Buku Panduan Teknologi Pembelajaran
Pendidikan Tinggi Vokasi
Direktorat Jenderal Pembelajaran da Kemahasiswaan

Page |

PANDUAN
TEKNOLOGI PEMBELAJARAN VOKASI

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
DIREKTORAT PEMBELAJARAN
2016
Panduan Penyusunan Teknologi Pembelajaran Pendidikan Tinggi Vokasi | i

Catatan Penggunaan
Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi mempersilahkan penggunaan buku pedoman ini dengan seluasluasnya dalam konteks peningkatan kualitas pendidikan tinggi sesuai dengan asas dan
kaidah akademik.

Buku Panduan Teknologi Pembelajaran Pendidikan Tinggi Vokasi
Hak Cipta: © 2016 pada Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Dilindungi Undang-Undang
Diterbitkan oleh: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Edisi pertama
Cetakan ke-1: 2016

MILIK NEGARA
TIDAK DIPERDAGANGKAN

Disklaimer: Buku ini merupakan Buku Panduan Teknologi Pembelajaran Pendidikan
Tinggi Vokasi yang dipersiapkan pemerintah dalam rangka implementasi Teknologi
Pembelajaran Pendidikan Vokasi di Perguruan Tinggi. Buku pedoman ini disusun dan
ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan
Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dan dipergunakan
dalam tahap perancangan, pelaksanaan, penilaian hingga evaluasi pelaksanaan kurikulum
di perguruan tinggi. Buku Panduan ini merupakan “pedoman dinamis” yang senantiasa
diperbaiki, diperbaharui, dan dimuktahirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan
perubahan jaman. Masukan dari berbagai kalangan diharapkan dapat meningkatkan
kualitas buku pedoman ini.

Panduan Penyusunan Teknologi Pembelajaran Pendidikan Tinggi Vokasi | ii

Sambutan Direktur Jenderal Pembelajaran Dan
Kemahasiswaan
Tuntutan perubahan era global telah menjadikan pendidikan tinggi vokasi memiliki peran
strategis dan berada di garda terdepan dalam penanganan usia angkatan kerja.
Pendidikan tinggi vokasi diprogramkan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki
penguasaan IPTEK, mandiri, terampil dan terlatih sesuai dengan tuntutan dunia industri
atau dunia kerja. Hasil pembelajaran tersebut diperlukan sebagai modal dalam
menghadapi persaingan regional maupun global. Secara khusus juga akan mampu
menjawab tantangan yang muncul karena adanya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
Perubahan orientasi kerja, persyaratan kerja dan persaingan yang makin ketat pada era
global juga menuntut perlunya peningkatan kompetensi lulusan dan perubahan
paradigma tentang proses belajar mengajar. Perubahan paradigma tersebut berdampak
pada perlunya perubahan kurikulum dan perubahan perilaku serta model pembelajaran
yang bertujuan untuk peningkatan mutu lulusan.
Paradigma proses pembelajaran yang semula berupa penyampaian pengetahuan
(transfer of knowledge) dimana mahasiswa bersifat pasif reseptif yang biasa dikenal
dengan Teacher Centered Learning (TCL) telah berubah menjadi pembelajaran aktif
dengan mengoptimalkan partisipasi aktif mahasiswa untuk mencari pengetahuan dengan
berbagai strategi yang spesifik yang sering disebut pembelajaran Student Centered
Learning (SCL).
Melalui model pembelajaran Student Centered Learning pada Pendidikan Tinggi Vokasi
diharapkan dapat mempersiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi realita
hidup, siap kerja, mandiri, siap berkompetisi dan menghadapi tantangan dunia.
Saya mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun yang telah bekerja dengan baik
dan para pihak yang telah mendukungnya sehingga buku panduan ini terwujud. Harapan
saya bahwa panduan ini bermanfaat bagi perguruan tinggi khususnya bidang vokasi,
sebagai acuan penyelenggaraan proses pembelajaran.
Jakarta, November 2016
Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan

