaman ke 
siswa, ditambah untuk 
membuat kuis untuk 
membantu siswa belajar 

2) Webinaria Screencast 
Recorder: merekan viden 
untuk siswa 

3) Mathematical Formulas: 
membagikan rumus, 
solusi dan banyak lagi yg 
lain. 

4) SlideShare: membuat 
presentasi slideshow 
untuk dikirim ke siswa 

Aplikasi-aplikasi di atas adalah 
berbagai aplikasi yang bisa digunakan 
untuk pendidikan akan tetapi 
keberadaannya untuk kalangan siswa 
dan guru belum banyak yang tahu dan 
belum banyak digunakan.  Aplikasi yang 
paling banyak digunakan hanya untuk 
sarana komunikasi yang sederhana.  
Dengan aplikasi tersebut pendidikan 
menjadi lebih mudah, cepat dan tidak 
sulit untuk mendapatkan bahan-bahan 
pelajaran. 
Analisis dan Pecahan Masalah 

Penggunaan video sangat 
beragam termasuk untuk media 
pembelajaran. Video secara khusus 
dapat digunakan dalam program 
pelatihan calon guru untuk 
mengembangkan kompetensi tertentu. 
Analisis studi menunjukkan penggunaan 
video dapat meningkatkan peran siswa 
dan guru sehingga dapat meningkatkan 
konstruksi pengetahuan mengajar dan 
dapat meningkatkan kompetensi 
(Masats & Dooly, 2011). Hasil penelitian 
yang lain tentang penggunaan video 
pada calon guru ditemukan bahwa 

penggunaan video dapat meningkatkan 
motivasi, belajar, empati, dan 
pembangunan identitas profesional 
(Koc, 2011).  Model penggunaan video 
ada dua macam baik secara on-line 
maupun off-line.  Video yang secara on-
line dapat di akses melalui internet, dan 
video yang off-line  biasanya diakses 
melalui CD atau DVD.  Penggunaan 
video yang menggunakan CD-ROM 
lebih mudah untuk dipahami.  Sebagian 
siswa dapat memutar ulang video yang 
dilihat sehingga dapat memudahkan isu-
isu yang dipelajari (Palmer, 2007).  Hal 
ini sedikit berbeda dengan hasil 
penelitian (Lee & Wu, 2006) 
menunjukkan bahwa penggunaan video 
yang diaktifkan dengan menggunakan 
komputer yang berbasis web dapat 
sebagai penyedia umpan balik bagi 
calon guru.  Penggunaan CMC 
(computer mediated communication) 
pada Microteaching dengan cara 
merekam hasil presentasi dapat dilihat 
dengan sistem CMC.  Penelitian (Kilic, 
2010) mengenai model LCMT (Learner-
Centered Micro Teaching) menghasilkan 
kemajuan dalam perilaku mengajar 
calon guru dalam hal mata pelajaran, 
perencanaan, proses mengajar, 
pengelolaan kelas, komunikasi dan 
evaluasi.  

Dunia pendidikan saat ini 
semakin ditekan untuk menggabungkan 
teknologi informasi dan komunikasi 
(TIK) terutama dalam pendidikan pre-
service training.  Penggunaan dari TIK 
bervariasi tergantung dari peran dan 
subyeknya. Peran TIK diharapkan dapat 
digunakan untuk melatih siswa agar 
pengajarannya menjadi lebih efektif 
sehingga bisa mendorong perubahan 
dalam pemikiran siswa. Calon guru 
harus memperisapkan disi secara 
profesional dan harus mempunyai 
kepercayaan diri, tanggung jawab, dan 
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kontrol terhadap praktek mengajar 
mereka sendiri (Naidu, 2005).    

Dampak dengan 
berkembangnya TIK saat ini adalah 
berjamurnya penggunaan media sosial 
salah satunya adalah Facebook. 
Facebook adalah sebuah layanan 
jejaring sosial dan situs web yang 
diluncurkan pada Februari 2004.  

“Founded in February 2004, 
Facebook is a social utility that 
helps people communicate more 
efficiently with their friends, 
family and co-workers. The 
company develops technologies 
that facilitate the sharing of 
information through the social 
graph, the digital mapping of 
people’s real-world social 
connections. Anyone can sign up 
for Facebook and interact with 

the people they know in a trusted 
environment.”  (Weir, Toolan, & 
Smeed, 2011, hal. 39)
Pada bulan Januari 2011 

Facebook memiliki lebih dari 600 juta 
pengguna aktif (Harris, 2011).  Data 
pengguna facebook di Indonesia 
sekarang sudah mendekati 34 juta 
penduduk dan menduduki peringkat ke-
2 dunia setelah Amerika Serikat.  
Jejaring sosial atau social network 
merupakan bagian internet yang 
mengalami pertumbuhan yang sangat 
besar dengan pengguna mulai dari 
anak-anak, remaja, sampai orang 
dewasa (Aji, 2011).  Facebook dapat 
berfungsi sebagai sharing komunikasi, 
sarana diskusi, pengembangan diri 
dalam membangun relasi, media 
interaksi sosial, sarana ekspresi diri, 

memberikan hiburan, media promosi, 
kontrol sosial, termasuk juga untuk 
pendidikan. Situs jaringan sosial ini 
merupakan salah satu contoh terbaru 
dari penggunaan TIK yang telah luas 
diadopsi oleh siswa sehingga memiliki 
potensi untuk menjadi sumber daya 
yang berharga untuk mendukung 
komunikasi dan kolaborasi dalam 
pendidikan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa teknologi 
Facebook sangat terbuka untuk 
mendukung pekerjaan kelas (Roblyer, 
McDaniel, Webb, Herman, & Witty, 
2010).  Hasil penelitian lain juga 
menunjukkan bahwa Facebook bisa 
digunakan untuk pendidikan walaupun 
porsinya masih sedikit, dan sekarang 
masih lebih banyak digunakan 

mengungkapkan informasi yang sifatnya 
lebih pribadi (Hew, 2011). 

Penggunaan sarana TIK untuk 
mempermudah peserta didik dalam  
bidang pendidikan perlu ditingkatkan 
terus.  Seperti pengunaan jejaring sosial 
Facebook untuk kuliah Microteaching 
saat ini belum ada yang melakukan. 
Program pada Facebook 
memungkinkan untuk memasukkan 
video, teks, gambar dan media lain.  
Penggunaan Facebook untuk 
Microteaching misalnya dengan 
mengunggah  video hasil presentasi dan 
mempersilahkan untuk memberikan 
komentar tentang hasil presentasi.  
Contoh hasil tampilan penggunaan 
Facebook untuk mengunggah hasil 
rekaman video microteaching dapat 
dilihatkan sebagai berikut: 
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Gambar 1. Tampilan Rekaman Video hasil Presentasi Microteaching dan 

Komentar dari Teman-temannya. 
 
Dari  video hasil rekaman 

presentasi yang diunggah di Facebook 
maka rekaman video tersebut dapat 
diputar ulang dan dikomentari oleh 
teman-teman yang lain sehingga akan 
dapat meningkatkan kemampuan 
mengajar pada pertemuan selanjutnya. 
Simpulan  

Teknologi yang ada dalam media 
sosial Facebook bisa menjadi media 
pembelajaran yang baik untuk 
meningkatkan kemampuan mengajar 
bagi calon guru. Hal ini dapat terjadi 
karena bisa digunakan untuk 
memberikan komentar dan memutar 
ulang hasil rekaman video presentasi 
mahasiswa calon guru. Dengan adanya 
komentar dari teman dan dosen 
terhadap tampilan mahasiswa saat 
mengajar akan membantu mahasiswa 

calon guru untuk membenahi tampilan 
berikutnya. Dengan demikian 
kemampuan mengajar mahasiswa calon 
guru pada kuliah microteaching akan 
dapat meningkat. 
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GURU DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KARAKTER  
DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

Arif Marwanto 
Jurusan Pendidikan Teknik Mesin FT UNY 

Abstrak 
Sekolah Menengah Kejuruan merupakan sekolah khusus yang mengutamakan 

pengembangan kemampuan peserta didik untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu, beradaptasi 
di lingkungan kerja, melihat peluang kerja, dan mengembangkan diri di kemudian hari dengan kata 
lain memiliki kepribadian atau karakter yang kuat untuk menghadapi dunia kerja. Guru sebagai 
aktor utama pelaksanaan pendidikan karakter disekolah wajib memiliki 4 kompetensi meliputi 
kompetensi pedagogis, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian dan kompetensi profesional 
serta didukung oleh akhlaq, sikap yang baik (berkelakuan baik, berdisiplin, amanah dan 
menunaikan janji. Mempunyai tingkah laku yang dihormati, berkemauan yang kuat, berbakat, dan 
berjiwa kepimpinan yang tinggi, berpengetahuan umum yang luas, bersikap menarik dan bersuara 
yang merangkul dan mendidik. Pandai memberi nasihat, simpati terhadap kelemahan murid, pandai 
memilih kata-kata, tanggap dengan suasana  murid di rumah dan mewujudkan sikap kerjasama,  
serta bersemangat dan penuh kedisiplin dan memiliki  rasa tanggungjawab pekerjaan terhadap 
Allah, diri sendiri, ilmu, profesi, siswa, rekan sejawat, keluarga serta bangsa dan negara. 
Kata kunci : SMK, karakter,kompetensi, Guru. 

Pendahuluan 
Pemerintah Indonesia yang dalam 

hal ini tercantum dalam rencana strategis 
Departemen Pendidikan Nasioanal 2005 
– 2009 menuju pembangunan pendidikan 
nasional jangka panjang 2025 
menyatakan bahwa Departemen 
Pendidikan Nasional mengharapkan 
pada tahun 2025 dapat menghasilkan 
“Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif”. 
Cerdas dimaksudkan insan cerdas 
secara komprehensif meliputi cerdas 
spiritual, cerdas emosional dan social, 
cerdas intelektual dan cerdas kinetik. 
Kompetitif dimaknai berkepribadian 
unggul dan gandrung akan keunggulan, 
bersemangat juang tinggi, mandiri, 
pantang menyerah, pembangun dan 
pembina jejaring, bersahabat dengan 
perubahan, inovatif dan menjadi agen 
perubahan, produktif, sadar mutu, 
berorientasi global dan pembelajar 
sepanjang hayat.

Program pemerintah dalam upaya 
meningkatkan kepribadian dan jati diri 

bangsa melalui Kebijakan  Nasional 
Pembangunan Karakter Bangsa tahun 
2010-2025 yang ruang lingkup sasaran 
pembangunannya adalah keluarga, 
satuan pendidikan, pemerintah, 
masyarakat sipil, masyarakat politik, 
dunia usaha/dunia industri dan media 
massa. Tujuan utama program tersebut 
adalah mewujudkan nilai-nilai luhur yang 
terkandung dalam pancasila dalam pola 
pikir, pola rasa dan pola perilaku sehari-
hari dalam kehidupan masyarakat 
Indonesia secara keseluruhan. 

Tujuan yang tersirat ingin dicapai 
dari visi pendidikan nasional dan 
kebijakan pendidikan karakter bangsa di 
atas adalah bahwa pemerintah berusaha 
mengembangkan kualitas sumber daya 
manusia Indonesia. Salah satu 
komponen pendidikan yang menjadi 
ujung tombak keberhasilan tujuan 
program pemerintah adalah guru. 
Kompetensi guru yang memadai akan 
menjamin keberhasilan program 
pemerintah tersebut. Tuntutan 
pengembangan kompetensi guru yang 
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memiliki kemampuan komprehensif 
dibidangnya masing-masing yang 
dibarengi dengan memiliki karakter yang 
baik semakin mendesak untuk 
dilaksanakan. Fakultas Teknik 
Universitas Negeri Yogyakarta secara 
umum dan terlebih Jurusan Pendidikan 
Teknik Mesin sebagai lembaga yang 
mendidik calon-calon guru sekolah 
menengah kejuruan diharapkan dapat 
menghasilkan tenaga pendidik yang 
kompeten dibidangnya sekaligus memiliki 
karakter yang kuat memiliki 
tanggungjawab yang besar untuk 
mewujudkannya. Dalam artikel ini saya 
akan mencoba mendeskripsikan dan 
menganalisis bagaimana peran guru 
dalam pengembangan pendidikan 
karakter di sekolah menengah kejuruan 
khususnya dalam bidang pendidikan 
teknik mesin meliputi ; hakekat 
pendidikan karakter; hakekat pendidikan 
kejuruan; tuntutan peran guru dalam 
pengembangan pendidikan karakter di 
sekolah menengah kejuruan.  
Hakekat Pendidikan Karakter 

Dalam kamus besar bahasa 
Indonesia, karakter dapat diartikan 
sebagai sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau 
budi pekerti. Karakter juga dapat 
diartikan sebagai tabiat, yaitu perangai 
atau perbuatan yang selalu dilakukan 
atau kebiasaan. Suyanto yang dikutip 
oleh Suharjana (2011) mendefinisikan 
karakter sebagai cara berpikir dan 
berperilaku yang menjadi ciri khas tiap 
individu untuk hidup dan bekerja sama, 
baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, 
bangsa dan negara. Individu yang 
berkarakter baik adalah individu yang 
bisa membuat keputusan dan siap 

mempertanggungjawabkan tiap akibat 
dari keputusan  yang dibuatnya. 

Hasan, dkk yang dikutip oleh Kun 
Setyaning Astuti (2011) mengemukakan 
bahwa karater adalah watak, tabiat, 
akhlak atau kepribadian seseorang yang 
terbentuk dari hasil internalisasi berbagai 
kebajikan (virtues) yang diyakini dan 
digunakan sebagai landasan untuk cara 
pandang, berpikir, bersikap dan 
bertindak. Akan tetapi karena manusia 
hidup dalam lingkungan social dan 
budaya tertentu maka pengembangan 
karakter individu seseorang hanya dapat 
dilakukan dalam lingkungan budaya dan 
social yang bersangkutan. Artinya 
pendidikan karakter hanya dapat 
dilakukan dalam satu proses pendidikan 
yang tidak melepaskan peserta didik dari 
lingkungan social, budaya masyarakat 
dan budaya bangsa. 

Penanaman pendidikan karakter 
dapat dilakukan dengan memasukan 
kedalam suatu system program 
pengembangan yang tersusun dalam 
sebuah kurikulum. Masing-masing mata 
kuliah yang disusun dalam kurikulum 
mencakup didalamnya penanaman nilai-
nilai kebajikan yang dapat dikembangkan 
dari nilai-nilai yang ada pada masing-
masing kompetensi yang akan dicaai 
oleh mata kuliah. Disamping itu 
pendidikan karakter jika ingin efektif dan 
utuh mesti menyertakan tiga basis desain 
dalam pemrogramannya yaitu; Pertama, 
desain pendidikan karakter berbasis 
kelas. Desain ini berbasis pada relasi 
dosen/guru sebagai pendidik dan 
mahasiswa/siswa sebagai pembelajar di 
dalam kelas. Konteks pendidikan 
karakter adalah proses relasional 
komunitas kelas dalam konteks 
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pembelajaran. Relasi pendidik-
pembelajar bukan monolog, melainkan 
dialog dengan banyak arah sebab 
komunitas kelas terdiri dari dosen dan 
mahasiswa yang sama-sama berinteraksi 
dengan materi. Memberikan pemahaman 
dan pengertian akan keutamaan yang 
benar terjadi dalam konteks pengajaran 
ini, termasuk di dalamnya pula adalah 
ranah noninstruksional, seperti 
manajemen kelas, konsensus kelas, dan 
lain-lain, yang membantu terciptanya 
suasana belajar yang nyaman. Kedua, 
desain pendidikan karakter berbasis 
kultur sekolah. Desain ini mencoba 
membangun kultur sekolah yang mampu 
membentuk karakter anak didik dengan 
bantuan pranata sosial agar nilai tertentu 
terbentuk dan terbatinkan dalam diri 
mahasiswa. Ketiga, desain pendidikan 
karakter berbasis komunitas. Dalam 
mendidik, komunitas perguruan tinggi 
tidak berjuang sendirian. Masyarakat di 
luar lembaga pendidikan, seperti 
keluarga, masyarakat umum, dan 
negara, juga memiliki tanggung jawab 
moral untuk mengintegrasikan 
pembentukan karakter dalam konteks 
kehidupan mereka. Pendidikan karakter 
hanya akan bisa efektif jika tiga desain 
pendidikan karakter ini dilaksanakan 
secara simultan dan sinergis. Tanpanya, 
pendidikan kita hanya akan bersifat 
parsial, inkonsisten, dan tidak efektif. 
Hakekat Pendidikan Kejuruan 

Pendidikan pada hakikatnya 
merupakan salah satu kebutuhan dasar 
manusia dalam rangka meningkatkan 
kualitas sumber daya manusia guna 
pencapaian tingkat kehidupan yang 
semakin maju dan sejahtera. Undang-
undang dasar 1945 mengamanatkan 

pentingnya pendidikan bagi seluruh 
warga negara seperti tertuang di dalam 
pasal 28 b ayat (1) bahwa setiap orang 
berhak mengembangkan diri melalui 
pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak 
mendapatkan manfaat dari ilmu 
pengetahuan dan teknologi, seni dan 
budaya demi meningkatkan kualitas 
hidupnya demi kesejahteraan umat 
manusia. Pasal 31 ayat 1 Undang-
undang  dasar 1945 menetapkan bahwa 
setiap warga negara berhak mendapat 
pendidikan. Undang-undang nomor 20 
tahun 2003 pasal 1 ayat 1 tentang sistem 
pendidikan nasional mengamanatkan 
bahwa pendidikan merupakan 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 ketrampilan yang dimiliki dirinya, 
masyarakat, bangsa dan negara. Oleh 
karena itu pemerintah sebagai 
penyelenggara negara berkewajiban 
memberi kesempatan seluas-luasnya 
kepada setiap warga negara untuk 
memperoleh pendidikan. Dalam tujuan 
pendidikan nasional salah satu tujuan 
menengah adalah meningkatkan daya 
saing bangsa dengan menghasilkan 
lulusan yang bermutu, terampil, ahli dan 
profesional, mampu belajar sepanjang 
hayat serta memiliki kecakapan hidup 
yang dapat membantu dirinya dalam 
menghadapi tantangan dan perubahan.  

