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A. Pendahuluan 

Pengembangan pembelajaran dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi harus 

terus dilakukan oleh para pengelolanya agar kualitas lulusannya sesuai tuntutan pasar 

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

kemajuan teknologi dan dinamika tempat kerja menuntut institusi pendidikan vokasi 

mampu mengantisipasi dan menghadapi perubahan yang terjadi dengan 

memanfaatkan berbagai kapabilitas yang ada. Berbagai sinyalemen tentang kualitas 

pendidikan menjadi latar belakang permasalahan penyelenggaraan pendidikan vokasi 

dengan pendekatan Work-Based Learning (WBL) atau Pengajaran dan Pembelajaran 

Berbasis Tempat Kerja (PBTK). WBL adalah pendekatan pembelajaran yang 

memanfaatkan tempat kerja untuk menstrukturkan pengalaman-pengalaman yang 

didapat di tempat kerja berkontribusi pada sosial, akademik, dan pengembangan karir 

pembelajar dan menjadi suplemen dalam kegiatan pembelajaran. Pengalaman belajar 

di tempat kerja diaplikasikan, diperhalus, diperluas dalam pembelajaran baik di 

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

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

perilaku (behavior), kebiasaan (habits), dan pergaulan (associations) dari 

pengalaman–pengalaman kedua tempat dan memungkinkan terjadi pembelajaran 

yang terkait dengan aktivitas bekerja nyata (real-life work activities) (Lynch & 

Harnish, 1998). 

Kualitas hasil pendidikan vokasi baik dari segi proses maupun produk sangat 

dipengaruhi oleh pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam menyelenggara-

kan pendidikan vokasi. Penyelenggaraan pendidikan vokasi tidak bisa tanpa 

kerjasama antara institusi pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri. Teori-

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

menjadi sangat relevan dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi. Diperlukan 

pengembangan model penyelenggaraan pendidikan vokasi dengan berbagai teori 

tersebut untuk meningkatkan kualitas hasil pembelajaran yang pada akhirnya 
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mempengaruhi kualitas hasil belajar dan kualitas lulusan. Dalam penyelenggaraan 

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

Hasil-hasil penelitian mutakhir menyimpulkan bahwa pemanfaatan Pendekatan 

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

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

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

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

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

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

program, kurikulum dan pengalaman berbasis tempat kerja dirancang dan 

diaplikasikan disertai dukungan staf yang memadai dan dievaluasi dengan benar, 

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

Weller, 2000; Braham & Pickering, 2007; Garnett, 2008). 

Peran program Diploma III yang menyiapkan tenaga-tenaga pelaksana dengan 

kualitas lulusan sesuai dengan pasar kerja menarik untuk ditelaah dan dibuat program 

penyelenggaraan pengalaman kerja lapangan atau praktik industri yang dapat 

meningkatkan kualitas hasil belajar dan pada gilirannya meningkatkan kaulitas 

lulusan.  Berbagai model penyelenggaraan pembelajaran berbasis tempat kerja dalam 

konteks kemitraan dengan industri telah banyak digunakan dalam berbagai 

penyelenggaraan pendidikan vokasi.   

 

B. Pendidikan Vokasi dan Work-Based Learning 

Rumusan arti pendidikan vokasi bervariasi menurut subyektivitas si perumus. 

Rupert Evans (1978) misalnya, mendefinisikan bahwa pendidikan vokasi adalah 

bagian dari sistem pendidikan yang mempersiapkan seseorang agar lebih mampu 

bekerja pada satu kelompok pekerjaan atau satu bidang pekerjaan daripada bidang-

bidang pekerjaan lainnya. Definisi ini mengandung pengertian setiap bidang studi 

adalah pendidikan vokasi, sepanjang bidang studi tersebut dipelajari lebih mendalam 

daripada bidang studi lainnya dan kedalaman itu dimaksudkan sebagai bekal memasuki 

dunia kerja. Dengan demikian Bahasa Inggris yang dipelajari lebih mendalam 

daripada lainnya untuk tujuan bekerja, maka bahasa Inggris tersebut merupakan 

pendidikan vokasi. Clark & Winch (2008) menyebut “vocational education is confined 

to preparing young people and adults for working life, a process often regarded as of 

rather technical and practical nature”. Nampak bahwa pendidikan vokasi adalah 
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pendidikan untuk memasuki lapangan kerja dan diperuntukkan bagi siapa saja yang 

menginginkannya, yang membutuhkannya, dan yang dapat untung darinya. 

WBL digunakan sebagai terminologi di berbagai negara untuk program-program 

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

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

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

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

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

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

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

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

Sedangkan Raelin (2008) menyatakan bahwa WBL merupakan pembelajaran aksi 

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

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

        WBL menjadi tren dalam pendidikan, karena mempengaruhi kepuasan 

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

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

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

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

2006). Gray (2001) menyatakan WBL adalah pembelajaran pada tingkat perguruan 

tinggi meliputi pembelajaran untuk kerja (misalnya penempatan kerja), pembelajaran 

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

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

pelaksanaan program co-op). 

