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ABSTRACT 

Learning form model of vocational education study program in mechanical engineering 

to meet the expectations of the company has been investigated. The company is very 

demanding labor should be ready in its work in accordance with their competence and no 

longer need to obtain job training, but it is currently not the case for any labor that is currently 

accepted as workers must be trained since its competence is still lacking and yet meet the 

standards of jobs in the company. The objective of research is to get a learning form model 

concept of vocational education study program in mechanical engineering that is right and 

appropriate to meet the expectations of the company.  

The method used is a literature review, survey, observation in the education institution 

and the company, data analysis of survey and observation, construction of learning form 

model of vocational education study program in mechanical engineering to accomplishment  

hope of the company, and the preparation of implementation plans learning form model of 

vocational education study program in mechanical engineering Polytechnic Manado in the 

academic year 2015-2016. It’s found that the learning form model that varies depending on 

the characteristics of the subject material to be achieved and in the learning application of  

attitude formulation according to attachment Permendikbud No. 49 2014 translated into 

measures of learning activities. 
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ABSTRAK 

 

Model bentuk pembelajaran program studi pendidikan vokasi teknik mesin dalam 

memenuhi harapan dunia usaha telah diteliti. Dunia usaha sangat menuntut tenaga kerja 

harus siap dalam pekerjaannya sesuai dengan kompetensinya dan tidak perlu lagi 

mendapatkan pelatihan kerja, tetapi saat ini tidak demikian karena setiap tenaga kerja yang 

saat diterima sebagai pekerja harus mendapatkan pelatihan berhubung kompetensi kerjanya 

masih kurang dan belum memenuhi standar pekerjaan di dunia usaha tersebut. Tujuan 

penelitian adalah untuk mendapatkan konsep model bentuk pembelajaran program studi 

pendidikan vokasi teknik mesin yang tepat dan sesuai dalam memenuhi harapan dunia usaha.  

Metode yang digunakan adalah kajian pustaka, survey, observasi di dunia pendidikan 

dan dunia usaha, analisis data survey dan observasi, pembuatan model bentuk pembelajaran 
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program studi pendidikan vokasi teknik mesin dalam memenuhi harapan dunia usaha, dan 

penyusunan rencana implementasi model bentuk pembelajaran pada program studi 

pendidikan vokasi teknik mesin Politeknik Negeri Manado pada tahun akademik 2015-2016. 

Hasil temuan menunjukkan bahwa model bentuk pembelajaran bervariasi tergantung pada 

karakteristik materi mata kuliah yang ingin dicapai dan dalam penerapan pembelajaran 

rumusan sikap menurut lampiran Permendikbud No. 49 Tahun 2014 dijabarkan ke dalam 

langkah-langkah kegiatan pembelajaran. 

 

Kata Kunci: Model Bentuk Pembelajaran, Sikap, Dunia Usaha, Pendidikan Vokasi 

 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan vokasi merupakan 

pendidikan tinggi program diploma yang 

menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan 

dengan keahlian terapan tertentu sampai 

program sarjana terapan[8]. Dalam 

penjelasan pasal 16 ayat 1 UU No. 12 

tahun 2012 bahwa pendidikan vokasi 

adalah pendidikan yang menyiapkan 

mahasiswa menjadi professional dengan 

ketrampilan/kemampuan kerja tinggi[8]. 

Pendidikan vokasi diidentifikasi secara 

historis dengan adanya magang di tempat 

kerja yang proses pembelajarannya 

dilakukan dengan observasi, imitasi dan 

koreksi personal, bukan dengan cara 

penerapan preposisi umum di ruang kelas 

dan melalui buku teks[4]. Titik berat 

pendidikan vokasi adalah pada 

pengembangan kemampuan praktik, 

pengetahuan praktis, dan pemahaman atas 

pekerjaan-pekerjaan tertentu[9]. Program 

studi pendidikan vokasi teknik mesin 

adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan 

pembelajaran yang memiliki kurikulum 

dan metode pembelajaran tertentu dalam 

satu jenis pendidikan vokasi dalam 

rumpun ilmu teknik mesin[5]. 