Untuk merealisasikan tujuan 
pendidikan yang diamanatkan oleh 
Undang-undang dasar dan undang-
undang sistem pendidikan nasional 
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tersebut pemerintah menjabarkan dalam 
program pengembangan sistem 
pendidikan dasar sampai pendidikan 
tinggi serta pendidikan non-formal. Salah 
satu pengembangan system pendidikan 
yang dilakukan adalah pendidikan 
kejuruan. Pendidikan kejuruan adalah 
pendidikan yang menitik beratkan pada 
program penyiapan seseorang untuk 
memasuki lapangan pekerjaan atau 
program penyiapan untuk tuntutan karir 
yang lebih tinggi. (Finch and McGough, 
yang dikutip oleh Sudji Munadi; 2012 : 9). 
Menurut Sukamto yang dikutip Sudji 
Munadi (2012) pendidikan kejuruan 
mencakup semua jenis dan bentuk 
pengalaman belajar yang membantu 
anak didik meniti tahap-tahap 
perkembangan vokasionalnya, mulai dari 
identifikasi, eksplorasi, orientasi, 
persiapan, pemilihan dan pemantapan 
karir di dunia kerja. Oleh karenanya, 
pendidikan kejuruan memiliki 
karakteristik khas yang berbeda dengan 
pendidikan umum, diantaranya 
pendidikan kejuruan didasarkan pada 
kebutuhan dunia kerja, keberhasilan 
peserta didik dilihat dari tampilannya di 
dunia kerja, standar kompetensi kejuruan 
selalu merujuk pada standar kerja 
dilapangan kerja, responsive dan 
antisipatif terhadap kemajuan teknologi, 
lebih focus pada “learning by doing” dan 
“hand on experience” dan perlu 
dukungan fasilitas untuk pembelajaran 
praktik. 

Pemerintah sedang menggiatkan 
peran pendidikan kejuruan dengan 
meningkatkan jumlah proporsi 
pendidikan kejuruan yaitu perbandingan 
sekolah umum dengan sekolah kejuruan 
pada tingkat menengah sebesar 2:3. Hal 

ini dilakukan karena pemerintah meyakini 
bahwa sekolah kejuruan ternyata terbukti 
lebih jitu membuat peserta didik lebih 
siap menghadapi realitas kehidupan, 
khususnya dalam dunia pekerjaan. 
Sebagai bagian dari sistem pendidikan 
nasional, sekolah kejuruan merupakan 
pendidikan yang mengutamakan 
pengembangan kemampuan peserta 
didik untuk dapat bekerja dalam bidang 
tertentu, dapat beradaptasi di lingkungan 
kerja, dapat melihat peluang kerja, dan 
dapat mengembangkan diri di kemudian 
hari dengan kata lain memiliki 
kepribadian atau karakter yang kuat 
untuk menghadapi dunia kerja. 

Tujuan sekolah kejuruan tersebut di 
atas direalisasikan dengan struktur 
kurikulum yang memuat tiga program 
yaitu program normatif, adaptif dan 
produktif. Dengan program normatif 
maka peserta didik akan menjadi pribadi 
yang utuh, memiliki norma-norma 
kehidupan sebagai makhluk individu 
maupun makhluk sosial. Dengan 
program adaptif maka peserta didik 
sebagai individu dapat memiliki dasar 
pengetahuan yang luas dan kuat untuk 
menyelesaikan persoalan dirinya atau 
beradaptasi dengan perubahan yang 
terjadi di lingkungan sosial, lingkungan 
kerja serta mampu mengembangkan diri 
sesuai dengan perkembangan ilmu 
pengetahuan, teknologi, dan seni. 
Dengan program produktif maka peserta 
didik memiliki bekal kompetensi kerja 
sesuai Standar Kompetensi Kerja 
Nasional Indonesia (SKKNI) dan bahkan 
diharapkan dapat mencapai standar 
internasional. Kenyataan tersebut 
mengisyaratkan  agar pengembangan 
pendidikan kejuruan tidak terbatas pada 
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segi kuantitas saja, akan tetapi juga perlu 
peningkatan kualitas. Dengan 
peningkatan kuantitas maka peluang 
yang dimiliki pendidikan kejuruan dapat 
dimanfaatkan sepenuhnya yaitu 
kebutuhan pasar kerja untuk lulusan 
sekolah kejuruan dapat terpenuhi. 
Kemudian dengan peningkatan kualitas 
maka peluang yang dimiliki oleh siswa 
pendidikan kejuruan akan semakin 
besar. Dengan demikian tujuan 
pendidikan kejuruan akan tercapai. 
Guru Dalam Pengembangan Pendidik-
an Karakter di Sekolah Menengah 
Kejuruan

Faktor utama peningkatan kualitas 
dan relevansi pendidikan kejuruan tidak 
hanya pada sisi fasilitas pendidikan, 
kurikulum, tetapi juga pada aspek 
kualitas tenaga pengajar atau guru. Guru 
merupakan salah satu aspek penting 
dalam upaya pengembangan dan 
peningkatan mutu pendidikan, demikian 
juga dalam pengembangan pendidikan 
karakter. Pendidik menurut UU RI No 20 
tahun 2003 tentang Sisdiknas bab IX 
pasal 39 ayat 2 disebutkan bahwa 
“Pendidik merupakan tenaga profesional 
yang bertugas merencanakan dan 
melaksanakan proses pembelajaran, 
menilai hasil pembelajaran, melakukan 
penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat, terutama pendidik pada 
perguruan tinggi”. Dalam Undang-
undang tentang Guru dan Dosen (2005: 
2) Guru termasuk dalam jabatan 
profesional dengan tugas utama 
mendidik, mengajar, membimbing, 
mengarahkan, melatih, menilai, dan 
mengevaluasi peserta didik pada 
pendidikan anak usia dini, jalur 
pendidikan formal, pendidikan dasar dan 

pendidikan menengah. Selanjutnya guru 
dalam melaksanakan tugasnya berperan 
sebagai fasilitator, inisiator dan motivator 
dalam pencapaian standar kompetensi 
lulusan. Guru diharapkan memiliki empat 
kompetensi yakni kompetensi pedagogis, 
kompetensi sosial, kompetensi 
kepribadian dan kompetensi profesional 
(UU No. 14 tahun 2005: 6). Kompetensi 
pedagogis merupakan kompetensi guru 
dalam mengelola pembelajaran peserta 
didik yang meliputi pemahaman terhadap 
peserta didik, perancangan dari 
pelaksanaan pembelajaran, evaluasi 
hasil belajar dan pengembangan peserta 
didik untuk mengaktualisasikan berbagai 
potensi yang dimilikinya. Kompetensi 
kepribadian adalah karakteristik pribadi 
yang harus dimiliki oleh guru sebagai 
individu yang mantap, stabil, dewasa, arif 
dan berwibawa, menjadi teladan bagi 
peserta didik, dan berakhlak mulia. 
Kompetensi profesional adalah 
kemampuan guru dalam penguasaan 
materi pembelajaran secara luas dan 
mendalam yang memungkinkan 
membimbing peserta didik dalam 
menguasai materi yang diajarkan. 
Kompetensi sosial adalah kemampuan 
guru untuk berkomunikasi dan bergaul 
secara efektif dengan peserta didik, 
tenaga kependidikan, orang tua/wali 
peserta didik, dan masyarakat sekitar.  

Kualifikasi guru kejuruan telah 
digariskan dalam peraturan pemerintah 
Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar 
Nasional Pendidikan pada Pasal 29 ayat 
6: Pendidik pada SMK / MAK, atau 
bentuk lain yang sederajat memiliki: 1) 
Kualifikasi akademik pendidikan 
minimum diploma empat (D4) atau 
sarjana (S1), 2) Latar belakang 
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pendidikan tinggi dengan program 
pendidikan yang sesuai dengan mata 
pelajaran yang diajarkan, dan 3) 
Sertifikat profesi guru untuk SMK/MAK.  

Suksesnya pendidikan karakter 
tidak terlepas dari faktor Akhlaq,  guru 
benar- benar harus bisa menjadi teladan 
dalam berakhlaq. Kualitas seorang guru 
dapat diukur dari moralitas, bijaksana, 
sabar dan menguasai bahan pelajaran 
ketika beradaptasi dengan subjek didik. 
Guru dituntut mampu melakukan 
transformasi seperangkat ilmu 
pengetahuan kepada peserta didik 
(cognitive domain) dan aspek 
keterampilan (phsycomotoric domain), 
akan tetapi juga mempunyai tanggung 
jawab untuk mengejewatahkan hal-hal 
yang berhubungan dengan sikap 
(affective domain). Buya H. Ma’soed 
Abidin  
(http://hmasoed.wordpress.com/2008/04/
10/ pengembangan-moral-dan-nilai-nilai-
islam-pada-paud/) mengemukakan 
bahwa guru harus memiliki sikap: 1) 
Berkelakuan baik (penyayang dan 
penyabar), mampu menguraikan kepada 
anak didik dengan jelas, berdisiplin, 
amanah dan menunaikan janji. 2)  
Mempunyai tingkah laku yang dihormati, 
berkemauan yang kuat, berbakat, dan 
berjiwa kepemimpinan yang tinggi, 
berpengetahuan umum yang luas, 
bersikap menarik dan bersuara yang 
merangkul dan mendidik. 3) Pandai 
memberi nasihat, simpati terhadap 
kelemahan murid, pandai memilih kata-
kata, tanggap dengan suasana  murid di 
rumah dan mewujudkan sikap 
kerjasama,  serta bersemangat dan 
penuh kedisiplinan. 

Guru merupakan prototipe teladan 
yang hidup yaitu di samping 
mengajarkan ilmu, juga perlu 
memberikan teladan kepada para 
peserta didik. Menurut Zakiyah Daradjat 
(agustin istiqlaliyah 
http://www.miperwanida.com/index2.php
?option =com_ content&do pdf=1&id=90)
guru harus memenuhi kualifikasi sebagai 
berikut: (1) Amanah yaitu bertanggung 
jawab dalam keberhasilan proses 
pendidikan. (2) Memiliki keterampilan 
(skill) di bidangnya. 3) Memiliki etos kerja 
yang baik. 4). Berkepribadian Agamis. 
Dalam artikelnya Buya H. Ma’soed Abidin 
(2008) mengemukakan etika pendidik 
yang profesional, memiliki beberapa 
tanggung jawab yang dapat diawali oleh 
kemauan dari dalam diri guru dan 
kemudian dapat ditambahkan oleh 
pendidik lain dan dihayati sebagai suatu 
etika profesi keguruan antara lain; 1) 
tanggung jawab terhadap Allah yaitu 
senantiasa memantapkan keyakinan 
kepada  Allah bahwa apa yang dilakukan 
adalah ibadah. 2) tanggung jawab 
terhadap diri sendiri. 3) tanggung jawab 
terhadap ilmu. 4) tanggung jawab 
terhadap profesi. 5) tanggungjawab 
terhadap anak didik. 6) tanggunjawab 
terhadap rekan sejawat. 7) Tanggung 
jawab terhadap masyarakat dan negara. 
8) tanggungjawab terhadap orangtua dan 
rumah tangga. 
Penutup 

Berdasarkan konsep dan 
pandangan di atas maka dapat diambil 
kesimpulan bahwa pemerintah dalam 
upaya meningkatkan taraf kehidupan 
rakyatnya telah melaksanakan program 
pengembangan sumber daya manusia. 
Salah satu program adalah 
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pengembangan kompetensi sumber daya 
manusia dengan memaksimalkan 
pendidikan kejuruan. Disamping 
kompetensi keilmuan maka pemerintah 
berupaya menanbah kualitas dengan 
mengembangkan pendidikan karakter. 
Sebagai ujung actor utama pendidikan 
karakter di sekolah menengah kejuruan 
tidak dapat dilepaskan dari peran dan 
fungsi guru. Guru sebagai ujung tombak 
pelaksanaan pengembangan mutu 
sumber daya manusia memegang 
peranan sangat besar. Untuk mencapai 
tujuan dalam memaksimalkan fungsi 
guru dalam pengembangan pendidikan 
karater di sekolah menengah kejuruan 
maka guru dituntut memiliki aspek-aspek 
sebagai berikut : 
1. Memiliki 4 kompetensi meliputi 

kompetensi pedagogis, kompetensi 
sosial, kompetensi kepribadian dan 
kompetensi profesional dalam 
menjalankan profesinya, dengan 
kualifikasi akademik minimum sarjana 
(S1) atau diploma empat (D4) yang 
sesuai dengan mata pelajarannya, 
serta memiliki sertifikasi profesi guru 
untuk sekolah menengah kejuruan.  

2. Guru dituntut untuk memiliki sikap 
yang baik meliputi berkelakuan baik, 
berdisiplin, amanah dan menunaikan 
janji. Mempunyai tingkah laku yang 
dihormati, berkemauan yang kuat, 
berbakat, dan berjiwa kepimpinan 
yang tinggi, berpengetahuan umum 
yang luas, bersikap menarik dan 
bersuara yang merangkul dan 
mendidik. Pandai memberi nasihat, 
simpati terhadap kelemahan murid, 
pandai memilih kata-kata, tanggap 
dengan suasana  murid di rumah dan 

mewujudkan sikap kerjasama,  serta 
bersemangat dan penuh kedisiplinan. 

3. Guru dituntut untuk menjalankan etika 
profesinya yang antara lain meliputi a) 
rasa tanggung jawab terhadap Allah 
yaitu senantiasa memantapkan 
keyakinan kepada  Allah bahwa apa 
yang dilakukan adalah ibadah. b) 
tanggung jawab terhadap diri sendiri. 
c) tanggung jawab terhadap ilmu. d) 
tanggung jawab terhadap profesi. e) 
tanggungjawab terhadap anak didik. f) 
tanggunjawab terhadap rekan 
sejawat. g) Tanggung jawab terhadap 
masyarakat dan negara. h) 
tanggungjawab terhadap orangtua 
dan rumah tangga. 
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IMPLEMENTASI SIMULASI KECEPATAN PENGELASAN PADA PEMBELAJARAN 
PRAKTEK OKSI-ASITILIN   

UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MAHASISWA  
 

Setya Hadi 
 Jurusan Pendidikan Teknik Mesin FT UNY 

 
Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penggunaan simulasi kecepatan 
pada pembelajaran  Praktek Pengelasan Oksi-asitilin memberikan hasil belajar yang lebih tinggi 
dari pada cara pembelajaran tidak menggunakan simulasi. 

Populasi dari penelitian ini adalah mahasiswa Jurusan Pendidikan Teknik Mesin FT 
UNY yang melaksanakan pembelajaran pengelasan oksi-asitilin, yang terdiri dari  4 kelas @ 40 
mahasiswa. Ada dua kelas  yang digunakan sebagai sampel penelitian, ditentukan  dengan 
random assemen. Penelitian ini menggunakan desain eksperimen yang  termasuk dalam “True 
Experimental Desain  dengan Model Posttest-Only Control Design“.   Perlakuan untuk kelompok 
eksperimen yaitu: Sebelum pengelasan,mahasiswa diminta melakukan simulasi menggerakkan 
brander  dengan kecepatan lambat, sedang, dan cepat, tanpa menyalakan brander.  Sesudah 
itu, mereka mengerjakan tugas  pembuatan jalur las posisi bawah tangan. Sedangkan 
perlakuan untuk kelompok kontrol yaitu : mahasiswa diminta latihan sendiri dan 
dilanjutkanmengerjakan tugas juga.Untuk menjaga validitas eksperimen, yang dikendalikan 
adalahinstalasi las, bahan dan job,tekanan kerja,  nyala brander, batang las, dan diusahakann 
agar mahasiswa hanya mengerjakan satu job .Mahasiswa  dan dosen yang dilibatkandiambil 
secara random assemen, dan kuliah Untuk menjaga validitas eksternal,  perkuliahan berjalan 
seperti biasa. Eksperimen dilaksanakan untuk menguji hipotesis penelitian ini dinyatakan 
sebagai berikut :  Hasil belajar mahasiswa dalam Praktek Pengelasan Oksi-asitilin yang  
pembelajarannya  menggunakan simulasi kecepatan pengelasan lebih tinggi dari pada yang 
tidak memakai  cara pembelajaran menggunakan simulasi. Untuk menganalisis data penelitian 
ini  dilakukan dengan  Uji-t dengan model pooled varian dan  taraf signifikansi 5 %. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar mahasiswa dalam Praktek  
Pengelasan oksi-asitilin yang  pembelajarannya  menggunakan simulasi kecepatan pengelasan  
lebih tinggi ( Nilai Rata-rata = 74,65)dari pada yang tidak memakai cara pembelajaran 
menggunakan simulasi (Nilai Rata-rata = 69,58).Implementasi dari strategi  pembelajaran 
dengan Simulasi Kecepatan ini penting sekali dilaksanakan dalam pembelajaran pengelasan  
oksi-asitilin.  
 
Kata kunci: pembelajaran, las, oksi asetilin. 

Pendahuluan 
Praktek Pengelasan Oksi-asitilin 

(OAW)  merupakan mata kuliah yang 
harus ditempuh oleh semua mahasiswa 
Jurusan Pendidikan Teknik Mesin 
Fakultas Teknik UNY. Mata kuliah ini 
berbobot 3 SKS yang terdiri 1 SKS 
kegiatan teori dan 2 SKS kegiatan 
praktek. Pada mata kuliah ini 
mahasiswa belajar melakukan 
pengelasan logam dengan oksi-asitilin.  