 

C. Pengertian, Tujuan & Manfaat, dan Karakteristik Work-Based Learning 

1. Pengertian Work-Based Learning 

       Banyak definisi yang dikemukakan berkait pengertian work-based learning. 

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

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

bentuk pembelajaran melalui tempat kerja, apakah berwujud pengalaman kerja  

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

tertentu. Definisi lain menyatakan bahwa WBL adalah semua pembelajaran yang 

terjadi sebagai hasil aktivitas di tempat kerja (Little, 2006). 
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Pembelajaran berbasis tempat kerja atau Work-Based Learning (WBL) sebagai 

pendekatan pembelajaran memainkan peran dalam meningkatkan pengembangan profesi 

dan  pembelajaran. Fink, Rokkjaer & Schrey (2007: 2) mengemukakan: 

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

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

work environment. A WBL approach to learning acknowledges that 

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

restricted that developed through the classroom or lecture theatre. All 

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

learning activities. This ’blended’ learning approach enables WBL 

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

operating within an academic framework. WBL is a practical and 

successful way of creating university-level learning that is directly related 

to the workplace.  

 

Blended learning ini menjadi tren dalam pendidikan, karena mempengaruhi 

kepuasan pembelajar dan meningkatkan peran tutor dalam pembelajaran (Woltering, 

Herrler, Spitzer, & Spreckelsen, 2009). ‖Credit for Work-based Learning may be 

gained in work related context within a module or programme of study offered or 

recognised by the university and its partners‖ (Birmingham University, 2008 : 2). 

 

2. Tujuan dan manfaat Work-Based Learning 

       Pada praksis pendidikan kontemporer saat ini, konstruktivisme banyak 

diterapkan, yang menekankan bahwa pengetahuan merupakan hasil konstruksi/ 

bentukan pembelajar (Paul Suparno, 1997:18). Menurut ahli konstruktivisme, 

pengetahuan tidak mungkin ditransfer kepada orang lain karena setiap orang 

membangun pengetahuannya sendiri. Penerapan konstruktivisme dalam proses 

belajar-mengajar menghasilkan metode pengajaran yang menekankan aktivitas utama 

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

       Kontruktivisme merupakan aliran filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa 

pengetahuan kita merupakan hasil konstruksi kita sendiri (Paulina Pannen dkk, 

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

pengetahuan, teori belajar dan pembelajaran. Konstruktivisme menawarkan 

paradigma baru dalam dunia pembelajaran. Sebagai landasan paradigma 

pembelajaran, konstruktivisme menyerukan perlunya partisipasi aktif siswa dalam 

proses pembelajaran, perlunya pengembangan siswa belajar mandiri, dan perlunya 

siswa memiliki kemampuan untuk mengembangkan pengetahuannya sendiri. 
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Konstruktivisme memerlukan peran aktif dalam penyelesaian masalah dengan 

aktivitas belajar otentik yang relevan dengan anak didik. Pengajaran dan 

pembelajaran kontekstual  (Contextual Teaching and Learning) diperlukan dalam 

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

(Chadd & Anderson, 2005). Pembelajaran berbasis tempat kerja adalah pendekatan 

pengajaran dan pembelajaran kontekstual dimana aktivitas-aktivitas tempat kerja 

diintegrasikan dengan isi aktivitas di ruang kelas (Smith, 2001; Berns & Erickson, 

2001). 

Pendekatan WBL diturunkan dari premis  bahwa setting pembelajaran pada 

konteks tempat kerja yang riil tidak hanya membuat pembelajaran akademik lebih 

mudah dicerna para peserta didik tetapi juga meningkatkan engagement in schooling 

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

dan memperluas pembelajaran yang dicapai pada tempat kerja sementara peserta 

didik mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dari pengalaman dua 

tempat (sekolah & tempat kerja/industri) dan memungkinkan tersambung 

pembelajaran dengan real-life work activities (Lynch & Harnis, 1998). 

           Berikut manfaat WBL (WBL Guide, 2002) : 

a. Manfaat bagi peserta 

1) Meningkatkan motivasi 

2) Mengembangkan tanggungjawab dan kematangan dengan penguatan sumber-daya 

manusia, ketrampilan menyelesaikan masalah, kepercayaan diri, dan disiplin diri. 

3) Memberikan  kesempatan  untuk mengembangkan pilihan okupasi dalam 

pembuatan pendidikan dan pelatihan jangka panjang atau investasi masa depan. 

4) Menawarkan perencanaan organisasi pelatihan dalam pekerjaan dalam kondisi 

bisnis aktual. 

5) Mengembangkan ketrampilan human relation melalui interaksi personal dalam 

setting pekerjaan. 

6) Menyediakan ketrampilan profesional untuk membantu pembelajar membuat 

transisi dari sekolah ke bekerja. 

7) Meningkatkan kepedulian tanggungjawab sosial dan kemasyarakatan. 

8) Meningkatkan kemungkinan mendapatkan pekerjaan dan keahlian. 

9) Menambah sumber finansial. 

10) Mengurangi peluang resiko siswa tinggal kelas. 