Keterpaduan dan relevansi antara 

ketrampilan/kemampuan kerja hasil dari 

proses pendidikan vokasi teknik mesin 

dengan dunia usaha merupakan faktor 

utama dari bernilainya sumberdaya 

manusia bagi masyarakatnya sehingga 

akan meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi dan kesejahteraan 

masyarakat[10]. Hasil observasi melalui 

wawancara langsung kepada direktur di 

beberapa dunia usaha yang bergerak di 

bidang bengkel mesin otomotif adalah 

adanya kesenjangan antara kompetensi 

lulusan mahasiswa (baik saat 

praktek/magang industri maupun sudah 

lulus dan bekerja) dan kemampuan 

kerjanya khususnya dalam hal sikap. 

Sikap yang ditunjukkan oleh beberapa 

mahasiswa praktek kerja lapangan 

(PKL)/magang industri dan 

lulusan/tenaga kerja masih kurang begitu 

baik sehingga hasil kerja yang 

diperolehnya jauh dari harapan dunia 

usaha (harapan dunia usaha adalah hasil 

kerja dari mahasiswa dan tenaga kerja 

harus profesional dan bisa 

menguntungkan usahanya). Menurut 

Perpres No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI 

bahwa capaian pembelajaran adalah 

kemampuan yang diperoleh melalui 

internalisasi pengetahuan, sikap, 

ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi 

pengalaman kerja[6]. Tidak ada gunanya 

bagi dunia usaha jika seseorang 

(mahasiswa PKL/magang industri atau 

lulusan/tenaga kerja) mempunyai 

kemampuan internalisasi pengetahuan, 

ketrampilan, kompetensi, pengalaman 

kerja yang tinggi dan baik tetapi 

kemampuan sikapnya sangat rendah[1]. 

Begitu juga hasil wawancara langsung 

kepada ketua program studi pendidikan 

vokasi (D3) teknik mesin Politeknik 
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Negeri Manado bahwa unsur sikap sudah 

termasuk dalam penyusunan capaian 

pembelajaran pada kurikulum yang 

disusun berdasarkan kepmendiknas No. 

045/U/2002 (penyusunan tahun 2003)[3], 

UU PT No. 12 tahun 2012[8], Perpres No. 

8 Tahun 2012[6], dan  rancangan 

permendikbud tentang SNPT 2013 

(penyusunan tahun 2013 revisi kurikulum 

berbasis KKNI)[2], dan para dosen sudah 

menerapkannya.  

Standar kompetensi lulusan 

merupakan kriteria minimal tentang 

kualifikasi kemampuan lulusan yang 

mencakup sikap, pengetahuan, dan 

ketrampilan yang dinyatakan dalam 

rumusan capaian pembelajaran lulusan[5] 

(pasal 5 ayat 1). Sikap merupakan perilaku 

benar dan berbudaya sebagai hasil dari 

internalisasi dan aktualisasi nilai dan 

norma yang tercermin dalam kehidupan 

spiritual dan sosial melalui proses 

pembelajaran, pengalaman kerja 

mahasiswa, penelitian dan/atau 

pengabdian kepada masyarakat yang 

terkait pembelajaran[5] (pasal 6 ayat 1). 

Rumusan sikap dapat ditambah oleh 

perguruan tinggi, diusulkan kepada 

Direktur Jenderal untuk ditetapkan 

menjadi capaian pembelajaran lulusan, 

dikaji dan ditetapkan oleh Direktur 

Jenderal sebagai program studi sejenis. 