Praktek pengelasan oksi-asitilin 
membutuhkan  bahan praktek yang 
berupa besi atau logam yang akan 

dilas,  bahan tambah, gas asitilin, dan 
gas oksigen. Untuk latihan mengelas 
sampai dicapainya kompetensi yang 
telah ditentukan, berdasarkan 
pengalaman dibutuhkan dana yang 
tidak sedikit.Sedangkan untuk 
mencapai kompetensi minimal, sering 
lembaga hanya dapat menyediakan 
bahan seperempatnya. Di sisi lain, 
kegiatan pembelajaran praktek sering 
tidak efektif. Berdasarkan pengalaman 
menjadi instruktor pengelasan ,  
mahasiswa belum dapat mengelas 
sesuai dengan hasil yang distandarkan. 
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Hal ini disebabkan bahan yang sangat 
terbatas dan juga disebabkan oleh 
strategi pembelajaran yang  dipakai 
pada saat itu.  Pada umumnya di 
Jurusan Pendidikan Teknik Mesin FT 
UNY, setelah mahasiswa menerima 
lembar tugas (job sheet) yang berisi 
tentang informasi yang berkaitan 
dengan dan langkah-langkah 
pengelasan, serta memperhatikan 
bagaimana demonstrasi mengelas 
yang dilakukan oleh dosen atau 
instruktor, selanjutnya mahasiswa 
diminta aktif latihan praktek . Sering 
terjadi, latihan bebas yang dilakukan 
oleh mahasiswa gagal mencapai target 
karena hasilnya pengelasannya belum 
memenuhi standar.Mahasiswa banyak 
yang gagal karena tidak dapat 
mengendalikan besar-kecilnya api, 
jarak ujung api ke benda kerja, 
mengendalikan gerak, mengendalikan 
kecepatan pengelasan, sehingga 
hasilnya masih banyak yang bentuk 
maniknya tak teratur, lubang atau dan 
pencairan logamnya kurang atau tak 
terjadi penembusan.Hal tersebut 
menyebabkan kegiatan pembelajaran 
tidak efisien, karena mahasiswa akan 
membutuhkan bahan lagi dan berlatih 
lagi.  Kegagalan pengelasan tersebut 
akan menyebabkan kerugian bahan 
dan waktu. 

Berdasarkan uraian di atas, perlu 
dicari masalah apa. Dengan mencari 
strategi apa yang digunakan dalam 
pembelajaran mengelas oksi-asitilin 
agar praktik mengelas menjadi lebih 
efektif. Untuk itu kami memandang 
penting untuk meneliti apakah  strategi 
pembelajaran dengan cara simulasi 
kecepatan pengelasan akan 
mempengaruhi dan meningkatkan 
kualitas hasil pembelajaran. 

Dengan kata lain apakah pada 
pembelajaran menggunakan simulasi 

kecepatan pengelasan oksi-asitilin, 
hasil belajar  mahasiswa lebih tinggi 
dari pada hasil belajar mahasiswa yang 
tidak memakai  cara pembelajaran 
menggunakan simulasi. 

Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui apakah penggunaan 
simulasi kecepatan pada pembelajaran  
pengelasan oksi-asitilin memberikan 
hasil belajar yang lebih tinggi dari pada 
cara pembelajaran tidak menggunakan 
simulasi.  

Hasil penelitian ini akan 
bermanfaat bagi dosen atau instruktor 
dalam menambah variasi strategi 
pembelajaran dalam  praktek  
pengelasan mengunakan oksi-asitilin, 
seandainya dapat ditunjukkan bahwa 
cara simulasi akan memberikan hasil 
belajar yang lebih baik.  Pembelajaran 
pengelasan diharapkan menjadi efektif 
walalupun ketersediaan bahan sangat 
terbatas. 

Menurut Kurikulum FT UNY 2009, 
Mata Kuliah PraktikPengelasan Oksi-
asitilin (OAW)  di Jurusan Pendidikan 
Teknik Mesin FT UNY diselenggarakan 
di semester II. Materi yang diberikan 
pada semester ini berupa praktik yang 
berkaitan dengan pengelasan dengan 
oksi–asitilin, antara lain :  pencairan 
bahan dasar,  pembuatan jalur, 
sambungan I  posisi DH, dan 
sambungan I posisi Hz.Pada 
pelaksanaannya,  kegiatan praktek 
diikuti oleh maksimal 20 mahasiswa  
(satu grup)  atau setengah  dari jumlah 
mahasiswa yang berjumlah 40 
mahasiswa  satu kelas, serta diampu 
oleh seorang dosen. Pembelajaran 
terdiri dari kegiatan awal  berupa 
kegiatan soft-talk selama satu jam dan 
dilanjutkan kegiatan praktek selama 
empat jam, dilengkapi dengan jobsheet. 
(Kurikulum – Silabi PraktekOAW, 
2009). 
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1. Pengelasan Oxy-Asitilin 

Banyak hal yang harus diketahui 
orang apabila ingin membahas tentang 
pengelasan oksi-asitilin. 

Berikut ini ditunjukkan  posisi 
brander dan arah gerakanbrander pada 
saat pengelasan :  (Althouse, AD., et. 
All, 1976 : 12). 

 
 
 
 

 

 

 

 

Sebaran nyala pada arah las 
berguna untuk pemanasan awal logam 
yang dilas, sebelum  bagian tersebut 
dipanasi pada suhu pengelasan yang 
tinggi.  

Pada gambar ditunjukkan sudut 
kemiringan brander, arah, dan jarak 

nyala brander ke logam yang sedang 
mencair. 

Pergerakan brander dalam 
pengelasan bermacam-macam. 
Pergerakan brander akan menentukan 
bentuk dan  ukuran hasil pengelasan. 
Berikut ini ditunjukkan beberapa 
ilustrasi dari pergerakkan brander : 

  

 
 

Orang yang baru belajar 
mengelas (pemula) disarankan untuk 
latihan pencairan bahan dasar. 
Pencairan bahan dasar merupakan hal 
yang sangat penting dan mendasar 
dalam pengelasan. Logam cair yang 
terjadi akan terbentuk sepanjang celah 
yang akan dilas dan akan membentuk 
sambungan las. 

Karakteristik cairan logam yang 
terbentuk menunjukkan penetrasi yang 

dihasilkan, pengaturan brander,  
bagaimana menggunakan brander, dan 
pergerakan brander. Dengan 
memperhatikan cairan logam yang 
terbentuk, akan membantu orang  
untuk mendapatkan hasil las yang baik 
(Althouse, AD., et. All, 1976 : 13). Perlu 
diketahui bahwa ukuran garis tengah 
cairan yang terbentuk akan sebanding 
dengan kedalaman atau penetrasinya. 
Operator las dapat menentukan 

30o – 45o 
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kedalaman atau penetrasi hasil 
pengelasan dengan memperhatikan 
dan mengendalikan ukuran cairan 
logam yang terbentuk. Perbandingan 
antara lebar cairan dan kedalaman las 
akan berbeda untuk ketebalan yang 
berbeda. 

Keadaan yang tampak pada 
permukaan cairan logam akan 
menunjukkan kondisi pengaturan dari 
brander. Nyala las yang terjadi pada 
brander akan sangat mempengaruhi 
hasil pengelasan. Nyala netral adalah 
nyala yang  digunakan  untuk 
pengelasan logam. 

Brander harus dijaga cukup 
jaraknya dengan permukaan cairan, 
agar ujung kerucut dalamnya tidak 
menyentuh cairan yang terbentuk. 
Apabila cairannya melebar 
menunjukkan  penetrasinya terlalu 
besar. Untuk mencegah cairannya 
melebar , dipilih mengecilkan sudut 
brander dengan bidang daripada 
menjauhkan brander dari permukaan 
cairan.  

Berikut ditunjukkan prosedur 
pembentukan cairan : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sebelum praktik dengan  batang 
las (bahan tambah) atau mahasiswa 
harus berlatih  membentuk  manik las 
(bead), latihan dulu   dengan pencairan 
logam dasar, tanpa lubang, penetrasi 
yang baik, lurus dan lebarnya cukup. 
Bila hal ini sudah dikuasai, mahasiswa 
dapat menguasai teori dan praktik 
membuat cairan las dan selanjutnya 
belajar  menggunakan batang las  
sebagai bahan tambah. 
Kecepatan gerak pengelasan (weld 
travel) akan sangat menentukan hasil 
pengelasan. Pengelasan dengan las 
oxiasitilin mempunyai  intensitas kalor 
sebesar  1000  Watt/cm2, sehingga  
kecepatan gerak pengelasan (weld 
travel) nya berkisar dari  0,04  s/d 0,3 

cm/detik. (Eager, Thomas W. : 1986 : 
296 – 297). Bila  pengelasan dilakukan 
pada plat  sepanjang 10 cm,  maka 
waktu yang diperlukan berkisar dari 
antara 250 detik (4,2 menit)  s/d 33 
detik (0,5 menit).  

2. Peranan Simulasi pada Hasil Belajar 
Praktek Pengelasan Oksi-asitlin 

Dalam pembelajaran praktik las di 
Jurusan Teknik Mesin FT UNY, 
biasanya sebelum praktik mengelas, 
mahasiswa dibekali dengan 
kemampuan kognitifnya dengan 
metode ceramah dilanjutkan 
demonstrasi oleh dosen dan dilanjutkan 
latihan mengelas pada plat-plat bekas 
yang sangat sedikit jumlahnya, dan 

30o – 45o 

penetrasi 
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diteruskan dengan  mengerjakan 
jobnya. 

Dengan hanya mendengar 
penjelasan dosen , melihat orang 
mengelas, dan dengan latihan yang 
kurang memadai, kebanyakan hasil 
pengelasan mahasiswa tidak maksimal 
kualitasnya.  Menurut Thorndike latihan 
itu penting  (the Law of exercise). 
http://www.answers.com/topic/law-of-
exercise.Sedangkan kalau latihannya 
banyak akan mengakibatkan 
penggunakan plat dan gas menjadi  
banyak sehingga biayanya tinggi. 

Dengan menambahkan kegiatan 
simulasi kecepatan pengelasan 
sebelum mengerjakan job dan 
mempelajarinya, diharapkan 
mahasiswa terlatih mengatur kecepatan 
gerak dari brander las. Sehingga dapat 
diduga bahwa  pada pembelajaran 
menggunakan simu-lasi kecepatan 
pengelasan oksi-asitilin, hasil belajar  
mahasiswa dalam praktek pengelasanI 
lebih tinggi dari pada yang tidak 
memakai  cara pembelajaran 
menggunakan simulasi. 

Metode Penelitian 

Sesuai dengan tujuan penelitian , 
maka populasinya dipilih mahasiswa 
Jurusan Pendidikan Teknik Mesin yang 
kuliah pada mata kuliah Praktek 
Pengelasan Oksi-asitilin. Untuk 
menentukan kelas yang digunakan 
sebagai sampel penelitian,  diambil 2 
kelas secara random assesmen. 

Penelitian ini menggunakan 
desain eksperimen yang  termasuk 
dalam “True Experimental Desain  

dengan Model Posttest-Only Control 
Design“.  Berikut ini ditunjukkan ilustrasi 
desain penelitiannya : 
 
Kelompok percobaan :      

R            X      O1 
 
Kelompok Kontrol :            

R           -       O2 
 
(Sugiyono, 2008 :112) 

Dalam eksperimen ini,  satu 
kelompok digunakan sebagai kelompok 
percobaan dan satunya sebagai 
kontrol.Perlakuan untuk Kelompok 
percobaan :  Sebelum melakukan 
pengelasan, mahasiswa diminta 
melakukan simulasi bagaimana 
menggerakkan brander  dengan 
kecepatan yang berbeda, tanpa 
menyalakan brander.  Mahasiswa 
diminta menjelaskan apa yang akan 
terjadi, apabila yang digerakkan adalah 
brander yang siap untuk mengelas. 
Sesudah itu, mereka mengerjakan 
tugas pengelasan  pembuatan jalur las 
posisi bawah tangan sesuai dengan 
jobsheet, setelah sebelumnya instruktor 
melakukan demonstrasi mengelas.Sedangkan 
perlakuan  untuk kelompok kontrol 
:Mahasiswa membaca jobsheet  dan 
mengerjakan tugas, setelah 
sebelumnya instruktor melakukan 
demonstrasi mengelas. 

Berikut ini ditunjukkan ilustrasi  
gerak dan perpindahan brander atau 
tingkat kecepatan  pengelasan yang 
perlu diperhatikan dan dilakukan oleh 
mahasiswa. 

 
 
 
 
 
 

Kecepatan rendah 

Kecepatan sedang 
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1. Kecepatan rendah:  0,4 mm/detik 
2. Kecepatan sedang : 3 mm/detik  
3. Kecepatan tinggi : lebih besar dari 3,3 mm/detik 

Catatan : bahan tambah ukurannya 3 mm. 
 

Untuk menjaga agar hasil 
eksperimen memang akibat dari 
adanya perlakuan saja, maka hal-hal 
yang dapat berpengaruh terhadap 
hasil, perlu dikendalikan, seperti : 

1. Pengendalian  instalasi  las  yang 
digunakan untuk eksperimen.  Instalasi 
las yang digunakan sama. 
2. Pengendalian  bahan  dan job  
dalam pengelasan.  Bahan dan job 
sama. 
3. Pengendalian  penyetelan  regulator,  
nyala brander, batang las.  Ukuran 
tekanan gas, nyala brander, dan ukuran 
batang las dibuat sama. 
4. Pengendalian  rentang waktu yang 
digunakan untuk eksperimen. Waktu 
eksperimen dimaksudkan waktu untuk 
mengerjakan satu job (tidak diulang) 
dibuat sama. 
5. Pengendalian  mahasiswa  yang 
dilibatkan dalam eksperimen.  
Mahasiswa yang dilibatkan pada kedua 
kelompok diambil secara random. 
6. Pengendalian  dosen  pengampu.  
Eksperimen dilakukan dengan dua  dosen yang 
setara kemampuannya. 

Sedangkan untuk menjaga agar hasilnya 
mempunyai kemampuan untuk 
digeneralisaikan,maka eksperimen  
dilakukan  pada jadwal perkuliahan 
yang biasanya, sehingga  kondisi,  
fasilitas,  dosen,  kelompok yang sama,  
pekerjaan yang sama, dengan  
keadaan pada saat tak dilakukan 
eksperimen. 

Untuk pengumpulan data 
penelitian digunakan  metode tes 
praktekdengan caramahasiswa diminta 
mengerjakan  tugas pengelasan (job) 
pembuatan jalur DH.  Peneliti memberi 
sekor terhadap hasil pengelasan 
mahasiswa. Job dan cara penilaian 
yang digunakan ada di Jurusan 
Pendidikan Teknik Mesin FT UNY dan 
sifatnya sudah standar atau baku. 

Analisis data penelitian  untuk 
menguji hipotesis: Ho :  Hasil belajar 
mahasiswa dalam Praktek Pengelasan 
Oksi-asitilin yang  belajarnya  
menggunakan simulasi kecepatan 
pengelasan tidak lebih tinggi dari pada 
yang tidak memakai  cara 
pembelajaran menggunakan simulasi 
dan Ha : Hasil belajar mahasiswa dalam 
Praktek Pengelasan Oksi-asitlin yang  
belajarnya  menggunakan simulasi 
kecepatan pengelasan  lebih tinggi dari 
pada yang tidak memakai  cara 
pembelajaran menggunakan simulasi. 

Sesuai dengan masalah yang 
akan dipecahkan dan tujuan yang akan 
dicapai dalam penelitian ini , maka 
untuk menganalisis data penelitian ini  
dilakukan dengan  Uji-t dengan  jumlah 
sampel n1 tidak sama dengan n2 dan 
variannya homogen,  digunakan  uji-t 
dengan pooled varian. Dengan derajat 
kebebasan (dk) = n1 + n2 -2. (Sugiyono, 
2008 :273). 

Untuk pengambilan kesimpulan 
digunakan cara membandingkan harga 
thitung dengan ttabel.  Besarnya harga ttabel 

Kecepatan  tinggi 
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dicari untuk taraf signifikasi 5% (uji satu 
pihak) dan dk = n1 + n2 – 2. Apabila  
diperoleh harga  t hitung>ttabel, maka Ho 
ditolakdan Ha diterima) 

Analisis untuk Uji-t, diperlukan 
keadaan  normalitas distribusi data 
yang akan dianalisis dan homogenitas 

antara kedua distribusi yang akan 
dianalisis. 

Hasil Penelitian 
Dari hasil penelitian terhadap 

mahasiswa Kelompok Simulasidan 
Kelompok Tidak Simulasidiperoleh data 
seperti ditunjukkan pada Tabel berikut : 

 
Tabel 1. 

Ringkasan Hasil  Penelitian 
 

No. Kelompok Mahasiswa 
Simulasi 

Kelompok Mahasiswa Tidak 
Simulasi 

1 X 1= 74,65 X 2= 69,58 
2 ∑x 1 =2986 ∑ x2 = 2644 
3 S1 = 6,65 s2    = 8,11 
4 S1

2  =44,17 S2
2 = 65,72 

5 N1    = 40 N2    = 38 
 

Dari uji persyaratan analisis 
ditunjukkan bahwa distribusi sekor atau 
hasil  belajar  Kelompok Simulasi 
maupun distribusi sekor Kelompok 
Tidak Simulasi, keduanya berdistribusi 
normal;  dan diperoleh  pula bahwa 
kedua kelompok tersebut mempunyai 

distribusi yang homogen . Selanjutnya 
dilakukan uji hipotesis menggunakan  
Uji-t. 

Dari  ringkasan pada Tabel 1., 
besarnya x, s2, n pada setiap 
kelompok,  dimasukkan pada rumus 
Uji-t sebagai berikut : 

    =    2,77 

 
Dari Tabel  t   diperoleh harga t 

untuk taraf signifikansi 5 % (uji satu 
pihak) dan dk = 76,  sebesar1,669.  
Terlihat bahwa  t hitung > tabel, 
sehingga Ho ditolak secara signifikan, 
atau  bahwa adanya beda skore antara 
kedua kelompok berbeda tersebut 
adalah  signifikan. 

Dengan ditolaknya hipotesis yang 
menyatakan  bahwa prestasi 
mahasiswa dalam Praktek Pengelasan 
oksi-asitilin yang  pembelajarannya  
menggunakan simulasi kecepatan 
pengelasan  tidak lebih tinggi dari pada 
yang tidak memakai  cara 
pembelajaran menggunakan simulasi, 
maka hipotesis yang menyatakan 

bahwa hasil belajar  mahasiswa dalam 
Praktek Pengelasan oksi-asitilin yang  
belajarnya  menggunakan simulasi 
kecepatan pengelasan  lebih tinggi dari 
pada yang tidak memakai  cara 
pembelajaran menggunakan simulasi 
diterima. Artinya bahwa  pembelajaran 
dengan simulasi kecepatan  tersebut 
akan dapat meningkatkan hasil belajar  
mahasiswa dalam mengelas dengan 
oksi-asitilin. 