11) Memberikan pendidikan teknis yang lebih dibanding yang diberikan sekolah. 
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12) Membuat  instruksi  akademik  lebih  relevan dan aplikatif dalam pekerjaan. 

 

b.  Manfaat bagi pengusaha 

1) Memperoleh calon pekerja yang lebih baik 

2) Mengurangi biaya pelatihan 

3) Memiliki fungsi skrening/seleksi pekerja bersama sekolah 

4) Memberikan  kesempatan  untuk  menilai pekerja  sebelum diputuskan untuk 

dipekerjakan sebagai tenaga kerja penuh. 

5) Mempersiapkan pekerja dengan rekam kehadiran yang lebih baik 

6) Menguji pengusaha untuk memperoleh pajak kompensasi 

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

segar, dan antusiasme dalam bekerja 

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

oleh pihak sekolah. 

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

pembelajar dan dengan komunitas. 

 

c. Manfaat bagi sekolah 

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

2) Mengembangkan kemitraan diantara sekolah dengan komunitas 

3) Membuat  kurikulum  yang relevan dengan memperluas pengalaman di kelas 

dengan diintegrasikan antara teori dan praktik. 

4) Dosen memperoleh informasi yang lebih baik dan peduli terhadap kecenderungan 

mutakhir dari dunia usaha/industri. 

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

menarik para siswa baru 

6) Meningkatkan kualitas lulusan 

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

untuk disediakan secara finansial oleh sekolah 

8) Menciptakan fleksibilitas kebutuhan individu siswa dengan tujuan 

 

d. Manfaat bagi komunitas 

1) Meningkatkan prospek lulusan untuk tetap tinggal dalam komunitas 

2) Melibatkan komunitas dalam menemukan kebutuhan pelatihan yang cocok 
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3) Membesarkan keberanian  para  anggota masyarakat muda untuk tetap peduli 

sekolah, hingga mengurangi problem komunitas dalam resiko drop out. 

4) Menghasilkan warga masyarakat yang lebih bertanggungjawab dalam usia yang 

lebih awal 

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

 

3. Karakteristik Work-Based Learning 

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

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

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

dilibatkan sebagai pekerja (dengan membuat perencanaan belajar yang 

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

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

program pembelajaran diadaptasi secara individu setiap pembelajar sesuai 

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

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

diukur oleh institusi pendidikan.  

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

program Work-Based Learning: (1) program dikoordinasikan oleh koordinator yang 

‖kualified‖ dan memiliki dedikasi; (2) pembelajar mengikuti program berdasarkan sikap, 

kebutuhan, interes, dan tujuan okupasi yang jelas; (3) tempat-tempat pelatihan di tempat 

kerja dikembangkan oleh koordinator untuk menyediakan penga-laman on-the-job/di 

tempat kerja yang langsung berkaitan dengan kebutuhan dan tujuan karir pembelajar; (4) 

bimbingan karir yang dilakukan mencakup informasi-informasi tentang okupasi-okupasi 

tradisional dan non-tradisional. Karakteristik selanjutnya: (5) instruksi yang relevan 

direncanakan dan langsung berkait dengan pengalaman dan kebutuhan OJT pembelajar; 

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

tepat diukur dari pedoman/panduan program; (7) aktivitas evaluasi memungkinkan para 

koordinator guru untuk memonitor program; (8) komite penasehat  untuk 

menyeimbangkan aspek jender/etnik/komunitas okupasi memberi sa-ran dan penugasan 

dalam perencanaan, pengembangan dan implementasi; (9) kesepakatan/perjanjian 

pelatihan tertulis dan rencana-rencana pembelajar perseorangan dikembangkan secara 

cermat dan disetujui oleh pengusaha/pemilik perusahaan, sponsor pelatihan, pembelajar 

dan koordinator; (10) pengusaha memberi kompensasi dan penghargaan kredit (sks) pada 
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para pembelajar untuk penyelesaian pengalaman  OJT  yang lengkap; (11) tempat-tempat 

pelatihan WBL melekat/mengacu pada ketentuan hukum negara bagian ataupun federal 

dalam hal praktik-praktik ketenagakerjaan. 

       Enam karakteristik berikutnya adalah: (12) waktu yang cukup (minimum satu 

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

koordinasi dan supervisi; (13) para koordinator guru menyediakan kontrak yang diperluas 

untuk membantu para sponsor pelatihan, mengembangkan rencana pelatihan, 

memperbaharui catatan, mensupervisi pembelajar dan menangani/mengem-bangkan 

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

secara erat dalam upaya pelaksanaan WBL; (15) hasil studi tindak lanjut yang diadakan 

oleh koordiantor guru dan pembimbing dimanfaatkan untuk meningkatkan program dan 

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

termasuk kantor, telepon, dan kelas instruksional yang cukup; (17) para koordinator guru 

harus mengetahui manfaat  WBL dan mempromosikan pengalaman WBL ke berbagai 

kalangan termasuk ke para siswa, orangtua, pengusaha, dan komunitas mereka. 