Pemenuhan capaian pembelajaran 

lulusan untuk setiap proses pembelajaran 

mata kuliah harus diwadahi oleh bentuk 

pembelajaran seperti kuliah, responsi dan 

tutorial, seminar, praktikum, praktik 

studio, praktik bengkel, atau praktik 

lapangan, penelitian, dan pengabdian 

kepada masyarakat[5] (pasal 14 ayat 5-9). 

Unsur sikap dalam capaian pembelajaran 

lulusan harus menjadi unsur yang sangat 

penting dalam proses pembelajaran 

melalui wadah bentuk pembelajaran, 

tetapi permasalahannya adalah 

bagaimanakah model bentuk 

pembelajaran dengan unsur sikap menjadi 

unsur utama dalam proses pembelajaran 

setiap mata kuliah pada program studi 

pendidikan vokasi teknik mesin? dan 

bagaimanakah implementasinya? 

Permasalahan itu sangat penting 

mengingat badan usaha/perusahaan sangat 

membutuhkan mahasiswa 

praktek/magang industri dan 

lulusan/tenaga kerja mempunyai sikap 

yang mempunyai standar minimal adalah 

baik ketika mereka sedang melakukan 

suatu pekerjaannya. 

 

METODE  

Mula-mula melakukan studi pustaka, 

kemudian mengadakan survey dan 

pengamatan melalui wawancara langsung 

kepada direktur di beberapa badan usaha 

bidang bengkel mesin otomotif yang 

berada di kota Manado provinsi Sulawesi 

Utara seperti perusahan CV. Kombos 

Manado (bengkel resmi Toyota),  PT. 

Bosowa Berlian Motor (bengkel resmi 

Mitsubishi), UD. Remaja Jaya Manado 

(bengkel resmi Honda), Sinar Galesong 

Prima (bengkel resmi Suzuki), Kars Inti 

Amanah (bengkel resmi KIA), dan Nismo 

Manado (bengkel service center Nissan-

Datsun). Selanjutnya mengadakan survey 

dan pengamatan melalui wawancara 

langsung kepada ketua Program Studi 

Pendidkan Vokasi Teknik Mesin 

Politeknik Negeri Manado. Data-data itu 

kemudian dianalisis dengan menggunakan 

analisis kualitatif. Hasil analsis dibahas, 

dilakukan pengambilan keputusan, dan 

dibuat penyelesaian melalui pembuatan 

model untuk bentuk pembelajaran pada 

semua mata kuliah. Terakhir, menyusun 

rencana implementasi model bentuk 

pembelajaran mata kuliah PKL/magang 

industri pada Program Studi Pendidikan 

Vokasi Teknik Mesin Politeknik Negeri 

Manado Tahun Akademik 2015-2016.  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil analisis kualitatif dari data 

wawancara langsung kepada direktur di 

beberapa badan usaha bidang bengkel 

mesin otomotif yang berada di kota 

Manado provinsi Sulawesi Utara 

menunjukkan bahwa semua direktur 

badan usaha itu mempunyai permasalahan 

dalam hal unsur sikap sebagai unsur utama 

yang dimiliki oleh mahasiswa 

praktek/magang industri dan 

lulusan/tenaga kerja (klasifikasi 

mahasiswa dan tenaga kerja sebagian 

besar berasal dari mahasiswa dan lulusan 

Politeknik Negeri Manado program studi 

D3 teknik mesin dan perguruan tinggi 

lain) yang sedang bekerja dan secara 

langsung mengakibatkan kinerja kurang 

baik sehingga mengganggu dalam 

pencapaian tujuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba.  

 
 

Gambar 1. Skenario proses pembelajaran 

satu kali pertemuan pada 

sebuah mata kuliah 

Sikap yang dimaksud seperti perilaku 

tidak benar dalam melakukan suatu 

pekerjaan yang diperintahkan kepadanya 

sebagai contoh konkrit adalah pekerja 

sering melanggar tata tertib perusahaan 

(masuk dan keluar jam kerja tidak tepat 

waktu, merusak dan tidak menjaga sarana 

dan prasarana perusahaan, bekerja sesuka 

hati, kadang mengikuti kemauannya 

sendiri, kadang tidak jujur, kurang 

menghormati antara teman sekerja, sekali-

kali tidak mau mengikuti perintah atasan). 