Hasil eksperimen di atas 
menunjukkan bahwa  dalam belajar 
mengelas, persiapan  secara kognitif 
dan psikomotorik sangat perlu sebelum 
latihan mengelas dan mengerjakan job. 
Kemampuan kognitif diperoleh 
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mahasiswa dari dosen atau instruktor 
atau sumber belajar lain seperti buku 
atau jobsheet.  Pengaruh dari ceramah 
yang dilakukan dosen dan apa yang 
dibaca oleh mahasiswa , serta apa 
yang dilihat yaitu yang dilakukan oleh 
dosennya (demonstrasi) dan yang 
dilakukan oleh teman-temannya 
(pengalaman) sangat positif.  Untuk 
dapat mengelas dengan lancar, 
diperlukan keterampilan psikomotorik. 
Keterampilan  menggerakkan brander 
dan  mengendalikan brander  hanya 
dapat dilakukan dengan  melakukannya 
secaca berulang-ulang.  Dengan bekal 
kemampuan kognitif yang telah 
diperoleh dan ditambah dengan 
simuslasi, maka mahasiswa akan lebih 
siap dalam mengerjakan job 
pengelasan  oksi-asilin. Pada akhirnya 
pembelajaran dengan simulasi di atas,  
mempengaruhi hasil pengelasan  dan  
prestasi belajarnya. 

Simpulan 

Dari penelitian ini diperoleh 
kesimpulan bahwa : Hasil belajar 
mahasiswa dalam praktek pengelasan 
oksi-asitilin yang pembelajarannya  
menggunakan strategi simulasi 
kecepatan pengelasan  lebih tinggi dari 
pada yang tidak memakai  cara 
pembelajaran menggunakan simu-lasi. 

Saran-saran 
Pada bagian ini direkomen-

dasikan bahwa dalam belajar 
mengelas, persiapan  secara kognitif 
dan psikomotorik sangat perlu sebelum 
latihan mengelas dan mengerjakan job. 
Cara simulasi adalah cara yang mudah 
untuk persiapan mengelas. Strategi 
pembelajaran ini dapat mening-katkan 
hasil belajar mahasiswa.  Kalau bahan 
las ada,  memang akan lebih baik 
apabila diperbanyak latihan dengan  

plat yang sesung-guhnya. 
Bagaimanapun pembelajar-an dengan 
simulasi  ada kelemahannya dibanding 
dengan pembelajaran dengan latihan 
yang sebenarnya. 

 Saran untuk implementasi : 
1. Memanfaatkan simulasi kecepatan  
sebelum  melakukan latihan membuat 
jalur pada plat. Persiapkan peralatan 
las oksi-asitilin yang akan digunakan. 
2. Menandai  plat dengan garis yang 
akan dibuat jalur las dan membuat 
garis melintang setiap 2 cm panjang 
pengelasan . 
3. Dalam simulasi ini digunakan alat 
yang biasanya dipakai, tetapi 
brandernya tak dinyalakan. 
4. Mahasiswa dalam kegiatan simulasi 
dapat kerjasama dengan teman lainnya 
untuk mengamati bagaimana posisi dan 
gerak  brander, waktu, dan kecepatan 
pindahnya brander.  
5. Mahasiswa dalam kegiatan simulasi 
dapat mengatur pembuatan jalurnya 
dengan tahapan-tahapan, misalnya tiap 
2 cm berhenti sebentar dan dilanjutkan 
lagi. 
6. Simulasi perlu dilakukan pada 
kecepatan rendah, sedang, maupun 
tinggi. 
7. Bila gerak tangan sudah stabil dan 
nyaman, cobalah berlatih pada plat dan 
dengan nyala brander. 
8. Diskusikan pengalaman yang 
diperoleh dengan teman-teman, mana 
kecepatan pengelasan yang hasil 
lasannya  baik. Dosen dapat membantu 
mahasiswa dalam diskusi kecil 
tersebut. 
9. Setelah percaya diri atas 
pemahamannya, mahasiswa dapat 
mengerjakan tugas sesuai dengan job 
sheetnya. Periksakan hasilnya kepada 
dosen. 
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UPAYA DOSEN DALAM OPTIMALISASI PEMBELAJARAN DITINJAU  DARI   
HETEROGENITAS KARAKTERISTIK MAHASISWA 

Wagiran 
Jurusan  Pendidikan Teknik Mesin FT UNY 

maswagiran@yahoo.com 
 

Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk untuk menemukan rumusan pembelajaran yang efektif  

serta peran dosen dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dalam heterogenitas 
karakteristik mahasiswa.  

Penelitian ini merupakan penelitian survey dengan pendekatan kuantitatif  yang 
dilakukan terhadap dosen  Jurusan Pendidikan Teknik Mesin Fakultas Teknik UNY. 
Pengumpulan data dilakukan dengan angket. Data dianalisis dengan analisis deskriptif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa ciri pembelajaran efektif menurut dosen 
adalah: (a) mampu mengatasi persoalan yang timbul akibat  heterogenitas karakteristik 
mahasiswa yang bergitu tinggi, (b) pembelajaran berpusat pada mahasiswa, (c) peran dosen 
sebagai narasumber, fasilitator  dan motivator, (d) pembelajaran dengan kelompok kecil 
heterogen, (e) adanya remedial, (f) mengacu pada prinsip belajar tuntas, dan (g) optimalisasi 
media pembelajaran. 
Kata kunci : pembelajaran, kurikulum berbasis kompetensi, karakteristik mahasiswa. 

Pendahuluan 
Pembelajaran dewasa ini 

mengarah pada reorientasi dari model 
teching ke model learning dengan 
berpusat pada peserta didik (student 
centered learning). Model ini 
menempatkan mahasiswa sebagai 
subyek pembelajaran yang harus aktif 
mengembangkan dirinya. Kegiatan 
pembelajaran perlu diarahkan untuk 
membantu peserta didik menguasai 
sekurang-kurangnya tingkat 
kompetensi minimal agar mereka dapat 
mencapai tujuan-tujuan yang 
ditetapkan. Sesuai dengan prinsip 
belajar tuntas dan pengembangan 
bakat   maka  setiap peserta didik 
harus diberi kesempatan untuk 
mencapai tujuan sesuai dengan 
kemampuan dan kecepatan belajar 
masing-masing. 

Proses pembelajaran merupa-
kan interaksi edukatif antara peserta 

didik dengan lingkungan belajarnya. 
Dalam proses pembelajaran terdapat 
kebebasan untuk memilih strategi, 
metode, teknik-teknik pembelajaran 
yang paling efektif sesuai dengan 
karakteristik mata pelajaran, 
karakteristik mahasiswa, karakteristik 
pengajar dan kondisi sumberdaya yang 
tersedia. Adanya angin segar 
kebebasan tersebut akan memberi 
peluang dosen untuk berinovasi 
menentukan pembelajaran yang sesuai 
dengan karakteristik dan kemampuan 
peserta didik. Namun demikian dalam 
operasionalnya masih banyak 
pengajar/dosen  yang belum mampu 
memanfaatkan peluang tersebut dan 
tetap melakukan pembelajaran dengan 
paradigma lama yang kurang 
memperhatikan karakteristik peserta 
didiknya. Hal ini disebabkan belum 
berubahnya wawasan dosen itu sendiri 
atau memang terdapat hambatan baik 
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secara eksternal maupun internal untuk 
melaksanakan pembelajaran yang 
diharapkan tersebut.  

Perkembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi, derasnya arus informasi, 
penemuan-penemuan dalam teori dan 
metode pembelajaran menunjukkan 
bahwa paradigma lama dalam 
pembelajaran yang berpusat pada 
dosen sudah saatnya ditinggalkan 
menuju paradigma baru yang lebih 
memberdayakan mahasiswa. 
Paradigma baru tersebut mengarah 
kepada pembelajaran konstruktivisme 
(Wagiran, 2002, 2003a, 2003b). 
Konstruktivisme dapat didefnisikan 
sebagai berikut:  

Constructivism is a theory of 
learning based on the idea that 
knowledge is constructed by the 
knower based on mental activity. 
Learners are considered to be 
active organisms seeking 
meaning. Constructions of 
meaning may initially bear little 
relationship to reality (as in the 
naive theories of children), but will 
become increasing more complex, 
differentiated and realistic as time 
goes on.                 
(http://www.ncrel.org/sdrs/areas/is
sues/content/cntareas/science/sc5
alter.htm). 

Berdasarkan pendapat di atas 
jelas bahwa dalam pembelajaran 
konstruktivisme, pengetahuan adalah 
bentukan (konstruksi) mahasiswa 
sendiri yang sedang belajar. 
Pengetahuan merupakan proses 
menjadi dan pelan-pelan menjadi lebih 
lengkap dan benar. Pengetahuan dapat 

dibentuk secara pribadi. Semua hal lain 
termasuk pelajaran dan arahan dosen 
hanya merupakan bahan yang harus 
diolah dan dirumuskan oleh mahasiswa 
sendiri. Tanpa mahasiswa sendiri aktif 
mengolah, memperlajari dan mencerna 
ia tidak akan menjadi tahu. Maka dalam 
pengertian ini pendidikan atau 
pengajaran harus membantu 
mahasiswa aktif belajar sendiri 
(Suparno, et al, 2002).  

Menurut pandangan 
konstruktivisme, pengetahuan selalu 
merupakan akibat dari suatu konstruksi 
kognitif dari kenyataan yang terjadi 
melalui serangkaian aktifitas seseorang 
(mahasiswa). Mahasiswa membentuk 
skema, kategori, konsep, dan struktur 
pengetahuan yang diperlukan untuk 
pengetahuan (Bettencourt dalam 
Pannen, 2001: 3). Peran dosen atau 
pengajar adalah fasilitator atau 
moderator. Tugasnya adalah 
merangsang, membantu mahasiswa 
untuk mau belajar sendiri dan 
merumuskan pengetahuannya. Dosen 
juga mengevaluasi apakah gagasan 
mahasiswa tersebut sesuai dengan 
gagasan para ahli atau tidak. 
Sedangkan tugas mahasiswa adalah 
aktif belajar dan mencerna.  

Upaya peningkatan kualitas 
pembelajaran tidak dapat dipisahkan 
dari kesiapan dan kemauan keras 
dosen maupun mahasiswa. Kurikulum 
berbasis kompetensi menempatkan 
dosen  sebagai fasilitator yang harus 
bertindak aktif memotivasi mahasiswa 
agar aktif dalam mengkonstruksi 
pengetahuannya. Dosen juga berperan 
sebagai manajer pembelajaran yang 
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mengelola pembelajaran agar menjadi 
pembelajaran yang menyenangkan, 
aktif dan bermakna.  Oleh karena itu 
jelas bahwa kualitas pembelajaran 
sangat bergantung pada kualitas dosen 
dan kesesuaian pola mengajarnya.  

Meskipun diketahui peran 
pembelajaran dalam meningkatkan 
prestasi belajar mahasiswa, salahsatu 
permasalahan mendasar yang 
ditemukan berkait dengan pola 
pembelajaran  adalah pada 
heterogenitas karakteristik  mahasiswa. 
Pengalaman dalam pembelajaran 
menunjukkan bahwa mahasiswa dalam 
satu kelas memiliki karakteristik yang 
amat beragam. Terdapat mahasiswa 
yang tekun dalam belajar, disiplin, 
berani bertanya dan mengemukakan 
pendapat. Namun demikian terdapat 
pula mahasiswa yang tidak memiliki 
kesungguhan dalam belajar, tidak 
disiplin, serta  tidak mampu 
mengemukakan pendapat. Dari sisi 
penguasaan materi maupun 
penguasaan awal materi terlihat pula 
keragaman yang amat tinggi. Terdapat 
mahasiswa yang mampu menyerap 
dan mengkonstruk informasi dan 
pengetahuan dengan cepat namun ada 
juga yang teramat lambat.  Keragaman 
karakteristik mahasiswa ini dapat 
dipahami dengan semakin menurunnya 
keketatan seleksi seiring penurunan 
jumlah pendaftar.  

Permasalahan heterogenitas 
yang begitu tinggi tentu memerlukan 
strategi yang berbeda pula dalam 
pembelajaran. Seorang dosen yang 
menggunakan pola pembelajaran yang 
sama dalam kelas yang begitu 

heterogen tentu akan mengalami 
kesulitan. Oleh karenanya dosen 
dituntut  mampu menemukan suatu 
strategi efektif dalam upaya 
meningkatkan kualitas pembelajaran 
pada kelas dengan tingkat 
heterogenitas tinggi. Bagaimana 
sebenarnya pelaksanaan pembelajaran 
selama ini yang dilakukan dosen dalam 
kelas dengan heterogenitas tinggi ?,  
upaya apa yang dilakukan dosen dalam 
meningkatkan kualitas pembelajaran 
dalam kelas dengan tingkat 
heterogenitas yang tinggi ?,  
bagaimana kelayakan pembelajaran 
aktif  menurut dosen dilihat dari 
heterogenitas karakteristik mahasiswa 
?, peran apa yang harus dilakukan 
dosen dalam pembelajaran dilihat dari 
heterogenitas karakteristik mahasiswa 
?, dan bagaimana pembelajaran yang 
efektif dalam memghadapi 
heterogenitas karakteristik mahasiswa 
?. Pertanyaan-pertanyaan tersebut 
haruslah segera ditemukan 
jawabannya sebagai langkah 
peningkatan kualitas pembelajaran. 
Penelitian ini bermaksud menemukan 
rumusan pembelajaran yang efektif  
serta peran dosen dalam meningkatkan 
kualitas pembelajaran dalam 
heterogenitas karakteristik mahasiswa 
yang amat beragam.  Dengan 
dirumuskannya pembelajaran yang 
efektif dalam heterogenitas karakteristik 
mahasiswa diharapkan dapat 
meningkatkan kualitas pembelajaran 
yang berimbas pada peningkatan 
pencapaian kompetensi mahasiswa. 
Permasalahan penelitian ini dapat 
dirumuskan sebagai berikut: 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Teknik Mesin 
FT UNY, Sabtu 2 Juni 2012 ISSN: 2086-8987

426



4 

1) Bagaimana pembelajaran yang 
efektif menurut dosen sesuai dengan 
heterogenitas karakteristik 
mahasiswa ? 

2) Strategi apa saja yang ditempuh 
dosen dalam optimalisasi 
pembelajaran sesuai heterogenitas 
karakteristik mahasiswa ? 

3) Bagaimana kelayakan pembelajaran 
aktif  sesuai tuntutan KBK menurut 
dosen dilihat dari heterogenitas 
karakteristik mahasiswa ? 

4) Bagaimana peran dosen dalam 
pembelajaran dilihat dari 
heterogenitas karakteristik 
mahasiswa ? 

5) Bagaimana pembelajaran yang 
efektif dalam menghadapi 
heterogenitas karakteristik 
mahasiswa ? 

 Penelitian ini bertujuan untuk 
menemukan rumusan pembelajaran 
yang efektif  serta peran dosen dalam 
meningkatkan kualitas pembelajaran 
dalam heterogenitas karakteristik 
mahasiswa Hal ini penting mengingat 
peran pembelajaran dalam 
meningkatkan kualitas pendidikan. 
Penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan kontribusi positif dalam 
pemecahan masalah pembelajaran  
sebagai upaya meningkatkan kualitas 
pendidikan. Hasil penelitian ini 
diharapkan merupakan masukan yang 
berharga dan dapat ditindaklanjuti 
dalam rangka meningkatkan kualitas 
pendidikan khususnya dalam hal 
pembelajaran.
Cara Penelitian  
 Penelitian ini dilakukan terhadap 
dosen Jurusan Pendidikan Teknik 

Mesin  Fakultas Teknik UNY, dilakukan 
dalam waktu 4 bulan efektif. Penelitian 
ini merupakan penelitian survey 
dengan pendekatan kuantitatif. Data 
dikumpulkan dengan menggunakan 
angket, dokumentasi serta wawancara 
terbatas. Angket digunakan untuk 
menjaring data tentang pembelajaran 
yang efektif menurut dosen sesuai 
dengan karakteristik mahasiswa, 
strategi yang ditempuh dosen dalam 
optimalisasi pembelajaran sesuai 
heterogenitas karakteristik mahasiswa,  
kelayakan pembelajaran aktif  sesuai 
tuntutan KBK menurut dosen dilihat 
dari heterogenitas karakteristik 
mahasiswa. Disamping itu dokumentasi 
dan wawancara digunakan untuk 
mengungkap informasi yang sifatnya 
khusus yang tidak dapat diungkap 
dengan angket.  