 

a. Pembelajaran Eksperiensial (Experiential Learning) 

Belajar akan lebih bermakna jika peserta belajar mengalami apa yang 

dipelajarinya, bukan sekedar mengetahuinya. Pembelajaran yang berorientasi pada 

penguasaan materi terbukti berhasil dalam kompetisi mengingat jangka pendek tetapi 

gagal dalam membekali anak memecahkan persoalan dalam kehidupan jangka 

panjang. Pembelajaran kontekstual (Contextual Teaching and Learning) dan 

pembelajaran pengalaman (Experiential Learning) adalah konsep belajar mengaitkan 

antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata dan mendorong peserta 

belajar membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan 

penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari, dengan melibatkan enam 

komponen utama pembelajaran efektif, yakni: konstruktivisme (Constructivism), 

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

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

Assessment). Dengan konsep itu, hasil pembelajaran diharapkan lebih bermakna. 

Proses pembelajaran berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan bekerja dan 

mengalami, bukan mentransfer pengetahuan. Strategi pembelajaran lebih 

dipentingkan dari pada hasil (Depdiknas, 2005). 
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       Teori-teori pembelajaran melalui pengalaman (Experiential Learning Theory -

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

model multilinier pengembangan pembelajar dewasa. Keduanya amat konsisten 

dengan bagaimana masyarakat atau komunitas belajar, tumbuh dan berkembang. 

Teori itu disebut pembelajaran melalui pengalaman (experiential learning) yang 

menekankan peran sentral bahwa pengalaman berperan dalam proses pembelajaran  

dan menegaskan bahwa itulah perbedaan ELT dengan teori-teori pembelajaran yang 

lain. Pengertian ―pengalaman‖ digunakan untuk membedakan ELT dari teori-teori 

pembelajaran kognitif yang cenderung menekankan pada aspek pengetahuan kognitif 

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

pengalaman subyektif dalam proses belajar. 

      Alasan lain teori itu disebut ―pengalaman‖ adalah bersumber pada pemikiran dan 

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

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

psychology, and Piaget’s cognitive developmental genetic epistemology membentuk 

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

       Teori pembelajaran melalui pengalaman mendefinisikan belajar sebagai "the 

process whereby knowledge is created through the transformation of experience. 

Knowledge results from the combination of grasping and transforming experience" 

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

pemahaman  pengalaman ialah  Concrete Experience (CE) atau pengalaman nyata 

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

terkait secara dialektik dari transformasi pengalaman ialah Reflective Observation 

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

eksperimentasi yang aktif. Melalui 4-tahap siklus pembelajaran (lihat teori Kolb), 

pengalaman-pengalaman nyata atau cukup merupakan dasar dari proses pengamatan 

dan refleksi. Refleksi-refleksi dipadukan dan disaring dalam konsep-konsep yang 

abstrak menjadi implikasi-implikasi baru dari aksi yang dapat dilakukan. Implikasi 

dapat diuji secara aktif dan dipakai sebagai panduan menciptakan pengalaman baru. 

Akan terjadi proses-proses akomodasi (Accommodating), kreatif (Creative/ 

Diverging), intelektual (Intellectual/ Assimilating), dan praktik (Practical 

/Converging). Kaitan antara pembelajaran pengalaman dengan pengalaman-

pengalaman lainnya (lihat gambar-gambar power point). 
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       Dari gambar 1 dan 2 dapat dijelaskan, perhatian yang disengaja untuk 

memproses pembelajaran akan berkembang menaik atau berkembang meluas keluar 

seperti spiral, sehingga setiap ada pengalaman baru pembelajar tidak hanya 

berkembang kemampuannya lebih luas untuk generalize, abstract, dan transfer tetapi 

juga mengakui bagaimana setiap tingkat berkaitan dan berhubungan dengan 

pengalaman lain (Henton, 1996: 46).  

 

b. Pengajaran & Pembelajaran Konteks (Contextual Teaching &Learning -CTL) 

       Pondasi pendidikan  vokasi pada dasarnya adalah behaviourisme, pendekatan-

pendekatan yang dilakukan para konstruktivis tidak dipakai untuk memperluas 

behaviourisme. Behaviourisme digambarkan instruksi yang harus diikuti dengan 

mempraktikkan keterampilan yang spesifik. Kawasan pendidikan vokasi mengakui 

pentingnya menggabungkan situasi yang ada dan pengetahuan baru dalam situasi-

situasi belajar. Konstrukstivisme berusaha agar para pembelajar mengkonstruk 

pengetahuan yang mereka miliki dan ide-ide berdasar pengetahuan dan pengalaman 

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

mengintegrasikannya dalam pengetahuan baru mereka dalam pendekatan 

pembelajaran. Konstruktivisme memerlukan partisipasi aktif dalam penyelesaian 

masalah dengan aktivitas pembelajaran yang otentik yang relevan bagi pembelajar. 

Berdasarkan penelitian Berns & Erickson, CTL dipandang sebagai perluasan 

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

pembelajaran. 