Dari segi pengetahuan, ketrampilan, 

Bentuk Pembelajaran: 

kuliah, responsi dan tutorial, 

seminar, praktikum, praktik studio, 

praktik bengkel, atau praktik 

lapangan, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat 

Proses Pembelajaran Mata Kuliah: 

penggunaan satu atau lebih bentuk 

pembelajaran dalam RPS 

Penerapan Rumusan Sikap Ke 

Dalam Bentuk Pembelajaran Dalam 

RPS dan Pelaksanaan RPS: 

pemasukkan dalam RPS, penerapan 

RPS, evaluasi, refleksi 

Hasil 

Sikap 

Kurang 

Baik 

Mulai 

Selesai 
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kompetensi, dan akumulasi pengalaman 

kerja adalah rata-rata baik. 

Berdasarkan temuan itu, maka 

dibuatlah model bentuk pembelajaran. 

Bentuk pembelajaran menurut 

Permendikbud No. 49 Tahun 2014 pasal 

14 ayat 5-9 adalah kuliah, responsi dan 

tutorial, seminar, praktikum, praktik 

studio, praktik bengkel, atau praktik 

lapangan, penelitian, dan pengabdian 

kepada masyarakat[5]. Dalam proses 

pembelajaran, pemilihan bentuk 

pembelajaran tergantung pada 

karakteristik materi pembelajaran setiap 

mata kuliah. Hasil penyusunan model itu 

dapat dilihat pada Gambar 1. 

Gambar 1 menunjukkan skenario 

proses pembelajaran satu kali pertemuan 

pada sebuah mata kuliah yang mana 

penekanan pada proses internalisasi dan 

aktualisasi nilai dan norma yang tercermin 

dalam kehidupan spiritual dan sosial 

terutama di lingkungan kerja di badan 

usaha. Itu terkandung rumusan sikap 

menurut lampiran Permendikbud No. 49 

Tahun 2014 seperti[8]: (1) Bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa dan 

mampu menunjukkan sikap religius; (2) 

Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan 

dalam menjalankan tugas berdasarkan 

agama,moral, dan etika; (3) Berkontribusi 

dalam peningkatan mutu kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan 

kemajuan peradaban berdasarkan 

pancasila; (4) Berperan sebagai warga 

negara yang bangga dan cinta tanah air, 

memiliki nasionalisme serta rasa 

tanggungjawab pada negara dan bangsa; 

(5) Menghargai keanekaragaman budaya, 

pandangan, agama, dan kepercayaan, serta 

pendapat atau temuan orisinal orang lain; 

(6) Bekerja sama dan memiliki kepekaan 

sosial serta kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan; (7) Taat 

hukum dan disiplin dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara; (8) 

Menginternalisasinilai, norma, dan 

etikaakademik; (9) Menunjukkan sikap 

bertanggung jawab atas pekerjaan di 

bidang otomotif secara mandiri; dan (10) 

Menginternalisasi semangat kemandirian, 

kejuangan, dan kewirausahaan.  

Dalam penyusunan rencana 

pembelajaran semester (RPS) rumusan 

sikap (penerapannya) dijabarkan ke dalam 

langkah-langkah kegiatan pembelajaran 

(kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan 

kegiatan penutup). Proses penyusunan 

RPS mengacu pada pasal 12 ayat 3 

Permendikbud No. 49 Tahun 2014 dan 

Perpres No. 8 Tahun 2012. Selama proses 

kegiatan pembelajaran dilakukan 

observasi (monitoring) kepada mahasiswa 

dan dosen untuk mengukur pencapaian 

unsur sikap. Diakhir kegiatan inti 

dilakukan evaluasi sikap dengan 

menggunakan angket skala sikap. Setelah 

proses pembelajaran satu kali pertemuan, 

maka dilakukan evaluasi dan refleksi 

sebagai dasar dalam penyusunan rencana 

pembelajaran pertemuan berikut.  