Data kuantitatif  yang diperoleh 
dari angket dan dokumentasi dalam 
penelitian ini dianalisis dengan analisis 
deskriptif. Sedangkan data yang 
sifatnya kualitatif hasil wawancara 
diorganisasikan ke dalam suatu pola, 
kategori dan satuan uraian dasar 
sehingga menghasilkan kesimpulan 
yang bermakna dan saling melengkapi 
atau mengkonfirmasi dengan temuan-
temuan kuantitatif dari hasil angket. 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Pembelajaran yang Efektif Sesuai 
Karakteristik Mahasiswa 

Data pembelajaran yang efektif 
sesuai karakteristik mahasiwa yang 
diperoleh melalui angket dapat 
disajikan dalam Tabel 1.  
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Tabel 1. Kelayakan Prinsip Pembelajaran Aktif menurut Pendapat Dosen 

No Pernyataan Setuj
u

Persen 
tase (%) 

Tidak 
Setuju

Persen 
tase (%)

1 Berpusat pada mahasiswa 22 91.67 2 8.33 
2 Metode pembelajaran aktif dan 

kontekstual 
22 91.67 2 8.33 

3 Media pembelajaran yang beragam 22 91.67 2 8.33 
4 Peran dosen sebagai fasilitator 23 95.83 1 4.17 
5 Hubungan personal dosen dan 

mahasiswa  20 83.33 4 16.67 

6 Evaluasi menyeluruh dan 
berkesinambungan 24 100.00 0 0.00 

7 Untuk mahasiswa dengan bekal awal 
relatif rendah metode pembelajaran aktif 
tidak tepat digunakan 

8 33.33 16 66.67 

8 Untuk siswa dengan bekal awal relatif 
rendah metode pembelajaran yang  tepat 
adalah  dengan reward and punishment  

11 45.83 13 54.17 

9 Dalam perkuliahan, tidak penting materi 
selesai. Yang terpenting adalah 
mahasiswa mampu menemukan “cara 
belajarnya” dalam matakuliah tersebut 

11 45.83 13 54.17 

10 Metode pembelajaran berbasis tugas 
(dengan tugas-tugas merupakan 
pembelajaran yang cocok digunakan 
pada mahasiswa yang heterogenitasnya 
tinggi 
 

14 58.33 10 41.67 

11 Metode diskusi masih sulit diterapkan 
dalam kelas heterogen 13 54.17 11 45.83 

12 Mahasiswa harus memiliki referensi 
utama perkuliahan 22 91.67 2 8.33 

13 Mahasiswa perlu dikelompokkan menurut 
tingkat penguasaan awalnya  11 45.83 13 54.17 

 
 
Terhadap pertanyaan apakah 

dosen perlu memperhatikan perbedaan 
karakteristik mahasiswa sebagian 
besar dosen menyatakan perlu. Hal ini 
tentunya positif dalam mendukung 
pembelajaran sesuai tuntutan 
penerapan kurikulum Berbasis 
kompetensi yang menghendaki 

pembelajaran individual yang mengakui 
keberagaman karakteristik mahasiswa. 
Pemahaman pentingnya mengakui dan 
memperhatikan perbedaan karakteristik 
mahasiswa merupakan potensi yang 
harus dikembangkan dan diikuti 
dengan langkah-langkah pembelajaran 
yang sesuai dengan prinsip tersebut. 
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Dalam mencapai pembelajaran 
efektif dilihat dari peran mahaiswa 
sebagian besar dosen memiliki 
kesamaan tentang pentingnya 
menempatkan mahasiwa sebagai 
subyek pembelajaran. Dalam hal ini 
mahasiswalah yang harus aktif dan 
tugas dosen adalah mendorong agar 
mahaiswa aktif dalam perkulaiahan 
atau dalam belajarnya. Mahaisswa 
harus diberi kesempatan seluas-
luasnya untuk aktif dalam penerapan 
pembelajaran. Metode diskusi dengan 
kelompok kecil, dan penugasan 
merupakan salahsatu metode yang 
dapat digunakan. 

Dilihat dari metode 
pembelajarannya, pembelajaran yang 
efektif menurut dosen adalah metode 
yang disesuaikan dengan substansi 
pembelajaran dan memperhatikan 
karakteristik mahasiswa. Beberapa 
dosen mengemukakan metode yang 
dapat diterapkan dan sudah dicoba dan 
ternyata efektif. Metode-metode 
tersebut antara lain dengan diskusi 
kelompok dengan pemerataan 
kemampuan mahasiswa di tiap 
kelompok, penggunaan modul, dan 
adanya pengayaan, pendalaman materi 
dan remedial. Prinsip-prinsip 
pembelajaran yang ditawarkan dosen 
tersebut pada prinsipnya sesuai 
dengan harapan metode pembelajaran 
yang diterapkan dalam penerapan 
kurikulujm berbasis kompetensi. 
Disamping itu selaras pula dengan 
prinsip-prinsip pembelajaran aktif. 

Penggunaan media yang yang 
mampu mememacu kreatifitas, aktifitas 
mahasiswa, dan up to date merupakan 

salah satu prinsip yang harus 
diperhatikan dalam rangka mencapai 
pembelajaran yang efektif ditinjau dari 
media. Disamping itu kemudahan 
dibuat dan digunakan, kesesuaian 
dengan sumberdaya dan fasilitas yang 
ada, kesesuaian dengan substansi 
pembelajaran merupakan ciri lain 
pembelajaran efektif dalam hal 
penggunaan media.  

Dalam peran dosen, sebagian 
besar dosen jurusan sepakat perlunya 
penguasaan dosen terhadap metode 
mengajar yang beragam sesuai dengan 
kondisi dan situasi, karakteristik 
mahasiswa dan materi perkuliahan. 
Sebagian besar dosen sependapat 
bahwa fungsi dosen adalah fasilitator, 
motivator dan inspirator agar 
mahasiswa aktif. Dosen juga harus 
kreatif dan tanggap dengan situasi 
pembelajaran. Sebagian besar 
pendapat dan saran  dosen tersebut 
apabila dicermati mencerminkan peran 
pengajar dalam penerapan kurikulum 
berbasis kompetensi dan prinsip 
pembelajaran aktif. Hal ini tentunya 
positif dalam rangka memantapkan 
implementasi pembelajaran berbasis 
kompetensi menuju pembelajaran yang 
efektif.  

Dalam hal hubungan dosen 
dengan mahasiswa, sesuai dengan 
saran metode pembelajaran di atas 
tampak bahwa sebagian besar dosen 
mulai menempatkan hubungan dengan 
mahasiswa sebagai mitra dan bukan 
lagi sebagai satu-satunya sumber 
pengetahuan. Diantara berbagai prinsip 
hubungan dosen dengan mahasiswa 
antara lain: komunikasi yang terbuka, 
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transparan, akomodatif, interaktif, dekat 
dan akrab. Meskipun demikian terdapat 
pula dosen yang mengemukakan 
bahwa hubungan tersebut harus dijaga 
sesuai dengan kedudukan masing-
masing serta  dalam batas-batas 
akademik. Namun demikian secara 
keseluruhan sebagian besar dosen 
sependapat bahwa hubungan dosen 
dengan mahasiswa harus lebih 
terbuka, akrab dan interaktif tanpa 
melupakan posisi masing-masing. 

Dalam hal evaluasi sebagian 
besar dosen sepakat perlunya 
penilaian secara menyeluruh, obyektif, 
mengacu pada standar kompetensi 
minimal, umpan balik langsung, dan 
teratur (terprogram). Evaluasi juga 
harus mampu mengukur perbedaan 
kemampuan mahasiswa. Hal yang 
tidak boleh dilupakan bahwa evaluasi 
dilakukan secara obyektif dan terbuka 
sehingga mahasiswa mengetahui 
kemajuan belajarnya. Beberapa prinsip 
yang dikemukakan sebagian besar 
dosen tersebut sesuai dan selaras 
dengan tuntutan penilaian dalam 
penerapan kurikulum berbasisi 
kompetensi yang menghendaki 
penilaian kelas secara berkelanjutan 
dan menyeluruh.  

Secara umum dapat dinyatakan 
bahwa apa yang disarankan sebagian 
besar dosen tentang pembelajaran 
yang efektif selaras dengan 
karakteristik pembelajaran aktif. Namun 
demikian yang perlu dijamin adalah 
implementasinya dalam 
pembelajaran/perkuliahan apakah 
sesuai dengan yang dikemukakan. 

Strategi yang Ditempuh Dosen 
dalam Optimalisasi Pembelajaran 
Sesuai Heterogenitas Karakteristik 
Mahasiswa 

Strategi yang ditempuh dosen 
dalam optimalisasi pembelajaran 
sesuai heterogenitas karakteristik 
mahasiswa tentu tidak dapat 
dilepaskan dari permasalahan yang 
timbul dalam perkuliahan. Sebagian 
besar dosen yang dijadikan responden 
(62,5 %) menyatakan menghadapi 
kesulitan yang diakibatkan oleh begitu 
beragamnya karakteristik mahasiswa 
terutama dari pengetahuan awalnya. 
Beberapa kesulitan tersebut antara lain 
kemampuan memahami materi masing-
masing mahasiswa amat beragam, 
keragaman persepsi mahasiswa, 
motivasi belajar yang rendah, kurang 
gigih, dan malas membaca. Disamping 
itu kesulitan yang timbul menyangkut 
kesulitan dalam menciptakan suatu 
metode pembelajaran yang mampu 
mengaktifkan siswa, menyusun media 
pembelajaran yang mampu 
membangkitkan atensi dan antusiasme 
mahasiswa, hubungan dosen dan 
mahaisswa yang tidak terbuka serta 
menentukan evaluasi yang mampu 
mengakomodasi perbedaan 
karakteristik mahasiswa.  

Dari berbagai permasalahan 
yang timbul tersebut beberapa dosen 
telah menemukan formula yang terbukti 
efektif, beberapa dosen masih 
mencoba-coba serta dosen lainnya 
belum menemukan sama sekali 
metode yang cocok. Beberapa strategi 
yang telah ditempuh dosen dan 
disarankan dalam mengatasi 
permasalahan heterogennya 
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karakteristik mahasiswa antara lain: (1) 
pemetaan kemampaun awal 
mahasiswa sehingga dapat ditentukan 
perlakuan yang sesuai, salahsatu cara 
yang dapat ditempuh adalah dengan 
memberikan pre-test, (2) memberi 
tugas-tugas yang bervareasi terhadap 
kelompok kecil heterogen. Dalam 
prakteknya mahasiswa dibagi menjadi 
kelompok-kelompok kecil 
beranggotakan 3 – 4 orang dengan 
tingkat kemampuan yang beragam. 
Dalam kelompok tersebut akan terjadi 
interaksi dalam memecahkan masalah 
sehingga semua anggota kelompok 
dapat berperan serta lebih mampu 
menguasai materi/kompetensi, (3) 
memberikan tugas-tugas individual baik 
dalam perkuliahan maupun tugas 
rumah dengan merujuk pustaka-
pustaka acuan. Hal ini juga untuk 
meningkatkan kemauan mahasiswa 
membaca buku yang saat ini dirasa 
rendah, (4)  penilaian berbasis individu, 
meskipun dalam kegiatan kelompok. 
Dengan penilaian ini mahasiswa akan 
lebih termotivasi dalam belajarnya. 
Pemberian umpan balik dengan segera 
merupakan salah satu cara yang dinilai 
efektif pula dalam meningkatkan 
motivasi dan kemampuan mahasiswa.  

Dari berbagai pendapat dosen 
tersebut dapat disarikan bahwa 
salahsatu strategi yang ditempuh 
dosen dalam optimalisasi pembelajaran 
sesuai heterogenitas karakteristik 
mahasiswa antara lain dengan 
pemetaan (melalui pre-test, misalnya), 
pembelajaran kelompok kecil 
heterogen, berbasis tugas, penilaian 
individu, dan umpan balik segera. 

Kelayakan Pembelajaran Aktif  
dilihat dari Heterogenitas Karak-
teristik Mahasiswa

Sebagian besar dosen (95,83 
%) setuju bahwa pembelajaran aktif 
layak diterapkan dalam kelas dengan 
heterogenitas karakteristik mahasiswa 
yang begitu tinggi. Beberapa alasan 
yang dikemukakan antara lain: (1) 
pembelajaran aktif mengarahkan 
mahasiswa untuk menikmati belajarnya 
dan menemukan pengetahuan, (2) 
membuat mahasiswa menjadi aktif dan 
gemar membaca baik buku atau media 
lain, (3) sesuai karakteristik mahasiswa 
dan lebih mengenai sasaran. 

Secara rinci apabila dilihat dari 
kompoenen-komponen pembelajaran 
aktif sebagian besar setuju dalam 
aspek-aspek: berpusat pada 
mahasiswa, metode pembelajaran aktif 
dan kontekstual, media beragam, peran 
dosen sebagai fasilitator, hubungan 
personal dosen dan mahasiswa, 
evaluasi menyeluruh dan 
berkesinambungan, metode 
pembelajaran berbasisi tugas, dan 
penggunaan metode diskusi. Namun 
demikian sebagian besar dosen tidak 
setuju dengan salahsatu prinsip yaitu “ 
dalam perkuliahan tidak penting materi 
selesai, yang terpenting mahasiswa 
mampu menemukan cara belajarnya 
dalam matakuliah tersebut”. Dengan 
demikian sebagian besar dosen 
memang masih memfokuskan 
bagaimana materi perkuliahan selesai.  

Dari berbagai pendapat tersebut 
tampak bahwa sebagian besar dosen 
menyatakan bahwa pembelajaran aktif 
layak diterapkan dalam perkuliahan 
dengan heterogenitas karakteristik 
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mahasiswa yang beragam. Namun 
demikian terdapat                                          
satu prinsip pembelajaran aktif yang 
dinilai tidak layak oleh sebagaian besar 
dosen yaitu penekanan pada 
“penemuan cara belajar”. Hal ini 
tentunya perlu penjelasan lebih lanjut.  
Peran Dosen dalam Pembelajaran 
Dilihat dari Heterogenitas Karak-
teristik Mahasiswa

Dilihat dari peran dosen, 
pendapat sebagian besar dosen 
mengarah pada peran dosen sebagai 
fasilitator pembelajaran. Secara rinci 
peran dosen yang dikemukakan oleh 
responden adalah: (1) sebagai 
fasilitator dan motivator, (2) sebagai 
inspirator bagi mahasiswa, (3) sebagai 
manajer yang mengarahkan 
mahasiswa sesuai dengan 
kemampuannya, (4) sebagai 
narasumber, (5) menilai mahasiswa, (6) 
sebagai pengatur strategi pembelajaran 
yang aktif dan cerdas. 

Dari berbagai pendapat tersebut 
semuanya mengarah pada peran dan 
fungsi dosen sebagai fasilitator seiring 
dengan prinsip pembelajaran aktif yang 
menempatkan mahasiswa sebagai 
subyek. Hal ini tentunya positif, namun 
yang perlu dimonitor dan dijaga adalah 
bagaimana aplikasi di 
lapangan/perkuliahan. 
Pembelajaran yang Efektif dalam 
Menghadapi Heterogenitas Karak-
teristik Mahasiswa

Pembelajaran yang efektif 
dalam menghadapi heterogenitas 
karakteristik mahasiswa menurut 
responden (dosen) tidak dapat 
dilepaskan dari peran siswa maupun 
dosen. Beberapa ciri pembelajaran 

efektif tersebut adalah: (1) mampu 
mengatasi persoalan yang timbul akibat  
heterogenitas karakteristik mahasiswa 
yang bergitu tinggi, (2) pembelajaran 
berpusat pada mahasiswa, (3) peran 
dosen sebagai narasumber, fasilitator  
dan motivator, (4) pembelajaran 
dengan kelompok kecil heterogen, (5) 
adanya remedial, (6) mengacu pada 
prinsip belajar tuntas, dan (7) 
optimalisasi media pembelajaran 
Kesimpulan dan Saran 
Berdasarkan data hasil penelitian dan 
pembahasan dapat disampaikan 
kesimpulan sebagai berikut:   
1. Pembelajaran yang efektif menurut 

dosen, sesuai dengan hetrogenitas 
karakteristik mahasiswa antara lain 
(a) menempatkan mahasiswa 
sebagai subyek pembelajaran, (b) 
metode pembelajaran disesuaikan 
dengan substansi pembelajaran 
dan memperhatikan karakteristik 
mahasiswa. Metode-metode 
tersebut antara lain dengan diskusi 
kelompok kecil heterogen, 
penggunaan modul, dan adanya 
pengayaan, pendalaman materi dan 
remedial, (c) menggunakan media 
yang yang mampu mememacu 
kreatifitas, aktifitas mahasiswa, dan 
up to date, (d) fungsi dosen adalah 
fasilitator, motivator dan inspirator 
agar mahasiswa aktif, (e)  
hubungan dengan mahasiswa 
sebagai mitra dan buklan lagi 
menempatkan dosen sebagai satu-
satunya sumber pengetahuan, 
hubungan harus lebih terbuka, 
akrab dan interaktif tanpa 
melupakan posisi masing-masing, 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Teknik Mesin 
FT UNY, Sabtu 2 Juni 2012 ISSN: 2086-8987

432



6 

dan (f) penilaian secara 
menyeluruh, obyektif, mengacu 
pada standar kompetensi minimal, 
umpan balik langsung, dan tertaur 
(terprogram).  

2. Strategi yang ditempuh dosen 
dalam optimalisasi pembelajaran 
sesuai heterogenitas karakteristik 
mahasiswa antara lain dengan 
pemetaan (melalui pre-test, 
misalnya), pembelajaran kelompok 
kecil heterogen, berbasis tugas, 
penilaian individu, dan umpan balik 
segera 

3. Sebagian besar dosen (95,83 %) 
setuju bahwa pembelajaran aktif 
layak diterapkan dalam kelas 
dengan heterogenitas karakteristik 
mahasiswa yang begitu tinggi. 
Beberapa alasan yang 
dikemukakan antara lain: (a) 
pembelajaran aktif mengarahkan 
mahasiswa untuk menikmati 
belajarnya dan menemukan 
pengetahuan, (b) membuat 
mahasiswa menjadi aktif dan gemar 
membaca baik buku atau media lain 
seperti internet, (c) sesuai 
karakteristik mahasiswa dan lebih 
mengenai sasaran 

4. Sebagian besar dosen berpendapat 
bahwa peran dosen mengarah 
pada peran dan fungsi sebagai 
fasilitator seiring dengan prinsip 
pembelajaran aktif yang 

menempatkan mahasiswa sebagai 
subyek Secara rinci peran dosen 
yang dikemukakan oleh responden 
adalah: (a) sebagai fasilitator dan 
motivator, (b) sebagai inspirator 
bagi mahasiswa, (c) sebagai 
manajer yang mengarahkan 
mahasiswa sesuai dengan 
kemampuannya, (d) sebagai 
narasumber, (e) menilai 
mahasiswa, (f) sebagai pengatur 
strategi pembelajaran yang aktif 
dan cerdas. 