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

pembelajaran mendukung praksis pada pendidikan vokasi dengan pembelajaran 

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

memberikan tempat dilaksanakan pendekatan eksperiensial dan kontekstual pada 

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

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

akademik, dan vokasi. Pengintegrasian ini memberikan peningkatan penyimpanan 

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

matter, dan kemampuan penerapan pengetahuan dan keterampilan pada lingkungan 

yang tak terstruktur. 

       CTL adalah sebuah proses pendidikan yang melihat makna di dalam materi 

akademik yang dipelajari dengan cara menghubungkan subyek-subyek akademik 
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dengan konteks dalam kehidupan keseharian mereka, yaitu dengan konteks keadaan 

pribadi, sosial, dan budaya maupun tempat kerja mereka. Untuk mencapai tujuan itu, 

sistem itu meliputi delapan komponen: membuat keterkaitan-keterkaitan yang 

bermakna, melakukan pekerjaan yang berarti, melakukan pembelajaran yang diatur 

sendiri, melakukan kerjasama, berpikir kritis dan kreatif, membantu individu untuk 

tumbuh dan berkembang, mencapai standar yang tinggi, dan menggunakan penilaian 

autentik (Johnson, 2008). 

 

D. Work-Based Learning pada pendidikan vokasi.  

Penyelenggaraan pembelajaran pendidikan vokasi pada dewasa ini banyak 

dilaksanakan dalam konteks kerjasama antara perguruan tinggi dengan mitra 

kerjasama industri dengan outsourcing sumber daya di kedua pihak itu. Industri 

(otomotif) yang berkembang pesat dan tidak mengenal krisis amat potensial sebagai 

mitra kerjasama dalam konteks pembelajaran berbasis kerja. Selain jumlah APM 

(Agen Pemegang Merek) baik kendaraan roda empat maupun dua cukup banyak, 

industri ini juga padat modal, padat karya, dan padat teknologi. Hal yang amat ideal 

untuk konteks pembelajaran berbasis kerja. 

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

hubungan antara mitra/DUDI dengan institusi pendidikan secara khusus untuk 

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

atau komunitas sektor ekonomi lainnya. Hubungan ini diperlukan untuk memungkinkan 

membangun infrastruktur dalam membantu pengembangan pembelajaran. WBL dapat 

terjadi jika pembelajaran dilakukan di tempat kerja dan pembelajaran dilaksanakan 

dalam kondisi yang cukup kondusif. Di samping itu proyek pelaksanaan pembelajaran 

dijalankan dalam bentuk kerjasama sesuai dengan apa yang dibutuhkan di tempat 

kerja.  

       Mengapa demikian? karena WBL memerlukan rancangan pembelajaran secara 

individual yang dirancang dalam beberapa tahun dan pembelajaran diorientasikan 

agar pembelajar menjadi siap untuk memiliki pengalaman belajar keterampilan dan 

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

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

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

akan dijalankan, bagaimana WBL dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan 

perusahaan, dan lain-lain. 
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        Karakter kedua, pembelajar dilibatkan sebagai pekerja. Kebutuhan setiap 

pembelajar berbeda-beda dan berubah setiap waktu. Oleh karena itu rencana 

pembelajaran WBL dirancang untuk setiap pembelajar. Dengan tujuan bahwa program 

pembelajaran itu menjamin bahwa dapat didukung dan menggunakan sumber-sumber 

yang tersedia dan disepakati oleh pihak-pihak terkait.  

        Selanjutnya, karakter ketiga, program dalam WBL mengikuti apa yang 

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

pembelajaran berbasis kerja, penyelenggaraannya berbeda dengan apa yang 

diselenggarakan di perguruan tinggi. Pengetahuan itu diperoleh dalam bentuk yang 

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

        Keempat, level pendidikan dalam program dibangun setelah pembelajar 

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

pembelajar bukan apa yang dapat diperlihatkan dengan kecakapan sebelumnya. 

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

learning dan assessment experimential learning sering digunakan dalam program ini. 

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

memberikan tantangan untuk memenuhi kebutuhan pembelajar di masa yang akan 

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

pengetahuan dan keterampilan pembelajar saja tetapi dapat memberikan sesuatu yang 

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

perusahaan, namun untuk membuat satu langkah nyata dalam mengerjakan proyek itu 

dan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Kemampuan individu dan proses manajemen 

sangat terkait. Proyek ini tidak hanya memungkinkan manajer atau supervisor 

melihat keikutsertaan aktivitas pembelajar namun proyek ini memberikan kontribusi 

nyata pada perusahaan. 

       Keenam, institusi pendidikan memiliki keluaran berdasarkan kesepakatan dalam 

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

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

mungkin disiapkan modul untuk memperkenalkan strategi dan teknik untuk belajar 

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

dan proposal untuk memperkuat unit dan sebagai acuan menyiapkan dokumentasi untuk 

pengalaman belajar.  
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1. Bentuk-bentuk/Model Work-Based Learning 

        WBL digunakan sebagai terminologi di berbagai negara untuk program-program 

pada sekolah/perguruan tinggi untuk memperoleh pengalaman dari dunia kerja dan untuk 

para remaja agar siap dalam transisi dari sekolah ke dunia kerja 

(http://www.iowaworkforce.org/files/wlg02.pdf) dan untuk belajar realitas dunia 

kerja/pekerjaan dan menjadi siap untuk membuat pilihan yang tepat dalam pekerjaan 

(Paris & Mason, 1995;  Glass, Higgins, & McGregor, 2002).  