Intan Ahmad
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Kata Pengantar Direktur Pembelajaran
Teknologi pembelajaran merupakan bagian utama dalam implementasi kurikulum
pendidikan tinggi. Penerapan teknologi pembelajaran secara tepat dan baik bagi
pembelajaran mahasiswa memegang peranan kunci untuk terwujudnya proses belajar
secara bermakna sesuai Capaian Pembelajaran. Penerapan dan pengelolaan
pembelajaran dengan pola Student Centered Learning (SCL) memberikan kesempatan
yang luas kepada para mahasiswa menjadi pelaku utama dalam pembelajaran aktif. SCL
juga menciptakan kegairahan belajar, dinamika aktivitas fisik, belajar sepenuh hati,
suasana menyenangkan, dan lingkungan belajar yang menantang. SCL dengan ciri handson, minds-on dan hearts-on menciptakan atmosfir yang kondusif untuk belajar mahasiswa
secara optimal.
Teknologi pembelajaran merupakan substansi perangkat proses pembelajaran bagi
mahasiswa. Pengembangan, penyusunan dan penerapannya merupakan hak otonom
institusi pendidikan tinggi. Pengembangan dan pembaharuan teknologi pembelajaran di
pendidikan tinggi mengikuti perkembangan jaman dan kebutuhan. Direktorat
Pembelajaran, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan memprogramkan
secara khusus kegiatan untuk mendukung dan mendorong pengembangan teknologi
pembelajaran di perguruan tinggi. Untuk usaha inilah maka disusun Panduan
Penyusunan Teknologi Pembelajaran Pendidikan Tinggi Vokasi.
Tujuan pembuatan Panduan Penyusunan Teknologi Pembelajaran Pendidikan
Tinggi diantaranya: Mendorong dinamika perguruan tinggi untuk senantiasa
mengembangkan dan meningkatkan mutu pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan
pembelajaran dan masyarakat; Mendorong perguruan tinggi untuk saling berbagi
pengalaman untuk merancang teknologi pembelajaran pendidikan tinggi yang lebih baik;
Memperkaya khasanah sumber referensi pengembangan teknologi pembelajaran
pendidikan tinggi bidang vokasi dan dapat juga dimanfaatkan pada bidang akademik dan
profesi.
Kami menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada tim penyusun yang telah
bekerja dengan sungguh-sungguh hingga panduan ini dapat diselesaikan. Ucapan
terimakasih disampaikan pula kepada para pihak yang telah membantu mewujudkannya.
Kami menyadari bahwa hasil penyusunannya masih terdapat kekurangan. Masukan dari
semua pihak merupakan hal berharga guna perbaikannya lebih lanjut. Semoga Panduan
Penyusunan Teknologi Pembelajaran Pendidikan Tinggi memberikan manfaat bagi para
pemangku kepentingan dan masyarakat luas.
Jakarta, November 2016
Direktur Pembelajaran

Paristiyanti Nurwardani
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BAB I Pendahuluan
1.1.