5. Beberapa ciri pembelajaran efektif 
menurut dosen adalah: (a) mampu 
mengatasi persoalan yang timbul 
akibat  heterogenitas karakteristik 
mahaiswa yang bergitu tinggi, (b) 
pembelajaran berpusat pada 
mahasiswa, (c) peran dosen 
sebagai narasumber, fasilitator  dan 
motivator, (d) pembelajaran dengan 
kelompok kecil heterogen, (e) 
adanya remedial, (f) mengacu pada 
prinsip belajar tuntas, dan (g) 
optimalisasi media pembelajaran 

Berdasarkan temuan-temuan pene-
litian, dapat disampaikan saran sebagai 
berikut:  
1. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pada dasarnya semua 
dosen mempunyai pandangan dan 
pendapat yang relatif sama tentang 
perlunya penerapan prinsip-prinsip 

2. pembelajaran  aktif dalam 
mengatasi permasalahan yang 
diakibatkan oleh hetrogenitas 
karakteristik mahasiswa yang 
beragam. Prinsip-prinsip 
pembelajaran tersebut sesuai 

dengan karakteristik  pembelajaran 
yang diharapkan dalam penerapan 
kurikulum berbasisi kompetensi. 
Oleh karenanya langkah yang 
perlu ditempuh adalah menjamin 
penerapan prinsip-prinsip 
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pembelajaran tersebut 
diaplikasikan secara nyata dan 
konsisten oleh dosen. Metode-
metode monitoring dan evaluasi 
perlu ditekankan pada upaya 
penerapan pembelajaran sesuai 
karakteristik pembelajaran yang 
diharapkan dalam penerapan 
kurikulum berbasiis kompetensi. 

3. Penelitian ini merupakan penelitian 
awal. Penelitian lanjutan hendaknya 
lebih difokuskan pada upaya 
menganalisis implemenatsi prinsip-
prinsip pembelajaran tersebut 
dalam situasi nyata/perkuliahan. 
Disamping itu upaya ujicoba 
metode-metode yang telah berhasil 
diterapkan   pada mata kualiah lain 
perlu dilakukan salahsatunya 
melalui penelitian action research
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OPTIMALISASI PEMBELAJARAN DAN PENILAIAN PADA 
PENDIDIKAN VOKASI UNTUK MENYIAPKAN TENAGA KERJA 

YANG BERKARAKTER 
 

W i d a r t o  
Jurusan Pendidikan Teknik Mesin FT UNY 

 
Abstrak

Pendidikan karakter bukan hanya pembelajaran pengetahuan semata, tetapi 
menyangkut moral, nilai-nilai etika, estetika, budi-pekerti yang luhur dan lain sebagainya. 
Terkait dengan hal itu, pendidikan vokasi bidang Manufaktur yang menyiapkan tenaga 
kerja sektor industri, perlu me-review pembelajaran dan penilaian hasil belajar yang 
selama ini telah dilakukan pada kelas praktik yang menjadi roh pendidikan vokasi. 
Review bertujuan mencermati kembali apakah di dalam mata kuliah praktik sudah implisit 
menerapkan pendidikan karakter. Melalui review diharapkan seluruh komponen 
pembelajaran praktik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran 
sudah mengacu pada pendidikan karakter.  

Untuk kepentingan tersebut, teori modern neobehaviouristik Robert Gagne dan 
teori konstruktivistik Jean Piaget masih relevan menjadi rujukan. Pendidikan vokasi dapat 
menerapkan model pengajaran sosial partners in learning dan group investigation dalam 
rangka untuk mengembangkan karakter mahasiswa sebagai seorang yang telah dewasa. 
Karakter individu yang dikembangkan meliputi empat aspek, yakni olah hati, olah pikir, 
olah raga, olah rasa, dan karsa. Oleh karena itu, penilaian hasil belajar pada pendidikan 
vokasi harus mencakup aspek karakter tersebut. Penilaian aspek karakter dilakukan 
melalui tiga tahap. Pertama, identifikasi komponen karakter apa sajakah yang perlu 
dinilai. Kedua, penilaian aspek karakter sebagai hasil proses belajar dilakukan on going 
assessment. Ketiga, penilaian hasil belajar aspek karakter mengacu pada konsep 
pendidikan karakter. Untuk keberhasilan pengembangan karakter pada sekolah/kampus 
diperlukan keteladanan dari para pendidik dan tenaga kependidikan sebagai prasyarat 
utama.  
Kata kunci: Pembelajaran, penilaian, pendidikan vokasi, karakter. 

Pendahuluan 
Salah satu catatan akhir Pidato 

Dies ke-48 UNY yang disampaikan 
Sri Sultan Hamengku Buwono X, 
pada tanggal 21 Me1 2012 adalah 
”Pendidikan karakter di sekolah, 
tidak hanya pembelajaran 
pengetahuan semata, tetapi lebih 
dari itu, penanaman moral, nilai-nilai 
etika, estetika, budi-pekerti yang 
luhur dan lain sebagainya. 
Penerapan pendidikan karakter 
harus implisit di dalam setiap 
pelajaran…….”. Berangkat dari 
pernyataan itu, pendidikan vokasi 
bidang Manufaktur yang merupakan 
“sekolah” untuk menyiapkan tenaga 

kerja pada sektor industri perlu me-
review model pembelajaran dan 
sistem penilaian hasil belajar yang 
selama ini dirujuk untuk 
pembelajaran pada kelas praktik 
yang menjadi roh pendidikan vokasi. 

Review bertujuan mencermati 
kembali apakah di dalam “setiap 
pelajaran” praktik sudah implisit 
menerapkan pendidikan karakter. 
Kegiatan review dapat dimulai dari 
beberapa pertanyaan sederhana 
seperti ini: (1) Apakah teori-teori 
belajar yang menjadi acuan 
pembelajaran praktik relevan 
dengan pendidikan karakter saat 
ini?; (2) Apakah model pembelajaran 
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praktik yang diterapkan di 
bengkel/laboratorium relevan 
dengan pendidikan karakter?; (3) 
Apakah metode pembelajaran 
praktik yang diterapkan di 
bengkel/laboratorium sudah 
menanamkan kebiasaan 
sebagaimana dimaksud dalam 
pendidikan karakter?; dan (4) 
Apakah sistem penilaian hasil 
belajar matakuliah praktik sudah 
mencakup aspek-aspek yang 
dimaksud dalam pendidikan 
karakter? 

Melalui review seperti itu, 
diharapkan seluruh komponen 
pembelajaran praktik mulai dari 
perencanaan, pelaksanaan, dan 
penilaian hasil belajar mengacu 
pada pola pendidikan karakter. 
Dengan demikian pendidikan vokasi 
akan mampu menghantarkan 
mahasiswanya menuju Insan 
Indonesia Cerdas yang 
Komprehensif, Kompetitif, 
Berkarakter, dan Bermartabat 
sebagaimana harapan kita semua. 
Teori Belajar  

Para ahli menggolongkan teori 
belajar pada dua aliran, yakni 
Behaviorisme dan Kognitivisme. 
Teori behavioristik juga dikenal 
sebagai teori Jill and Jack. Menurut 
aliran behaviorisme belajar pada 
hakikatnya adalah pembentukan 
asosiasi antara pesan yang 
ditangkap panca indra dengan 
kecenderungan untuk bertindak atau 
hubungan antara Stimulus dan 
Respon (S-R). Oleh sebab itulah 
teori ini dikenal atau disebut dengan 
teori stimulus-respon. Teori-teori 
yang termasuk ke dalam kelompok 

behaviorisme di antaranya: 
Koneksionisme dengan tokohnya 
Thorndike, Classical conditioning 
dengan tokohnya Pavlop, Operant 
conditioning yang dikembangkan 
oleh Skinner, Sistematic behavior 
yang dikembangkan oleh Clarek 
Hull, Contiguous conditioning yang 
dikembangkan oleh Edwin Guthrie, 
dan teori Modern Neobehaviouris
yang dikembangkan oleh Robert 
Gagne. 

Pada sisi lain, teori belajar 
kognitifistik lebih menekankan 
bahwa belajar merupakan suatu 
proses yang terjadi dalam akal 
pikiran manusia. Pada dasarnya 
belajar adalah suatu proses usaha 
yang melibatkan aktivitas mental 
yang terjadi dalam diri manusia 
sebagai akibat dari proses interaksi 
aktif dengan lingkungannya untuk 
memperoleh suatu perubahan dalam 
bentuk pengetahuan, pemahaman, 
tingkah laku, keterampilan dan nilai 
sikap yang bersifat relatif dan 
berbekas. Sedangkan, teori-teori 
yang termasuk ke dalam kelompok 
kognitif holistik diantaranya: Teori 
Gestalt dengan tokohnya Kofka, 
Kohler, dan Wertheimer, teori Medan 
(Field theory) dengan tokohnya 
Lewin, teori Organismik yang 
dikembangkan oleh Wheeler, teori 
Humanistik dengan tokohnya 
Maslow dan Rogers, serta teori 
Konstruktivisik dengan tokohnya 
yang sangat terkenal yaitu Jean 
Piaget. Pada prinsipnya terdapat 
tujuh perbedaan cara pandang 
antara kedua teori tersebut, seperti 
diuraikan pada Tabel 1 berikut ini. 

Tabel 1. 
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Perbedaan antara teori behavioristik dengan kognitifistik 
No. Teori Behavioristik (S-R) Teori Kognitifistik 

1 Mementingkan pengaruh 
lingkungan 

Lebih mementingkan apa yang ada 
dalam diri 

2 Mementingkan pada bagian-bagian Mementingkan keseluruhan 
3 Mengutamakan peran reaksi Menguatkan fungsi kognitif 

4 Hasil belajar terbentuk secara 
mekanis Terjadi kesinambungan dalam diri 

5 Dipengaruhi oleh pengalaman 
masa lalu Tergantung pada saat itu 

6 Mementingkan pembentukan 
kebiasaan 

Mementingkan terbentuknya struktur 
kognitif 

7 
Dalam memecahkan masalah 
dilakukan dengan cara trial and 
eror 

Untuk memecahkan masalah 
didasarkan kepada insight 

 
Pada kesempatan ini, penulis 

tidak mengupas satu per satu teori-
teori di atas, tetapi akan 
menyampaikan masing-masing 
aliran satu teori yang dinilai sangat 
relevan untuk pendidikan vokasi. 
Aliran behaviorisme akan diambil 
salah satu teori yang terkenal, yakni 
modern neobehaviouristik yang 
digagas Robert Gagne, sedangkan 
untuk aliran kognitivisme diambil 
teori konstruktivistik yang 
dipopulerkan oleh Jean Piaget. 
Teori modern neobehaviouristik
Robert Gagne. 

Gagne adalah seorang 
psikolog pendidikan berkebangsaan 
Amerika yang terkenal dengan 
penemuannya berupa condition of 
learning. Gagne pelopor dalam 
instruksi pembelajaran yang 
dipraktekkannya dalam training pilot 
AU Amerika. Ia kemudian 
mengembangkan konsep terpakai 
dari teori instruksionalnya untuk 
mendesain pelatihan berbasis 
komputer dan belajar berbasis multi 
media. Teori Gagne banyak dipakai 

untuk mendisain software 
instruksional.  

Gagne disebut sebagai 
Modern Neobehaviouris, yang 
mendorong guru untuk 
merencanakan instruksioanal 
pembelajaran agar suasana dan 
gaya belajar dapat dimodifikasi. 
Keterampilan paling rendah menjadi 
dasar bagi pembentukan 
kemampuan yang lebih tinggi dalam 
hierarki keterampilan intelektual. 
Guru harus mengetahui kemampuan 
dasar yang harus disiapkan. Belajar 
dimulai dari hal yang paling 
sederhana dilanjutkan pada yang 
lebih kompleks (belajar S-R, 
rangkaian S-R, asosiasi verbal, 
diskriminasi, dan belajar konsep) 
sampai pada tipe belajar yang lebih 
tinggi (belajar aturan dan 
pemecahan  masalah). Namun pada 
dasarnya, gaya belajar tersebut 
tetap mengacu pada asosiasi 
stimulus-respon (Hergenhahn dan 
Olson, 2010). 

Gagne dalam Winkel (1996) 
menyatakan bahwa fase dalam 
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kegiatan membelajarkan adalah fase 
motivasi, fase menaruh perhatian 
(attention), fase pengolahan, dan 
fase umpan balik (feed back, 
reinforcement). Fase-fase tersebut 
dapat diaplikasikan pada kegiatan 

belajar untuk mengembangkan 
kemampuan kognitif, afektif, maupun 
psikomotor. Fase pembelajaran 
Gagne jika diimplementasikan pada 
konteks pendidikan vokasi akan 
tampak seperti pada Tabel 2 berikut. 

Tabel 2. 
Implementasi fase proses belajar menurut Gagne pada perguruan tinggi 

No. Fase Tujuan

1 Perhatian (attention, 
alertness) 

Mahasiswa memperhatikan hal yang akan 
dipelajari 

2 Motivasi (motivation, 
expectancy) 

Mahasiswa menyadari akan tujuan instruksional 
dan bersedia melibatkan diri 

3 

Menggali (retrieval to 
working memory) 

Mahasiswa mengingat kembali dari ingatan 
jangka panjang apa yang sudah diketahui/ 
dipahami/dikuasai tentang pokok bahasan yang 
sedang dipelajari 

4 
Berpersepsi selektif 
(selective perception) 

Mahasiswa mengamati unsur-unsur dalam 
perangsang yang relevan bagi pokok bahasan. 
Mahasiswa memperoleh pola perseptual. 

5 

Mengolah informasi 
(encoding, entry to 
storage) 

Mahasiswa memberikan makna pada pola 
perseptual dengan membuat informasi yang 
berarti, antara lain dengan menghubungkannya 
dengan informasi lama yang sudah digali dari 
ingatan jangka panjang 

6 

Menggali informasi 
(responding to question 
or task) 

Mahasiswa membuktikan suatu prestasi kepada 
dosen dan diri sendiri bahwa pokok bahasan 
telah dikuasai. Mereka memberikan indikasi 
bahwa tujuan instruksional khusus pada 
dasarnya telah dicapai. 

7 
Umpan balik (feed 
back, reinforcement) 

Mahasiswa mendapat penguatan dari dosen 
kalau prestasinya tepat, mendapat koreksi kalau 
prestasinya salah. 

8 
Memantapkan hasil 
belajar (frequent 
retrieval transfer) 

Mahasiswa mengerjakan berbagai tugas untuk 
mengakarkan hasil belajar. Mahasiswa 
mengulang-ulang kembali. 

(Diadopsi dari: Perencanaan Pembelajaran, Abdul Majid, 2009:70) 
 
 
 
Teori konstruktivistik oleh Jean 
Piaget. 

Teori kognitif dari Jean Piaget 
ini masih tetap diperbincangkan dan 

diacu dalam bidang pendidikan. 
Teori ini mulai banyak dibicarakan 
lagi kira-kira permulaan tahun 1960-
an. Pengertian kognisi sebenarnya 
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meliputi aspek-aspek struktur intelek 
yang digunakan untuk mengetahui 
sesuatu. Piaget menyatakan bahwa 
perkembangan kognitif bukan hanya 
hasil kematangan organisme, bukan 
pula pengaruh lingkungan semata, 
melainkan hasil interaksi di antara 
keduanya. 

Menurut Piaget, perkembang-
an kognitif mempunyai empat aspek, 
yaitu: (1) kematangan, sebagai hasil 
perkembangan susunan syaraf; (2) 
pengalaman, yaitu hubungan timbal 
balik antara orgnisme dengan 
dunianya; (3) interaksi sosial, yaitu 
pengaruh-pengaruh yang diperoleh 
dalam hubungannya dengan 
lingkungan sosial, dan (4) ekuilibrasi, 
yaitu adanya kemampuan atau 
sistem yang mengatur dalam diri 
organisme agar dia selalu mampu 
mempertahankan keseimbangan 
dan penyesuaian diri terhadap 
lingkungannya. 

Sistem yang mengatur dalam 
diri organisme itu mempunyai dua 
faktor, yaitu skema dan adaptasi. 
Skema berhubungan dengan pola 
tingkah laku yang teratur yang 
diperhatikan oleh organisme yang 
merupakan akumulasi dari tingkah 
laku yang sederhana hingga yang 
kompleks. Sedangkan adaptasi 
adalah fungsi penyesuaian terhadap 
lingkungan yang terdiri atas proses 
asimilasi dan akomodasi. Proses 
terjadinya adaptasi dari skemata 
yang telah terbentuk dengan 
stimulus baru dilakukan dengan dua 
cara, yaitu: (1) asimilasi adalah 
proses pengintegrasian secara 
langsung stimulus baru ke dalam 
skemata yang telah terbentuk 
atau kemampuan individu untuk 

mengatasi masalah dalam 
lingkungannya dengan 
menggunakan struktur kognitifnya; 
dan (2) akomodasi adalah proses 
pengintegrasian stimulus baru ke 
dalam skema yang telah terbentuk 
secara tidak 
langsung/proses perubahan respons 
individu terhadap stimulus 
lingkungan. Proses tersebut dapat 
digambarkan sebagai berikut. 

 

 
 

Gambar 1.  
Proses belajar adaptasi 

(Hergenhahn dan Olson, 2010: 311) 
 
Menurut Piaget, agar 

pendidikan dapat optimal 
membutuhkan pengalaman yang 
menantang bagi peserta didik, 
sehingga proses asimilasi dan 
akomodasi dapat menghasilkan 
pertumbuhan intelektual. Untuk 
menciptakan jenis pengalaman ini, 
pendidik harus tahu level fungsi 
struktur kognitif peserta didik. 
Implikasi teori perkembangan 
kognitif Piaget pada pendidikan 
vokasi adalah: 
1. Dosen harus mengerti cara 

berpikir mahasiswa, bukan 
sebaliknya mahasiswa yang 
beradaptasi dengan dosen. 
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2. Agar pembelajaran yang berpusat 
pada mahasiswa berlangsung 
efektif, dosen tidak meninggalkan 
mahasiswa belajar sendiri, tetapi 
mereka diberi tugas khusus yang 
dirancang untuk menemukan dan 
menyelesaikan masalah sendiri. 
Metode yang baik digunakan 
adalah dengan menemukan 
(discovery). 

3. Tidak menghukum mahasiswa 
jika menjawab pertanyaan yang 
salah. 

4. Menekankan kepada para 
mahasiswa agar mau 
menciptakan pertanyaan-
pertanyaan dari permasalahan 
yang ada serta pemecahan 
permasalahannya. 