 Work-Based Learning is an approach which focuses upon the practical utility of 

learning and is therefore directly relevant to learners and their work environment. A 

WBL approach to learning acknowledges that learning can take place in a variety of 

situations and settings, and is not restricted to that developed through the classroom 

or lecture theatre. (http://lubswww.leeds.ac.uk/ wbl/index.php?id=77). 

 

        Berbagai bentuk/model WBL antara lain : program magang (apprenticeship 

opportunities), Kepenasehatan karir (career mentorship), pengalaman kerja 

kooperatif (cooperative work experience), kredit belajar yang diakui (credit for prior 

learning-CPL), masa pembelajaran (internship), kerja terdampingi (job shadowing), 

praktik kerja (practicum), kewirausahaan berbasis sekolah (school-based 

enterpreunership), belajar memberi pelayanan (service learning), eksternship guru 

(teacher externship), persiapan pendidikan vokasi (tech-prep), organisasi mahasiswa 

vokasi (vocational student organizations), pelayanan sukarela (volunteer service), 

kunjungan lapangan (worksite field trip) (http://www.iowaworkforce.org/files/ 

wlg02.pdf).  

Menurut WBL Guide (2002), WBL adalah koneksi yang 

direncanakan dan disupervisi dari pengalaman-pengalaman kelas dengan 

harapan dan realitas tempat kerja. Model work-based learning yang 

merupakan kontinum mulai dari ceramah di kelas (classroom lecture) 

sampai penempatan kompetitif (competitive employment). Proses berupa 

siklus dari classroom lecture – informal interview- industry tour-job visit- 

entry level work experience - on-the-job (OTJ) training - approved 

apprenticeship program - competitive employment .  

 

E. Pengembangan Model WBL pada Pendidikan Vokasi 

Adopsi pendekatan work-based learning (WBL) pada pendidikan vokasi di 

tingkat pendidikan menengah dan tinggi di Indonesia tidaklah asing dan telah 

berlangsung lama. Keterlibatan dunia kerja khususnya dunia usaha/industri terus 

http://www.iowaworkforce.org/
http://lubswww.leeds.ac.uk/%20wbl/index.php?id=77
http://www.iowaworkforce.org/files/
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dikembangkan dalam penerapan kebijakan pengembangan sistem pendidikan vokasi. 

Pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda (PSG) pada Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) dalam berbagai model sebagai implementasi dari kebijakan Link & Match 

merupakan bukti adanya keterlibatan aktif pihak dunia usaha/industri dalam 

penyelenggaraan pendidikan vokasi. Juga adanya mata kuliah praktik industri, 

praktik kerja, praktik kerja industri, kerja praktik pada program diploma III. 

Pendekatan ini bahkan secara praktis telah sampai pada strategi-taktik -metoda. 

Penyelenggaraan pendidikan tinggi program Diploma III dengan pendekatan 

pembelajaran berbasis tempat kerja sebenarnya tinggal mengadopsi model 

pendidikan sistem ganda dari SMK. Karena dari aspek tinjauan teoritik dan empirik 

tidak ada perbedaan antara SMK dengan Diploma III. Hanya berbeda jenjang 

pendidikan saja. Secara empirik, pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan tinggi 

Diploma III dalam pendekatan pembelajaran berbasis tempat kerja cukup banyak 

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

teknik mesin/manufaktur menerapkan metode atau model yang disebut Production 

Based Education and Training yang dilakukan di dunia industri yang nyata dengan 

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

bekerja langsung di unit produksi (Triatmoko, 2001: 1). Model lain diterapkan pada 

diklat otomotif di bisnis otomotif PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia dengan 

apa yang disebut 3-year Automotive Mechatronic vocational training. Para trainee 

yang disponsori oleh dealer, fleet owner, atau internal department dididik selama  

tiga tahun dan diasramakan di MBDI Central Training Departement. Mereka 

mengikuti diklat secara terintegrasi mencakup metal basic, basic automotive maupun  

advance technology yang dipadukan dengan program On-the-Job Training di pabrik 

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

(Mercedez-Benz, 2009). 

Model sejenis yang mirip diterapkan model Mercedez-Benz diatas, dilaksanakan 

oleh Politeknik Manufaktur  Astra Jakarta untuk prodi D III Teknik Mesin maupun 

Teknik Otomotif. Mahasiswa selama 3 tahun pendidikan, selain mendapatkan diklat 

teori dan praktik di kampus, juga ditempatkan pada bengkel-bengkel mitra kerja 

untuk melaksanakan on-the-job training secara berkala baik ditingkat I, II, III dengan 

durasi tertentu dengan total akumulasi durasi OJT mencapai sampai 9 – 12 bulan. 