Pendidikan Vokasi
Dewasa ini di Indonesia sesuai data Badan Pusat Statistik jumlah pengangguran
terdidik yang merupakan lulusan perguruan tinggi masih menjadi permasalahan utama.Hal
ini, salah satunya disebabkan karena masih ada beberapa lulusan perguruan tinggi yang
kualitas lulusannya kurang sesuai dengan tuntutan kebutuhan dunia usaha dan
industri.Angka pengangguran terdidik yang masih cukup tinggi ini menjadi salah satu
pemikiran bahwa relevansi dan daya saing pendidikan tinggi masih perlu ditingkatkan dan
perlu ada upaya untuk menyelaraskan antara perguruan tinggi dan kebutuhan dunia kerja.
Bagi lulusan perguruan tinggi yang terserap di pasar kerja, sebagian besar (60%) bekerja di
bidang pekerjaan yang termasuk kategori white collar jobs (manajer, profesional) yang
menuntut keahlian/keterampilan tinggi dan penguasaan ilmu khusus (insinyur, dokter,
dosen). Namun, sebagian dari mereka (30%) juga ada yang bekerja di bidang pekerjaan yang
bersifat semi terampil (tenaga administrasi, sales) bahkan ada juga yang berketerampilan
rendah sehingga harus bekerja di bagian produksi (blue-collar jobs).Dalam upaya
mengurangi permasalahan pengangguran terdidik ini maka peranan perguruan tinggi
adalah sangat penting khususnya penyelenggaraan pendidikan vokasi.
Paradigma pengembangan sumber daya manusia (HRD) mengenal sistem pendidikan
(education) dan pelatihan (training). Keduanya memiliki domain tersendiri yang dalam
beberapa hal dapat saja saling berbeda satu sama lain, namun tidak menutup kemungkinan
ada bagian lain yang saling tumpang tindih (overlapping). Menarik untuk didiskusikan
bahwa sistem pendidikan lebih mengambil peran dalam “menyiapkan manusia seutuhnya”,
sedangkan sistem training secara lebih khusus mengambil domain pada penyiapan tenaga
kerja yang siap “bekerja” atau berprofesi pada satu bidang kerja/profesi, sehingga untuk
kebutuhan penyiapan tenaga kerja, seringkali sistem training menjadi lebih tepat.
Pada sisi lain, saat ini sistem pendidikan menjadi tumpuan pada setiap proses
pengembangan SDM teridentifikasi bahwa kompetensi penguasaan hasil pembelajaran pada
pendidikan khususnya pendidikan tinggi perlu lebih menyentuh pada kebutuhan
masyarakat dan dunia kerja. Ada kecenderungan (trend) pendidikan di masa depan, dimana
mulai terjadi pergeseran dari sistem pendidikan untuk invensi menuju pendidikan yang
lebih mengacu pada kebutuhan masyarakat, maka pendidikan tinggi vokasi merupakan
pendidikan yang sangat sesuai dalam penyiapan lulusan yang mampu bekerja dan siap
berprofesi.
Pendidikan vokasi memiliki karakteristik pendidikan yang mampu menggabungkan
fungsi pendidikan dan pelatihan. Pendidikan vokasi memiliki peluang untuk
mengembangkan “manusia seutuhnya” dangan landasan teoritis dan basis akademik yang
Panduan Penyusunan Teknologi Pembelajaran Pendidikan Tinggi Vokasi | 1

mencukupi, dan pada saat bersamaan mengembangkan kemampuan (kompetensi) bekerja
sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan. Dengan melihat latar belakang
penyiapan SDM yang masih perlu ditingkatkan, maka memilih pendidikan vokasi untuk
dijadikan model sekaligus lokomotif pengembangan SDM bangsa Indonesia, dengan
kemampuan kompetitif dan penguasaan kompetensi yang memadai, adalah kebijakan yang
tepat. Kondisi ini menuntut pendidikan vokasi perlu melakukan pengembangan secara terus
menerus dan diperlukan pula upaya yang sistematis, yang didukung oleh kebijakan
pengembangan pendidikan tinggi secara nasional, dan berkelanjuatan secara institusional
untuk mengembangkan pendidikan vokasi di Indonesia.
Pemikiran tersebut sejalan dengan kerangka sistem pendidikan tinggi yang
dituliskan di dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional. Dalam UU
No. 20 Tahun 2003 Pasal 19 disebutkan bahwa pendidikan tinggi menyelenggarakan
program pendidikan vokasi, sarjana, magister, spesialis dan doktor. Jika dikaitkan dengan
Pasal 20 Ayat 3 dimana dinyatakan bahwa pendidikan tinggi dapat menyelenggarakan
program akademik, profesi dan/atau vokasi, maka merupakan tantangan bagi pendidikan
tinggi untuk secara sistematis turut serta dalam mengembangkan sistem pendidikan vokasi
sekaligus menyiapkan perangkatnya secara memadai.
Dalam melakukan pengembangan pendidikan vokasi sebaiknya juga mengkaji
kembali sasaran strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sesuai
dengan permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan dalam kurun waktu 20152019 yangmeliputi :
1. Meningkatnya kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan pendidikan tinggi;
2. Meningkatnya kualitas kelembagaan Iptek dan pendidikan tinggi;
3. Meningkatnya relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya Iptek dan pendidikan
tinggi;
4. Meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan; dan
5. Meningkatkan inovasi bangsa.
Untuk mencapai sasaran strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi maka arah kebijakan pembangunan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (2015)
terdiri atas:
1. Meningkatkan tenaga terdidik dan terampil berpendidikan tinggi;
2. Meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dan lembaga Litbang IPTEK;
3. Meningkatkan daya saing sumber daya IPTEKDIKTI;
4. Meningkatkan produktivitas penelitian dan pengembangan; dan
5. Meningkatkan inovasi.
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Lima aspek sasaran strategisdan arah kebijakan pembangunan Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggitersebut di atas memberikan perspektif yang inspiratif pada pendidikan
tinggi vokasi di Indonesia, sehingga dapat merumuskan tujuan pendidikannya lebih baik
bagi bangsa.Untuk mencapai cita-cita pendidikan tinggi vokasi di Indonesia yang berkualitas,
kompetitif dan meningkatkan martabat bangsa maka penting untuk mengembangkan
paradigmaNations competitiveness, Autonomy, dan Organizational Health. Disamping itu,
terkait dengan upaya peningkatan daya saing pendidikan tinggi vokasi tentunya mengacu
pada kerangka logis rencana strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1 berikut.