5. Membimbing mahasiswa dalam 
menemukakan dan 
menyelesaikan masalahnya 
sendiri. 

6. Menggunakan bahasa yang 
sesuai dengan cara berpikir 
mahasiswa. 

7. Menganjurkan para mahasiswa 
berpikir dengan cara mereka 
sendiri. 

8. Bahan yang harus dipelajari 
mahasiswa hendaknya dibuat 
yang “menantang”. 

9. Di dalam kelas, mahasiswa 
hendaknya dibiasakan untuk 
saling berbicara dan berdiskusi 
dengan teman-temannya. 
 

Model Pembelajaran 
Para ahli pendidikan 

mendefinisikan model pembelajaran 
sangat beragam. Penulis mengacu 
definisi model pembelajaran yang 
ditulis Joyce, Weil, dan Calhoun 
(2011) pada buku Models of 

Teaching, yang menyatakan bahwa 
model pengajaran sebenarnya juga 
bisa dianggap sebagai model 
pembelajaran. Sebab, pada saat 
pengajar membantu siswa 
memperoleh informasi, gagasan, 
skills, nilai, cara berpikir, dan tujuan 
mengekspresikan diri mereka 
sendiri, pengajar sebenarnya tengah 
mengajari siswa untuk belajar. 
Dalam buku itu model-model 
pengajaran dikelompokkan ke dalam 
empat kelompok, yakni: (1) the 
information-processing, (2) the 
social, (3) the personal, dan (4) the 
behavioral system. 

Kelompok model pengajaran 
memproses informasi meliputi: 
inductive thinking, concept 
attainment, picture-word inductive, 
scientific inquiry, mnemonics, 
synectics, dan advance organizer. 
Kelompok model pengajaran sosial 
meliputi: partners in learning, group 
investigation, role playing, dan
jurisprudential inquity. Kelompok 
model pengajaran personal meliputi: 
non-directive teaching dan
enhancing self concept through 
achievement. Kelompok sistem 
perilaku meliputi: mastery learning, 
programmed instruction, direct 
instruction, dan simulation (Joyce, 
Weil, dan Calhoun 2011). 

Pendidikan vokasi dapat 
menerapkan model-model 
pengajaran seperti partners in 
learning, group investigation, 
enhancing self concept through 
achievement, mastery learning, dan
simulation dalam rangka 
mengembangkan karakter 
mahasiswa. Model-model itu 
dipandang relevan, mengingat 
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pendidikan vokasi adalah jenjang 
pendidikan pada perguruan tinggi. 
Peserta didik pada perguruan tinggi 
umumnya berusia 18-23 tahun. Oleh 
karena itu, seorang mahasiswa pada 
perguruan tinggi sudah 
dikategorikan sebagai seorang yang 
dewasa.  

Berbicara mengenai 
pendidikan orang dewasa Merriam, 
Caffarella, & Baumgartner (2007) 
mengingatkan masalahnya lebih dari 
sekedar mengajarkan suatu 
pengetahuan baru kepada orang 
dewasa, karena orang dewasa telah 

memiliki sikap dan pengetahuan 
sehingga informasi baru akan 
mereka bandingkan dengan 
pengalaman, pengetahuan dan 
konsep-konsep mereka selama ini. 
Pada prinsipnya, proses belajar bagi 
orang dewasa adalah suatu proses 
belajar dari pengalaman. Belajar 
bagi orang dewasa melalui empat 
tahap, yakni pengalaman nyata, 
pengamatan/refleksi, konseptualisasi 
dan penerapan, seperti tampak pada 
Gambar 2 berikut ini. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.  
Prinsip proses belajar orang dewasa 

 
Orang dewasa akan bisa 

belajar secara efektif, bila melalui ke 
empat tahap tersebut. Namun, 
setiap orang berbeda 
kemampuannya dalam melalui 
proses belajar. Ada yang belajar dari 
pengalaman nyata, ada yang dari 
pengamatan, dan sebagainya. Yang 
jelas proses belajar adalah 
pengalaman individual, yang akan 
sangat tergantung dari karakteristik 
orang bersangkutan. Sesuai dengan 
kedewasaan sosialnya, orang 
dewasa sesungguhnya tidaklah 
seperti gelas kosong yang dengan 

mudah dapat kita tuangi sesuatu ke 
dalamnya. Beberapa prinsip 
pendidikan orang dewasa yang perlu 
diperhatikan dan diterapkan dalam 
pendidikan vokasi, yaitu: (1) orang 
dewasa telah mempunyai konsep 
diri, (2) orang  dewasa kaya 
pengalaman, (3) makin lanjut usia 
seseorang, makin banyak 
pengalaman yang ia miliki, (4) orang 
dewasa lebih mempunyai kesiapan 
belajar, dan (5) orang dewasa 
berharap untuk segera menerapkan 
hasil belajarnya. 
Karakter Bangsa 

Pengalaman 
nyata 

Pengamatan 
dan refleksi 

Penerapan/ 
ujicoba 

Konseptuali-
sasi 
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Dalam buku Kebijakan 
Nasional Pembangunan Karakter 
Bangsa tahun 2010-2025 disebutkan 
bahwa pembangunan karakter 
bangsa memiliki urgensi yang 
sangat luas dan bersifat 
multidimensional. Sangat luas 
karena terkait dengan 
pengembangan multiaspek. Bersifat 
multidimensional karena mencakup 
dimensi-dimensi kebangsaan yang 
hingga saat ini sedang dalam proses 
“menjadi”.  Dalam hal ini dapat juga 
disebutkan bahwa: (1) karakter 
merupakan hal sangat esensial 
dalam berbangsa dan bernegara, 
hilangnya karakter akan 
menyebabkan hilangnya generasi 
penerus bangsa; (2) karakter 
berperan sebagai “kemudi” dan 
kekuatan sehingga bangsa ini tidak 
terombang-ambing; (3) karakter 
tidak datang dengan sendirinya, 
tetapi harus dibangun dan dibentuk 
untuk menjadi bangsa yang 
bermartabat.  

Pembangunan karakter 
bangsa harus dilakukan melalui 
pendekatan sistematik dan integratif 
dengan melibatkan keluarga, 
sekolah, dan masyarakat. Strategi 
pembangunan karakter melalui 
sekolah dilakukan dengan 
mengimplementasikan dan 
membiasakan nilai-nilai luhur 
dengan tidak menekankan pada 
indoktrinasi. Internalisasi nilai-nilai 
tersebut dapat dilakukan bersamaan 
dengan kegiatan pembelajaran di 
kelas, melalui mata pelajaran yang 
diajarkan. Untuk itu diperlukan 
strategi pembelajaran yang tepat 
agar muatan pelajaran dan karakter 

dapat diinternalisasikan oleh setiap 
individu pelajar.  

Lebih lanjut, pada buku 
tersebut diuraikan bahwa secara 
psikologis karakter individu dimaknai 
sebagai hasil keterpaduan empat 
bagian, yakni olah hati, olah pikir, 
olah raga, olah rasa dan karsa. Olah 
hati berkenaan dengan perasaan 
sikap dan keyakinan/keimanan. Olah 
pikir berkenaan dengan proses nalar 
guna mencari dan menggunakan 
pengetahuan secara kritis, kreatif, 
dan inovatif. Olah raga berkenaan
dengan proses persepsi, kesiapan, 
peniruan, manipulasi, dan 
penciptaan aktivitas baru disertai 
sportivitas. Olah rasa dan karsa 
berkenaan dengan kemauan dan 
kreativitas yang tecermin dalam 
kepedulian, pencitraan, dan 
penciptaan kebaruan. Lebih 
mendetail, karakter individu tersebut 
diuraikan sebagai berikut: 
1. Karakter yang bersumber dari 

olah hati, antara lain beriman dan 
bertakwa, jujur, amanah, adil, 
tertib, taat aturan, bertanggung 
jawab, berempati, berani 
mengambil resiko, pantang 
menyerah, rela berkorban, dan 
berjiwa patriotic. 

2. Karakter yang bersumber dari 
olah pikir antara lain cerdas, kritis, 
kreatif, inovatif, ingin tahu, 
produktif, berorientasi Ipteks, dan 
reflektif. 

3. Karakter yang bersumber dari 
olah raga/kinestetika antara lain 
bersih, dan sehat, sportif, 
tangguh, andal, berdaya tahan, 
bersahabat, kooperatif, 
determinatif, kompetitif, ceria, dan 
gigih. 
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4. Karakter yang bersumber dari 
olah rasa dan karsa antara lain 
kemanusiaan, saling menghargai, 
gotong royong, kebersamaan, 
ramah, hormat, toleran, 
nasionalis, peduli, kosmopolit 
(mendunia), mengutamakan 
kepentingan umum, cinta tanah 
air (patriotis), bangga 
menggunakan bahasa dan 
produk Indonesia, dinamis, kerja 
keras, dan beretos kerja. 

Olah hati, olah pikir, olah raga, 
serta olah rasa dan karsa 
sebenarnya saling terkait satu sama 
lainnya. Oleh sebab itu, banyak 
aspek karakter yang dapat 
dijelaskan sebagai hasil dari 
beberapa proses.  
Penilaian Hasil Belajar Aspek 
Karakter 

Penulis tidak akan membahas 
pengertian penilaian hasil belajar 
secara mendalam. Dalam konteks ini 
yang paling penting adalah 
menjawab pertanyaan apakah 
sistem penilaian hasil belajar yang 
diterapkan pada pendidikan vokasi 
sudah mencakup aspek karakter 
atau belum. Sebab, sebagaimana 
bagian lain pidato Sri Sultan 
menyatakan bahwa pendidikan 
karakter adalah “pendidikan budi 
pekerti plus”, yang melibatkan aspek 
pengetahuan (cognitive), perasaan 
(feeling), dan dan tindakan (action) 
atau di dalam taksonomi Bloom 
dikenal dengan istilah ranah kognitif, 
afektif, dan psikomotorik. Bertolak 
dari pernyataan itu, tentunya sistem 
penilaian hasil belajar pada 

pendidikan vokasi harus mencakup 
ketiga ranah tersebut.  

Penilaian hasil belajar ranah 
kognitif dan psikomotorik pasti telah 
dilaksanakan pada setiap mata 
kuliah di pendidikan vokasi. Namun, 
untuk penilaian hasil belajar ranah 
afektif atau aspek karakter 
nampaknya belum dilakukan pada 
semua mata kuliah. Kalau pun 
sudah dilakukan biasanya belum 
optimal. Padahal, di sinilah 
sesungguhnya esensi bangunan 
pendidikan karakter mahasiswa 
diketahui. Penyebabnya sangat 
kompleks, di antaranya belum ada 
kejelasan apa (what) yang perlu 
dinilai, kapan (when) waktu penilaian 
dilakukan, dan bagaimana (how) 
mekanisme penilaiannya.  

Oleh karena itu, penulis 
mencoba memberikan wacana untuk 
menjawab pertanyaan what, when, 
dan how penilaian hasil belajar 
aspek karakter pada pendidikan 
vokasi bidang Manufaktur 
dilaksanakan, dengan mengambil 
contoh pada mata kuliah 
Pemesinan. Pertama, perlu 
melakukan identifikasi aspek 
karakter apa saja yang perlu dinilai. 
Untuk menjawab pertanyaan itu 
perlu membuat daftar aspek karakter 
yang relevan dengan mata kuliah 
yang diajarkan. Contoh pemetaan 
aspek karakter dapat menggunakan 
format Tabel seperti di bawah ini. 
Susunan aspek karakter hendaknya 
diurutkan berdasarkan tingkat 
kepentingannya. 

 
Tabel 3. Aspek karakter yang akan dikembangkan  

disusun berdasarkan urutan abjad 
No. Aspek karakter 
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1 Disiplin 
2 Etos kerja  
3 Kejujuran 
4 Kemandirian 
5 Kerjasama  
6 Dst. 

 
Setelah itu, dibuatlah matriks relevansi antara kompetensi dengan aspek 

karakter yang akan dibiasakan/dikembangkan. 
Tabel 4. Aspek karakter  yang dapat dikembangkan pada Kompetensi Dasar 

yang relevan. 

No. Kompetensi dasar
Aspek karakter

1 2 3 4 5 6 7 Dst.
1 Membuat perhitungan roda gigi tukar 

untuk membuat ulir cacing 
  

2 Membuat ulir cacing   
3 Membuat perhitungan roda gigi cacing   
4 Membuat roda gigi cacing   
5 Membuat perhitungan ulir segi empat   
6 Membuat ulir segi empat   
7 Dst.   

 
Tabel 5. Aspek karakter yang dapat dikembangkan pada langkah kerja yang relevan. 

No. Langkah-langkah
Aspek karakter

1 2 3 4 5 6 7 Dst.

1 Dosen menjelaskan tentang rencana 
kegiatan pembelajaran secara umum.  

  

2 

Dosen mengawali kegiatan praktik dengan 
me-review pengetahuan yang telah 
diperoleh sebelumnya dengan 
menggunakan strategi EEC (Exploration, 
Elaboration, and Confirmation). 

  

3 Dosen memandu pengelompokkan praktik 
kerja. 

  

4 
Dosen memberi waktu kepada setiap 
kelompok untuk membuat rancangan 
langkah kerja. 

  

5 
Dosen memberi kesempatan kepada 
setiap kelompok untuk mempresentasikan 
langkah kerja hasil rancangannya. 

  

6 Dosen memberi waktu kepada mahasiswa 
untuk mengerjakan tugas masing-masing. 

        

7 
Dosen memberi keleluasaan mahasiswa 
untuk menyelesaikan masalah yang 
muncul selama  mengerjakan job. 

        

8 
Dosen mempersilahkan satu per satu 
mahasiswa untuk mengajukan penilaian 
hasil kerjanya. 

        

 
 

Kedua, kapan waktu 
melakukan penilaian hasil belajar 
yang terkait dengan aspek karakter. 
Dosen dapat menilai aspek karakter 

dengan mengamati perilaku 
mahasiswa pada setiap langkah di 
atas, dengan on going assessment.
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Penilaian dapat menggunakan 
format seperti Tabel 6. 

Ketiga, penilaian hasil belajar 
aspek karakter dilakukan dapat 
mengacu pada konsep pendidikan 
karakter secara umum yang sudah 
dikembangkan, yakni dengan 
memberikan skor 1 apabila indikator 

aspek karakter mahasiswa Belum 
Terlihat, skor 2 apabila indikator 
aspek karakter mahasiswa Mulai 
Terlihat, skor 3  apabila indiaktor 
aspek karakter mahasiswa Mulai 
Berkembang, dan skor 4 apabila 
indicator aspek karakter mahasiswa 
Sudah Membudaya.

Tabel 6.Lembar penilaian komponen karakter mahasiswa 
No. Aspek karakter Indikator Mhs A Mhs B Mhs C Dst.

1 Disiplin 

Mahasiswa melaksanakan tata tertib 
dengan baik. 

    

Mahasiswa mengikuti petunjuk kerja 
yang telah dirumuskan (bekerja 
mengacu pada langkah kerja yang telah 
ditentukan). 

    

2 Etos kerja 

Mahasiswa memperlihatkan sikap kerja 
penuh semangat 

    

Mahasiswa melaksanakan tugas dengan 
kesadaran sendiri 

    

3 Kejujuran 

Mahasiswa menyampaikan hasil kerja 
apa adanya. 

    

Mahasiswa selalu mengatakan sesuatu 
dengan berterus terang. 

    

4 Kemandirian 

Mahasiswa membuat rencana kerja 
secara mandiri dengan efektif dan 
efisien. 

    

Mahasiswa agar melaksanakan rencana 
kerja secara mandiri. 

    

5 Kerjasama 

Mahasiswa saling membantu untuk 
mencapai target/sasaran kelompoknya 

    

Mahasiswa memperlihatkan usaha demi 
kesuksesan kelompoknya 

    

Skor :  
1 = apabila indicator aspek karakter mahasiswa Belum Terlihat 
2 = apabila indicator aspek karakter mahasiswa Mulai Terlihat 
3 = apabila indiaktor aspek karakter mahasiswa Mulai Berkembang  
4 = apabila indicator aspek karakter mahasiswa Sudah Membudaya 
Penutup 

Keberhasilan pembangunan 
karakter bangsa diarahkan menjadi 
bagian yang tidak terpisahkan dari 
upaya pencapaian visi 
pembangunan nasional, yaitu 
mewujudkan Indonesia sebagai 
bangsa yang tangguh, kompetitif, 
berakhlak mulia, bermoral, 
bertoleran, bergotong royong, 
patriotik, dinamis, berbudaya, dan 
berorientasi Ipteks berdasarkan 
Pancasila dan dijiwai oleh iman dan 
takwa kepada Tuhan Yang Maha 
Esa. 

Sekolah merupakan wahana 
pembinaan dan pengembangan 
karakter yang dilakukan dengan 
menggunakan: (1) pendekatan 
terintegrasi dalam semua mata 
pelajaran, (2) pengembangan 
budaya sekolah, (3) pelaksanaan 
kegiatan kokurikuler dan 
ekstrakurikuler, serta (4) 
pembiasaan perilaku dalam 
kehidupan di lingkungan sekolah. 
Pembangunan karakter melalui 
sekolah dilakukan mulai dari 
pendidikan usia dini sampai 
pendidikan tinggi. 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Teknik Mesin 
FT UNY, Sabtu 2 Juni 2012 ISSN: 2086-8987

445



 
 

Salah satu kunci keberhasilan 
program pengembangan karakter 
pada sekolah adalah keteladanan 
dari para pendidik dan tenaga 
kependidikan. Keteladanan bukan 
sekadar sebagai contoh bagi peserta 
didik, melainkan juga sebagai 
penguat moral bagi peserta didik 
dalam bersikap dan berperilaku. 
Oleh karena itu, penerapan 
keteladanan di lingkungan sekolah 
menjadi prasyarat utama dalam 
pengembangan karakter peserta 
didik.  
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PENDEKATAN TEACHING FACTORY PADA PEMBELAJARAN DI LEMBAGA 
PENDIDIKAN VOKASI
Oleh: M. Bruri Triyono 

Fakultas Teknik dan Pascasarjana UNY 
 

Abstrak
Salah satu kebijakan pada lingkup pendidikan kejuruan atau vokasi adalah penerapan 

teaching factory (TF), lebih luas lagi dengan melibatkan berbagai bidang keahlian di pendidikan 
vokasi sering disebut sebagai teaching industry. Pemahaman penerapan strategi teaching factory 
pada kenyataannya belum sama di antara penyelenggara lembaga pendidikan vokasi. Masih 
banyak yang menerapkan pembelajaran magang di industri, keterlibatan siswa di unit produksi 
sekolah, bahkan berusaha menterjemahkan kewirausahaan sebagai aktifitas teaching industry. 
Belum lagi pada saat menerapkan aktifitas pembelajarannya. Agar ada pemahaman yang sama 
atau mendekati pelaksanaan  pembelajaran teaching factory, maka kajian tentang pendekatan 
teaching factory pada pembelajaran di lembaga pendidikan vokasi perlu diketahui. 