Standar minimal sikap yang 

diharapkan dari hasil proses pembelajaran 

adalah sikap yang dikembangkan pada 

saat seseorang bekerja pada badan usaha 

yang berisi evaluasi positif yang dimiliki 

seseorang tentang aspek-aspek 

lingkungan kerja mereka[7]. Dalam 

pekerjaan di dunia usaha, sikap yang 

terpenting yang harus juga dikembangkan 

adalah kepuasan kerja, komitmen 

organisasi/badan usaha, dan keterlibatan 

kerja, sehingga apa yang diharapkan dari 

badan usaha terhadap permasalahan sikap 

seseorang ketika melakukan pekerjaan 

dapat terpecahkan dan terselesaikan. 

IMPLEMENTASI PENELITIAN 

Implementasi model bentuk 

pembelajaran pada program studi 

pendidikan vokasi teknik mesin Politeknik 

Negeri Manado akan dilaksanakan pada 

tahun akademik 2015-2016. Kegiatan 
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yang akan dilakukan adalah sebagai 

berikut: 

1. Persiapan: 

- Penyusunan rencana implementasi 

- Menjalin kerjasama dengan 

pimpinan Politeknik Negeri Manado 

- Penyusunan RPS salah satu mata 

kuliah (mata kuliah PKL/magang 

industri dan termasuk didalamnya 

penentuan bentuk pembelajaran) 

- Persiapan alat dan bahan 

pembelajaran 

- Sosialisasi dan penjadwalan 

kegiatan satu mata kuliah selama 

satu semester 

2. Pelaksanaan/proses pembelajaran: 

- Kegiatan pendahuluan (point 1-2 

dalam rumusan sikap diterapkan)  

- Kegiatan inti (point 3-10 dalam 

rumusan sikap diterapkan) 

- Kegiatan penutup (point 1-2 

diterapkan) 

3. Monitoring dan Evaluasi: 

- Selama proses pembelajaran akan 

dilakukan observasi melalui lembar 

observasi dosen dan mahasiswa 

- Evaluasi sikap menggunakan angket 

sikap yang diisi oleh mahasiswa 

4. Refleksi dan Tindak Lanjut: 

- Perbaikan hasil kegiatan 

pelaksanaan 

- Penyusunan rencana kegiatan 

pertemuan berikut. 

Implementasi bentuk pembelajaran 

yang melibatkan dunia usaha harus 

didukung yang kuat oleh pimpinan dunia 

pendidikan dan dunia usaha dalam 

mencapai suatu tujuan dan keuntungan 

masing-masing, sehingga harapan dunia 

usaha dapat terpenuhi yaitu pelaku PKL 

dan pekerja dapat bersikap baik dalam 

pekerjaannya. 

 

SIMPULAN 

Model bentuk pembelajaran program 

studi pendidikan vokasi teknik mesin 

dalam memenuhi harapan dunia kerja 

dapat disimpulkan yaitu model bentuk 

pembelajaran bervariasi tergantung 

karakteristik materi mata kuliah yang 

ingin dicapai dan rumusan sikap menurut 

lampiran Permendikbud No. 49 Tahun 

2014 dalam penerapan pembelajaran 

dijabarkan ke dalam langkah-langkah 

kegiatan pembelajaran.  

Hasil implementasi model bentuk 

pembelajaran dengan menitikberatkan 

pada penerapan pembelajaran sikap pada 

setiap mata kuliah diharapkan dapat 

memenuhi harapan dunia usaha ketika 

mahasiswa sedang PKL dan 

lulusan/tenaga kerja sedang bekerja. 
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