Sumber : Kemenristekdikti, 2015
Gambar 1 Kerangka logis rencana strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan
Tinggi
Paradigma pendidikan tinggi vokasi nampaknya juga harus disikapi dalam
merencanakan pengembangan kurikulum dan sistem pembelajaran di institusi pendidikan
tinggi vokasi.Pendidikan vokasi meskipun relatif baru nampaknya mulai mendapatkan
tempat di masyarakat. Namun demikian pemahaman mengenai keunggulan dari pendidikan
vokasi masih terus perlu dikembangkan secara holistik dan berkelanjutan untuk
memberikan wujud pendidikan vokasi yang lebih sesuai dengan tuntutan masyarakat dan
dunia usaha / industri saat ini. Pengembangan sistem pembelajaran pada pendidikan tinggi
vokasi harus mampu membangkitkan suasana yang sesuai dengan dunia kerja yang realistik,
dan menghasilkan lulusan pendidikan yang mampu menjawab tantangan dunia kerja yang
terus berkembang di masyarakat.Dengan pemahaman sebagaimana diuraikan tersebut,
perlu untuk dirumuskan kembali pengembangan pendidikan vokasi, khususnya kurikulum
dan sistem pembelajarannya, yang lebih cocok dengan kondisi saat ini dan tantangan di
masa depan.
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1.2. Pendidikan Tinggi Vokasi & politeknik dalam konstelasi pendidikan tinggi di
Indonesia
Sistem pendidikan tinggi di Indonesia, merujuk pada Pasal 15 UU No.20Tahun 2003
tentang Sistem pendidikan Nasionaldan juga UU No. 12Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi, mengenal lima jenis pendidikan, yakni jenis pendidikan akademik, profesi, vokasi,
keagamaan, dan khusus. Program pendidikannya meliputi program pendidikan diploma,
sarjana, magister, spesialis, dan doktor.Sedangkan institusi pendidikan tinggi adalah
akademi komunitas, akademi, politeknik, perguruan tinggi tinggi, institut, dan universitas
yang kesemuanya disebut perguruan tinggi.
1.2.1. Kondisi Nyata Pendidikan Tinggi Vokasi
Perguruan tinggi mempunyai peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan
bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keberadaan sebuah perguruan
tinggi pada suatu daerah turut berperan dalam menentukan kemajuan suatu daerah, karena
perguruan tinggi juga merupakan tempatuntuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia
dan menimba ilmu berbagai jenis ilmu pengetahuan yangdiperlukan untuk membangun
daerah di mana perguruantinggi tersebut berada. Berdasarkan data Kemenristekdikti
(2015) pada tahun 2015 telah dibuka program studi baru sebanyak 672 program studi baru
dan 20 perguruantinggi wasta, sehingga jumlah perguruan tinggi di Indonesia mencapai
3.227 dengan total program studi sebanyak 19.160 seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1
berikut.
Tabel 1 Pertumbuhan Perguruan Tinggi dan Program Studi

Sumber : Kemenristekdikti, 2015
Dari sejumlah 3.227 perguruan tinggi, total politeknik di Indonesia berjumlah 262,
yang terdiri atas 43 (17%) politeknik negeri, 53 politeknik kedinasan (20%) dan 166
politeknik swasta (63%). Sebaran lokasi politeknik dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.
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Tabel 2 Sebaran Lokasi Politeknik Seluruh Indonesia
Wilayah