Dengan OJT ini mahasiswa akan memperoleh kompetensi sebagai ahli madya bidang 

jasa perawatan otomotif yang utuh pada realitas lapangan bisnis jasa perawatan dan 
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perbaikan otomotif. Model yang kurang lebih sama diterapkan pada trainee di 

Pusdiklat United Tractors Tbk yang bergerak dalam bisnis jasa perawatan dan 

perbaikan alat berat. Baik di Polman Astra maupun Pusdiklat UT penempatan pada 

mitra kerja adalah para dealer dan customer dalam kelompok (group) perusahaan 

yang tergabung dalam PT Astra Internasional Tbk. 

       Program studi D III Otomotif FT UNY Yogyakarta sejak 2003 menerapkan 

program Kelas Industri, dimana satu kelas khusus dari hasil seleksi mahasiswa 

nonreguler ditempatkan pada industri mitra kerja (di pabrik PT Timor Putra 

Nasional/PT Autocar Industri Komponen) selama 1 (satu) semester penuh untuk 

melaksanakan program Praktik Industri (industrial attachment/praktik pengalaman 

industri) dan juga kuliah dengan instruktur dari profesional industri. Program 

pengalaman industri ini perencanaan kurikulum, proses pembelajaran, 

pembimbingan, mentoring, penyediaan instruktur lapangan, metodologi diklat, 

evaluasi pembelajaran disusun secara bersama antar dua pihak. Pembimbing/ 

instruktur lapangan juga sudah ditatar tentang proses pembelajaran, metode dan 

evaluasi diklat, pengalaman industri dan metode evaluasinya. Disamping PI (3 sks), 

pada saat di industri juga dilaksanakan kuliah beberapa mata kuliah (5 mata kuliah 

16 sks) yang diajar oleh para instruktur profesional bidang otomotif dan diakui 

secara kelembagaan sks kreditnya oleh pihak program studi/universitas. Mata kuliah 

itu antara lain: manajemen bengkel, kewirausahaan, regulasi dan manajemen 

transportasi, teknik pengecatan, diagnosis kendaraan. 

 

F. Penutup 

          Keberhasilan model penyelenggaraan WBL ditentukan beberapa faktor yang 

saling berkait yakni: mahasiswa, dosen pembimbing, pembimbing di industri 

(instruktur, mentor, supervisor), manajemen pengelola, fasilitas (pelatihan, asrama, 

iklim diklat dll.). Penyusunan buku pedoman/panduan WBL adalah salah satu upaya 

agar ada acuan baku dalam penyelenggaraan work-based learning yang ditetapkan 

pendekatannya (termasuk strategi-metode-taktik). Berbagai model WBL yang 

dikhususkan untuk penyelenggaraan WBL pendidikan vokasi (Diploma III), 

disesuaikan dengan karakteristik dan substansi bidang atau mitra kerjasama industri. 

 

 

-bts- 



16 
 

Daftar Pustaka 

 

Bern, R. B., & Erickson, P. M. (2001). Contextual teaching and learning : Preparing 

student for the new economy, Columbus, Ohio : Career and Technical 

Education National Dissemination Center. Diakses 8 Agustus 2008 dari 

http://www.bgsu.edu/ctl. 

 

Boud, D., & Solomon, N. (2001). Work-based learning a new higher education? 

London :  SRHE and Open University Press. 

 

Bragg, D. D. (1995). Work-based learning in two-year colleges in the united states, 

National Center for Research in Vocational Education, Berkeley, CA. ERIC 

No : EDIII78446. Diakses pada tanggal 10 Pebruari 2009. 

 

Braham, J.  & Pickering, J. (2007). Widening participation and improving economic 

competitiveness; the dual role of work-based learning within foundation 

degrees. Proceedings of The Work-based Learning Futures Conference, UK, 

Buxton, April 2007, 45-52.   

 

Chadd, J. & Anderson, M.A. (2005). Illinois work-based learning programs : 

Mentoring knowledge and training. Career and Technical Education 

Research, 30, 25-45. 

 

Clarke, L. & Winch, C. (2008). Vocational education. Internasional approaches, 

developments and systems. London & New York : Routledge. 

 

Cunningham, I., Dawes, G., & Bennet, B. (2004). The handbook of work based 

learning. Burlington : Gower Publishing Company. 

 

Depdiknas. (2001). Reposisi pendidikan vokasi menjelang 2020. Jakarta : Direktorat 

Pendidikan Menengah Kejuruan. 

 

Evanciew, C. E., & Rojeski, D. W. (1999). Skill and knowledge acquisition in the 

workplace : A case study of mentor-apprentice relationships in youth appren-

ticeship programs. Journal of Industrial Teacher Education, 36(2), 24-54. 

 

Fallow, S., & Weller, G. (2000). Transition from student to employee : a work-based 

program for ―graduate apprentices‖ in small to medium enterprises. Journal  

of Vocational and Education Training,  52(4), 665-685.  

 

Fink, K. F., Rokkjaer, O., & Schrey, K. (2007). Work based learning and facilitated 

work based learning. Aalborg : TREE (Teaching and Research in Engineering 

in Europe). 

 

Fosnot, C. (1996). Constructivism: A Psychologycal Theory of Learning.  Dalam C. 