Melalui pendekatan metode eksplorasi, berbagai konsep dan pemikiran serta contoh 
penerapan dalam lingkup pelaksanaan teaching factory dikumpulkan dan dikaji serta disesuaikan 
dengan kondisi pendidikan lembaga vokasi yang sudah berjalan. Menggunakan terminology 
strategi pembelajaran teaching factory untuk mendekatkan kondisi pembelajaran dengan situasi 
kerja di dunia kerja sehingga memudahkan pemahaman dan penerapan strategi pembelajaran TF 
pada lembaga pendidikan vokasi secara umum. 

Strategi pembelajaran TF merupakan pembelajaran yang bersifat praktik dan dilaksanakan 
di lingkungan kerja yang sebenarnya serta menggunakan penilaian kinerja industri berstandar 
nasional. Pelaksanaan di lembaga vokasi dan SMK membutuhkan sumberdaya akademik  yang 
harus dipersiapkan berkolaborasi dengan industri. Guru sebagai pembimbing harus mempunyai 
pengalaman dan keahlian di bidangnya, serta mampu membimbing sesuai dengan kebutuhan 
peserta didik agar kinerja lulusannya diakui di dunia kerja. 
 
Keyword : Strategi pembelajaran teaching factory 

 
A. PENDAHULUAN 

Teaching Factory (TF) merupakan 
salah satu pengembangan strategi 
pembelajaran untuk meningkatkan 
kompetensi keterampilan peserta didik 
khususnya di lingkungan pendidikan 
vokasi. Dalam berbagai sumber, TF 
selalu dikaitkan dengan pembelajaran 
yang bersifat praktik sesuai dengan 
kondisi atau lingkungan nyata di industri 
manufaktur. Lingkungan nyata yang 
menjadi persyaratan TF menunjukkan 
bahwa lembaga pendidikan vokasi harus 
bekerjasama dengan pihak industri baik 
produk maupun jasa apabila 
menginginkan terlaksananya strategi 
pembelajaran teaching factory 
(selanjutnya disebut strategi TF). 

Strategi TF pada dasarnya  
menerapkan metode student center 
learning (SCL). Pendekatan SCL tidak 
secara utuh sudah lama dilaksanakan 
oleh para guru pada saat melaksanakan 
praktik baik di laboratorium maupun 
bengkel atau tempat praktik lainnya. 
Strategi TF merupakan gabungan model 
pembelajaran Competency Based 
Training dan Production Based Training 
(www.cheezypickle.com/teaching-factory/ 
diunduh tgl.6-10-2011). Landasan 
pemikiran dari SCL adalah teori belajar 
konstruktivis (Weswood Peter,2008:26). 
Prinsip teori konstruktivis berasal dari 
teori belajar yang dikembangkan oleh  
Jean Piaget (1983), Jerome Breuner 
(1961), dan John Dewey (1933), yaitu 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Teknik Mesin 
FT UNY, Sabtu 2 Juni 2012 ISSN: 2086-8987

447



   

 
 

memusatkan proses pembelajaran pada 
perubahan perilaku peserta didik itu 
sendiri, dialami langsung untuk 
membentuk konsep belajar dan 
memahaminya. Pandangan lain tentang 
konsep pengalaman belajar dari segitiga 
Dale membuktikan bahwa belajar 
mengalami sendiri pada kondisi nyata 
atau sebenarnya dan mengendalikan 
proses belajarnya merupakan 
pemenuhan pengalaman belajar yang 
lebih baik dibanding belajar dengan 
mengamati. 

Pembelajaran praktik di lembaga 
pendidikan vokasi tujuannya untuk 
memberi pengalaman belajar peserta 
didik agar mengusai keterampilan bidang 
keahlian tertentu. Penguasaan 
keterampilan baik keterampilan yang 
bersifat fisik maupun intelektual 
melibatkan aktifitas peserta didik secara 
langsung menggunakan peralatan yang 
sejenis dengan peralatan sebenarnya 
selama proses pembelajaran 
berlangsung. Penggunaan peralatan 
dalam suasana belajar yang sesuai 
dengan kondisi nyata atau sebenarnya di 
dunia kerja dan penggunaan strategi 
demonstrasi untuk penyampaiannya 
menunjukkan ciri-ciri pembelajaran SCL. 
Tiga aspek dalam pembelajaran yang 
menuntut kinerja keterampilan adalah 
motorik, persepsual, dan kognitif (Kevin 
O’Neil,1997:76). Aspek motorik 
melibatkan aktifitas badan dan tangan 
untuk memperoleh keterampilan tertentu, 
aspek persepsual melibatkan 
penggunaan sistim sensor untuk 
mendapatkan kemampuan membedakan, 
mengenal bentuk dan simbol, 
mengestimasi jarak, kecepatan, suhu, 
sudut dan lainnya. Aspek kognitif 

melibatkan kemampuan manipulasi dan 
komprehensif suatu simbol untuk 
membaca gambar, diagram, dan 
menyelesaikan masalah    

Kenyataan di beberapa sekolah 
menengah kejuruan (SMK), 
pembelajaran TF dilaksanakan melalui 
keberadaan unit produksi (UP) dalam 
bentuk keterlibatan peserta didik 
mengerjakan aktifitas untuk 
menyelesaikan suatu pekerjaan. Dari sisi 
keterlibatan peserta didik menyelesaikan 
pekerjaan dapat dimasukan sebagai 
bagian dari konsep TF akan tetapi 
ditinjau dari sisi pembelajaran, kondisi 
tersebut kurang memenuhi aspek 
penilaian kinerja yang sesuai dengan 
standar lapangan pekerjaan karena 
belum melibatkan partner industri dalam 
kegiatan pembelajarannya, meskipun 
adapula SMK yang menerapkan sesuai 
dengan tujuan dan konsep TF. 

B. KONSEP TEACHING FACTORY

Beberapa konsep tentang TF 
diunduh dari berbagai sumber dan 
disarikan secara ringkas adalah sebagai 
berikut: 

TF memfasilitasi pembelajaran efektif 
dalam iplementasi broad base kurikulum 
di tahun pertama dan spesialisasi mhs di 
tahun terakhir. Melalui lingkungan belajar 
yang realistik, berorientasi praktik fokus 
pada problem solving, menumbuhkan 
rasa percaya diri karena mampu segera 
bekerja di tempat tugas. (Nanyang Univ. 
www.nyp.edu.sg/ diunduh tgl.6-10-2011) 

TF bukan sebuah pabrik, bukan sekolah 
di pabrik, bukan pabrik di sekolah, bukan 
dual track (Jerman), bukan sandwich 
training program (UK), dan bukan proyek 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Teknik Mesin 
FT UNY, Sabtu 2 Juni 2012 ISSN: 2086-8987

448



   

 
 

industri (www.scrib.com/doc/35019204/  
metodologi teaching factory-diunduh 
tgl.6-10-2011) 

Learning factory, suatu aktifitas 
gabungan phisik dan intelektual 
berdasarkan fasilitas, fokus pada 
realisasi produk dan proses dalam 
rancangan manufaktur yang 
menggambarkan spesialisasi pada 
laboratorium / workshop sesuai dengan 
disiplin keahliannya. (Jorgensen et.al, 
1995) 

TF memungkinkan pembelajaran 
keterampilan lebih efektif dan realistik 
sesuai dengan kriteria pembelajaran 
hands on, melalui replika kecil industri 
manufaktur (Sema E. Alptekin et.al, 
2001)  

Arizona State University East (2003) TF 
menerapkan hands-on dalam 
pembelajaran laboratorium untuk 
mendidik teknisi lebih siap memenuhi 
kebutuhan lapangan kerja. (Yahya, 
Muhamad. 
www/.east.asu.edu/mtf/ate.htm,2003 
diunduh tgl.6-10-2011) 

Berdasarkan kenyataan dan 
berbagai sumber tentang TF, dapat 
dirangkum menjadi ciri-ciri strategi 
pembelajaran TF. (1) pembelajaran TF 
bersifat praktik, (2) menggunakan prinsip 
“hands-on”, (3) berorientasi produk nyata 
atau aktifitas jasa nyata, (4) 
berkolaborasi dengan industri, (5) 
menggunakan standar penilaian 
pembelajaran berbasis industri, (6) guru 
atau instruktur berpengalaman industri. 

C. PERSIAPAN PEMBELAJARAN 
TEACHING FACTORY 

Persiapan melaksanakan 
pembelajaran TF merupakan kegiatan 
yang harus dipikirkan dengan baik 
karena menyangkut berbagai aktifitas 
yang tentunya akan mempengaruhi 
kinerja lembaga secara keseluruhan. 
Sesuai dengan ciri-ciri strategi 
pembelajaran TF, beberapa hal yang 
perlu diperhatikan adalah; 

1. Tinjauan visi misi lembaga 
2. Unggulan keahlian atau kompetensi 

tiap bidang yang dibuka 
3. Pengembangan kurikulum 
4. Fasilitas dan peralatan  
5. Jaringan kerjasama industri yang 

sesuai bidang keahlian 
6. Produk dissection dan atau sertifikasi 

komponen produk praktik 
(produk/jasa) 

7. Mempertimbangkan ROI (Rate Of 
Investment) sebagai bagian dari 
keuntungan pelaksanaan TF. 

D. STRATEGI PEMBELAJARAN
TEACHING FACTORY

Sesuai dengan domain teori 
konstruktivisme dalam pembelajaran 
SCL, strategi TF melalui pendekatan 
metode  pembelajaran SCL mendukung 
pembelajaran yang melibatkan peserta 
didik secara langsung  dan berperan 
dalam membangun pengalaman belajar 
mereka. Tingkat pemahaman metode 
SCL berawal dari mengamati, mencoba 
atau mengimitasi, mengerjakan, dan 
pada akhirnya memecahkan masalah. 
Pada aspek pemecahan masalah 
merupakan inti dari pembelajaran TF, 
karena peserta didik harus 
mensinergikan berbagai pengalaman 
belajar baik phisik maupun intelektual 
untuk mengerjakan atau menyelesaikan 
tugas yang diberikan oleh guru atau 
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instruktur dalam lingkungan kerja yang 
sebenarnya.  

Pembelajaran langsung yang 
bersifat individu memerlukan 
pendampingan agar peserta didik dapat 
mengeksplorasi kemampuannya. 
Bantuan pendidik dalam konteks individu 
adalah menyediakan sumber belajar dan 
berperan sebagai pembimbing untuk 
penguasaan keterampilannya. Sumber 
belajar tersebut berupa Handouts, job 
sheets, perencanaan dan spesifikasi 
tugas, lembar penilaian. Pendidik akan 
mendampingi, menyampaikan berbagai 
sumber belajar yang diperlukan, 
membantu mengarahkan menyelesaikan 
masalah yang ditemui selama proses 
pembelajaran praktik berlangsung. 
Empat aspek dalam strategi 
pembelajaran secara umum adalah, (1) 
Tahapan pembelajaran, (2) Metode 
pembelajaran, (3) Media Pembelajaran, 
(4) Waktu pembelajaran.  

1. Tahap Pembelajaran
Tiga tahapan dalam strategi TF  
adalah tahap persiapan, praktik, dan 
penilaian/penguatan.  
a. Tahap persiapan:  berisi 

tentang analisis tugas praktik 
yang berkaitan dengan 
pembelajarannya dirinci dalam 
beberapa kegiatan. 

- Tujuan pembelajaran 
- Operasional atau langkah 

kerja 
- Kegiatan atau aktifitas 

peserta didik 
- Penilaian 

Tujuan pembelajaran dalam 
kerangka TF harus disampaikan 
kepada peserta didik, tujuan tersebut 
dapat dikaitkan dengan SKKD yang 

sudah dirumuskan. Sebaiknya tujuan 
dalam pembelajaran TF merupakan 
unggulan keahlian dari lembaga 
pendidikan dan menjadi kebanggaan 
SMK tersebut. 
Kegiatan operasional  atau langkah 
kerja merupakan interaksi guru 
dengan peserta didik. Guru akan 
menyiapkan prosedur kegiatan atau 
aktifitas selama pelaksanaan TF. 
Peserta didik wajib menyelesaikan 
rencana kerja setelah mereka 
mempelajari tugas atau job yang 
diberikan oleh guru. 
Kegiatan peserta didik dalam 
kerangka persiapan diarahkan oleh 
guru agar tujuan pembelajaran dapat 
tercapai dan meminimalkan 
hambatan yang mungkin terjadi 
berkaitan dengan waktu, batasan 
atau persyaratan ketercapaian, dan 
lingkungan kerja. 
Penilaian diinformasikan kepada 
peserta didik dalam kerangka 
penilaian formatif yang disesuaikan 
dengan bagian-bagian penguasaan 
keterampilan yang membentuk satu 
keterampilan utama dan mengacu 
pada tujuan pembelajarannya. 

b. Tahap Praktik 

Pada tahap ini peserta didik 
akan mengimitasi sekaligus 
manipulasi gerak dari apa yang telah 
diperoleh melalui pengalaman 
belajarnya. Meskipun peserta didik 
lebih banyak bekerja sendiri akan 
tetapi tanpa pembimbingan atau 
pembiaran aktifitas peserta didik 
secara mandiri akan berdampak 
pada gagalnya pemenuhan 
pengalaman belajar mereka. 
Beberapa hal yang perlu dilakukan 
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pendidik untuk menjamin kegiatan praktik peserta didik yang efektif: 

Apa yang dikerjakan  Bagaimana mengerjakan  

Mememberi rasa  ketertarikan dan variasi 
tugas  

Siapkan variasi lembar kerja, model kerja 
proyek, dan kerja produksi  

Menjamin tugas berjenjang dan mudah  Pengembangan silabus dan analisis 
kejuruan  

Antisipasi kesulitan Alat bantu pelatihan  

Mengedepankan  indpenden Instruction Sheet/manual sheet - individu  

Evaluasi siswa dan menentukan feedback 
termasuk remedial bila perlu 

Supervisi dan periksa kerja praktik siswa 
dengan pertanyaan, penguatan, dan 
mengulang demonstrasi bila diperlukan 

c. Tahap Penilaian/Penguatan

Tahap penilaian/penguatan 
merupakan tahap penutup untuk 
mengecek kinerja peserta didik 
setelah menjalani kegiatan praktik 
yang relevan dengan tujuan 
pembelajarannya. Feedback atau 
umpan balik yang diberikan pada 
tahap ini bertujuan untuk 
mengarahkan agar keterampilan 
yang telah diperoleh melalui 
pembelajaran praktik sesuai dengan 
target keterampilan yang harus 
dikuasai. 

Feedback yang diberikan 
sebelum dan selama pelaksanaan 
praktik disebut pembimbingan, 
sedangkan feedback yang diberikan 
setelah praktik disebut penguatan. 
Penguatan positif akan 
meningkatkan perilaku yang 
diinginkan dan penguatan negativ 
akan mengurangi perilaku yang tidak 
diinginkan. 

Penilaian yang baik pada 
tahap ini adalah penilaian yang 
bersifat formatif. Setiap tahap 
pembelajaran pada key point yang 

sesuai dengan tahap penguasaan 
keterampilannya harus dinilai. Untuk 
memudahkan model penilaian ini, 
gunakan rubrik yang sesuai dengan 
term penguasaan keterampilannya. 
Penilaian strategi pembelajaran TF 
melibatkan partner industrinya, 
kerangka penilaian dibuat bersama 
dan mengacu pada standar nasional. 

2. Metode 
Metode pembelajaran yang sesuai 
adalah pembelajaran berpusat pada 
siswa (SCL). Sifat individual 
merupakan tantangan guru dalam 
mengampu kegiatan pembelajaran 
TF. Dalam bahasan tahap praktik 
telah dijelaskan bagaimana guru 
melengkapi kebutuhan peserta didik 
dan membimbing untuk mencapai 
tujuan pembelajaran. 

3. Media 
Media pembelajaran tidak lagi 
bersifat kelompok atau kelas, akan 
tetapi harus disesuaikan dengan 
keterampilan yang harus dicapai 
oleh peserta didik. Media disini 
merupakan alat atau fasilitas yang 
merujuk pada keahlian di lapangan 
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kerja, baik dalam skala kecil 
(simulasi) maupun sebenarnya. 

4. Waktu 
Waktu merupakan variabel yang 
harus dikelola dengan baik. 
Banyaknya peserta didik dan 
terbatasnya tempat untuk kegiatan 
pembelajaran TF memerlukan 
pengaturan yang baik. Waktu 
disesuaikan dengan kondisi 
pekerjaan sebenarnya, akan lebih 
baik kalau dicoba dahulu untuk 
menyelesaikan satuan kompetensi 
dari unit kompetensi keahlian yang 
akan diukur dan diunggulkan. 

E. PENUTUP 

Strategi pembelajaran TF 
merupakan pembelajaran yang bersifat 
praktik dan dilaksanakan pada 
lingkungan kerja yang sebenarnya, 
menggunakan penilaian kinerja industri 
yang berstandar nasional. Pelaksanaan 
di SMK membutuhkan sumberdaya 
akademik  yang harus dipersiapkan 
berkolaborasi dengan industri. Guru 
sebagai pembimbing harus mempunyai 
keahlian dibidangnya dan mampu 
membimbing sesuai dengan kebutuhan 
peserta didik agar lulusannya siap dan 
diakui kinerjanya di dunia kerja. 
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