Negeri

Swasta

Sumatera, Kepri, Babel

9

39

Jawa

16

92

20

128

Kalimantan

8

16

4

28

Sulawesi

4

10

11

25

Bali, NTB, NTT

4

5

3

12

Papua dan Papua Barat

2

4

3

9

43
(17%)

166
(63%)

53
(20%)

JUMLAH

Kedinasan
12

Total
60

262
(100%)

Sumber : Kemenristekdikti, 2015
Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa perbandingan antara pendidikan
vokasi dan akademik masih sangat timpang, sehingga perlu pengembangan dalam jumlah
pendidikan vokasi, tanpa mengabaikan kualitas dalam upaya memenuhi tuntutan kebutuhan
sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan kemampuan kerja yang sangat
dibutuhkan dunia kerja.
Sedangkan ditinjau dari kualitas penyelenggaraan perguruan tinggi dengan
parameter menggunakan akreditasi maka untuk pendidikan vokasi masih banyak yang
masih perlu ditingkatkan lagi kualitas penyelenggaraannya. Kondisi tersebut dapat dilihat
dari peringkat akreditasi berdasarkan Kemenristekdikti (2015) pada Tabel .... untuk
pendidikan vokasi pada tahun 2015 menunjukkan bahwa program studi vokasi yang
mendapatkan nilai A sejumlah 166 program studi (4,45%), dengan nilai B sebanyak 1.382
program studi (37%), yang mendapat nilai C sebanyak 2.183 program studi (58,5%), dan
yang tidak terakreditasi 75 program studi (5%).
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Tabel 3 Peringkat Akreditasi Untuk Perguruan Tinggi Tahun 2015