Fosnot (Editor): Constructivism: Theory, Perspectives, and Practice. 

NewYork: Teachers College. 

 

http://www.bgsu.edu/ctl
http://eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Bragg+Debra+D.%22


17 
 

Garnett, J. (2008). Recognising and enhancing the quality of university work-based 

learning programmes. Proceedings of the work-based learning futures II 

conference, UK, Middlesex, May 2008, 32-38.   

 

Garnett, J. & Young, D. (2008). Introduction. Dalam Garnett & Young (Ed.). Work-

based learning Futures II (pp. 3-5). Middelsex: University Vocational 

Awards Council 

 

Gay, R. L. (1990). Educational research: competencies analysis and application. 3
rd

 

            edition. Singapore: Macmillan Pub. Co. 

 

Glass A., Higgins, K., & McGregor, A. (2002). Delivering work based learning. 

            New York : Scottish Executive Central Unit. 

 

Gray, D. (2001). A briefing on work-based learning. Assessment Series No. 11.   

            LTSN Generic Centre Assessment Series. 

 

Kolb, D. A. (1984). Experiential learning: Experience as the source of learning and 

development. New Jersey: Prentice-Hall. 

 

Little, B. et al. (2006). Employability and work-based learning. London: HEA. 

 

Lorsbach, A. & K. Tobin. (1992). ―Cosntructivism as a referent for Science 

Teaching‖. NARST Research Matters — to the Science Teacher, No. 30. 

Garnett, J. (2008). Recognising and enhancing the quality of university work-

based learning programmes. Proceedings of the work-based learning futures 

II conference, UK, Middlesex, May 2008, 32-38.   

 

Lynch, R.L. & Harnish, D. (1998). Preparing pre-service teachers education students 

to used work-based strategies to improve instruction. In Contextual teaching 

and learning : Preparing teachers to enchance student success in the 

workplace and beyond (pp. 127-158). Columbus : OH : ERIC Dearinghouse 

on Adult, Career, and Vocational Education. 

 

Mallika Modrakee. (2005).  Vocational Education Development in a  Work-Based 

Learning Programme. Disertasi doktor, tidak diterbitkan, School of 

Education Faculty of Human Development Victoria University.  

 

Medhat, S. (2008). The path to productivity : The progress of work-based learning 

strategies in higher education engineering programmes. Final Report. 

London : The New Engineering Foundation. 

 

Mercedez-Benz. (2009). After-Sales Job Profiles Training & Certification Program. 

Jakarta : Mercedez-Benz Distribution Indonesia. 

 

Paul Suparno. (1997). Filsafat Konstruktivisme dalam Pendidikan. Jakarta : 

Kanisius. 

 



18 
 

Paulina Pannen, Mestika Sekarwinahyu, & Dina Mustafa. (2005). Konstruktivisme 

dalam pembelajaran. Jakarta: PAU untuk Peningkatan Pengembangan 

Aktivitas Instruksional, Dirjen Dikti Depdiknas. 

 

Paris, K.A., & Mason, S.A. (1995). Planning and implementing youth apprenticeship 

and work-based learning. Wisconsin : Center on Education and Work, 

Univer-sity of Wisconsin. 

 

Raelin, J. A. (2008). Work-based learning. Bridging knowledge an action ini the 

workplace. New and revised Edition. San Francisco : John Wiley and Sons. 

 

Rezin, A. A., & McCaslin, N. L. (2001). Comparing the impact of traditional and 

cooperative apprenticeship programs on graduates’ industri succes. Journal of 

Career and Technical Education, 18, Number 1 Fall. 

 

Sharpe, R., Benfield, G., Roberts, G., Francis, R. (2006). The undergraduate 

experience of blended learning: A review of UK literature and research. The 

Higher Education Academy. Diunduh 24 Oktober 2009 dari 

http://www.heacademy.ac.uk/4884.htm. 

 

Smith, E. (2002).  Theory and practice : the contribution of off-the-job training to the 

development of apprenticeship and trainee. Journal  of Vocational and 

Education Training,  54(3), 431-456.  

 

Thompson, J. F. (1973). Foundations of vocational education. Social and 

philosophical concepts. New Jersey : Prentice-Hall. 

 

Triatmoko, B. B. (2001). Pendidikan kejuruan berorientasi pasar di ATMI Solo. 

Dalam PPKP (Ed.). Pengembangan pendidikan diploma untuk memenuhi 

kebutuhan tenaga kerja industri era global dalam rangka optimalisasi 

potensi daerah. Yogyakarta : Politeknik PPKP. 

 

Woltering, V., Herrler, A., Spitzer, K., Spreckelsen, C. (2009). Blended learning 

positively affects students’ satisfaction and the role of the tutor in problem-

based learning process : results of a mixed method evaluation. Adv in Health 

Sci Educ, 14, 725-738. 

 

Work-based learning guide 2002. Diakses pada tanggal 2 Pebruari 2009, dari : 

            http://www.iowaworkforce.org/files/wlg02.pdf 

 

 

http://www.heacademy.ac.uk/4884.htm
http://www.iowaworkforce.org/files/wlg02.pdf