Sumber : Kemenristekdikti, 2015
1.2.2. Tantangan yang dihadapi Pendidikan Tinggi Vokasi
Berkaitan dengan perannya dalam memasok SDM berkualitas dalam jumlah yang
cukup bagi kebutuhan sektor industri, pendidikan vokasi menghadapi tantangan dan
persoalan berikut:
a. Program pendidikan vokasi dirasakan bersifat kaku dan kurang lentur terhadap
perubahan kebutuhan lapangan kerja. Jenis program studi, materi pendidikan, cara
mengajar, media belajar, evaluasi dan sertifikasi lebih banyak ditentukan oleh
Pemerintah;
b. Jumlah dan kapasitas pendidikan vokasi bidang industri relatif kecil dibandingkan
jumlah kapasitas total jenis pendidikan tersebut;
c. Kualitas pendidikan vokasi bidang industri masih perlu ditingkatkan terutama berkaitan
dengan kualitas, kuantitas peralatan praktek, dosen dan infrastruktur pendukung
lainnya;
d. Pendidikan vokasi bidang industri perlu lebih disesuaikan dengan kebutuhan nyata
dunia industri dan berorientasi kepada kebutuhan pasar kerja yang berubah (“demand
driven”).
1.2.3 Tujuan Buku Panduan
Buku panduan ini dimaksudkan untuk memberikan pengertian tentang pendidikan
tinggi vokasi dari aspek penataan (konstelasi) di antara jenis pendidikan lain dan juga ragam
institusi penyelenggaranya. Juga memberikan pemahaman bagaimana sistem pembelajaran
di pendidikan tinggi vokasi dapat dikembangkan mengikuti pola dan sistem pembelajaran
yang tengah berkembang dan terbukti efektif dalam mentransfer pengetahuan, kemampuan,
dan perilaku yang professional.Bagi penyelenggara pendidikan tinggi vokasi, buku panduan
ini memberikan ilustrasi dari beragam metoda pembelajaran tersebut yang dapat
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dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan karakteristik program studi maupun visi dan misi
perguruan tinggi penyelenggaranya.Pengguna buku panduan ini juga didorong untuk dapat
ikut berkontribusi dalam mengembangkan sistem pendidikan tinggi vokasi, sehingga
memiliki kekhasan dan menjawab tantangan bangsa Indonesia.
1.3. Pengguna Sasaran
Buku panduan ini ditujukan kepada penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi,
sehingga institusi penyelenggara pendidikan tinggi vokasi diharapkan akan lebih
mendapatkan manfaat dari buku ini.
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BAB II Peta Kebutuhan Lulusan Vokasi
2.1 Struktur Penduduk dan Proyeksinya sampai 2035
Bonus demografi yang puncaknya akan dinikmati Indonesia dalam dua dekade ke
depan telah menyedot perhatian para pembuat kebijakan, utamanya yang tugasnya sangat
dipengaruhi oleh struktur penduduk. Di antara para pembuat kebijakan tersebut adalah
pejabatdi BKKBN, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Lewat berbagai kesempatan mereka berusaha
menganalisis implikasi bonus demografi bagi kebijakan dalam ranah tugasnya masingmasing untuk mendukung optimalisasi pemanfaatan bonus demografi tersebut.
Bonus demografi adalah suatu fenomena dimana jumlah penduduk usia produktif
sangat besar, sedang proporsi usia muda sudah semakin kecil dan proporsi usia lanjut belum
banyak. Struktur penduduk seperti ini sangat menguntungkan dari sisi pembangunan
karena. Pada tahun 2020-2030, Indonesia akan memiliki sekitar 180 juta orang berusia
produktif, sedangkan usia tidak produktif sekitar 80 juta jiwa. Hal ini berarti 10 orang usia
produktif hanya menanggung 3-4 orang usia tidak produktif, sehingga akan terjadi
peningkatan tabungan masyarakat dan tabungan nasional. Namun demikian, bonus
demografi tersebut tidak secara otomatis dapat dinikmati. Ada beberapa persyaratan yang
harus dipenuhi untuk dapat secara optimal memanfaatkan bonus demografi tersebut untuk
pembangunan bangsa.Persyaratan itu mencakup ketersediaan tenaga kerja yang memiliki
kepakaran/keahlian dan kompetensi yang tepat dan sehat jasmani rohani serta berkarakter
Indonesia, ketersediaan lapangan kerja, dan ketersediaan investasi, yang semuanya menjadi
kewajiban pemerintah untuk memenuhinya. Hanya dengan memenuhu persyaratan
tersebut, bonus demografi akan dapat dinikmati debagai anugerah. Namun, jika pemerintah
tidak berhasil memenuhi persyaratan tersebut, maka bonus demografi justru akan
mendatangkan bencana, karena akan terjadi pengangguran yang besar, yang akan menjadi
beban Negara (www.bkkbn.go.id, 2009).
Dengan menyimak data kependudukan Indonesia, bonus demografi telah dan akan
terjadi sebagai dampak dari keberhasilan pengendalian angka kelahiran dan pencegahan
angka kematian sehingga menghasilkan struktur penduduk yang menguntungkan
pembangunan negara. Keberhasilan pengendalian laju pertumbuhan penduduk di Indonesia
yang telah diraih dan harus diupayakan dapat terus diraih lewat upaya yang tepat dapat
dilihat dalam data kependudukan di Indonesia seperti dapat dilihat dalam Gambar 2di
bawah. Gambar 2.1 menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk terkendali dengan
angka kelahiran tercegah sebanyak sekitar 80 juta pada tahun 2000 dan sekitar 100 juta
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pada tahun 2010. Kemudian diproyeksikan bahwa jumlah penduduk pada tahun 2035 dapat
dikendalikan menjadi 343,96 juta jika laju pertumbuhan penduduk dikendalikan menjadi
1,49%, yang dapat diturunkan menjadi 305,6 juta jika laju pertumbuhan penduduk
dikendalikan menjadi 0,68%. Jadi tercapainya angka yang diproyeksikan sangat tergantung
pada keberhasilan dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk.

Jumlah Penduduk

KT = ∓40 jt

400

KT = 100 jt

350

330 jt
KT = 80 jt

300

343,96 jt
Jika LPP = 1,49%

285 jt
305,6 jt

250

Jika LPP = 0,62%
237,6 jt

200

178,6 jt

150

119,2 jtt
97,1 jt

100
50

Jumlah Penduduk

205 jt

146,9 jt

40,2 jt

0
1900

1961

1971

1980

1990

2000

2010

2035

Sumber: Indonesia Statistics, Census, dan Proyeksi Widjojo Nitisastro, yang disitir Fasli
Jalal (2014)
Gambar 2 Grafik Jumlah Penduduk dan Proyeksi Pertumbuhannya
Untuk keperluan perencanaan pengembangan pendidikan vokasi, diperlukan data
tentang sebaran pendudukan dan proyeksinya ke depan. Gambar 2 menyajikan data tentang
jumlah penduduk dan sebarannya menurut provinsi, sedangkan Tabel 4 menyajikan jumlah
penduduk dan sebarannya menurut wilayah.
Tabel 4 Proyeksi Penduduk menurut Provinsi, 2010-2035 (Ribuan)
Provinsi
(1)
Nagroe Aceh
Darussalam
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Riau
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu

2010
(2)
4 523,1

2015
(3)
5 002,0

2020
(4)
5 459,9

2025
(5)
5 870,0

2030
(6)
6 227,6

2035
(7)
6 541,4 12

4 523,1
4 865,3
5 574,9
3 107,6
7 481,6
1 722,1

13 937,8
5 196,3
6 344,4
3 402,1
8 052,3
1 874,9

14 703,5
5 498,8
7 128,3
3 677,9
8 567,9
2 019,8

15 311,2
5 757,8
7 898,5
3 926,6
9 000,4
2 150,5

15 763,7
5 968,3
8 643,3
4 142,3
9 345,2
2 264,3

16 073,4 13
6 130,4 14
9 363,0 15
4 322,9 16
9 610,7 179
2 360,6 18
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Lampung
Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Pulau Sumatera
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Banten
Pulau Jawa

7 634,0
1 230,2
1 692,8
50 860,3
9 640,4
43 227,1
32 443,9
3 467,5
37 565,8
10 688,6
137 033,3

8 117,3
1 372,8
1 973,0
55 272,9
10 177,9
46 709,6
33 774,1
3 679,2
38 847,6
11 955,2
145 143,6

8 521,2
1 517,6
2 242,2
59 337,1
10 645,0
49 935,7
34 940,1
3 882,3
39 886,3
13 160,5
152 449,9

8 824,6
1 657,5
2 501,5
62 898,6
11 034,0
52 785,7
35 958,6
4 064,6
40 646,1
14 249,0
158 738,0

9 026,2
1 788,9
2 768,5
65 938,3
11 310,0
55 193,8
36 751,7
4 220,2
41 077,3
15 201,8
163 754,8

Bali
NTB
NTT
Bali & Kep. NT
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Pulau Kalimantan
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sukawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Pulau Sulawesi
Maluku
Maluku Utara
Kep. Maluku
Papua Barat
Papua
Pulau Papua
Indonesia

3 907,4
4 516,1
4 706,2
13 129,7
4 411,4
2 220,8
3 642,6
3 576,1
13 850,9
2 277,7
2 646,0
8 060,4
2 243,6
1 044,8
1 164,6
17 437,1
1 541,9
1 043,3
2 585,2
765,3
2 857,0
3 622,3
238 518,8

4 152,8
4 835,6
5 120,1
14 108,5
4 789,6
2 495,0
3 989,8
4 068,6
15 343,0
2 412,1
2 876,7
8 520,3
2 499,5
1 133,2
1 282,2
18 724,0
1 686,5
1 162,3
2 848,8
871,5
3 149,4
4 020,9
255 461,7

4 380,8
5 125,6
5 541,4
15 047,8
5 134,8
2 769,2
4 304,0
4 561,7
16 769,7
2 528,8
3 097,0
8 928,0
2 755,6
1 219,6
1 405,0
19 934,0
1 831,9
1 278,8
3 110,7
981,8
3 435,4
4 417,2
271 066,4

4 586,0
5 375,6
5 970,8
15 932,4
5 432,6
3 031,0
4 578,3
5 040,7
18 082,6
2 624,3
3 299,5
9 265,5
3 003,0
1 299,7
1 527,8
21 019,8
1 972,7
1 391,0
3 363,7
1 092,2
3 701,7
4 793,9
284 829,0

4 765,4
5 583,8
6 402,2
16 751,4
5 679,2
3 273,6
4 814,2
5 497,0
19 264,0
2 696,1
3 480,6
9 521,7
3 237,7
1 370,2
1 647,2
21 953,5
2 104,2
1 499,4
3 603,6
1 200,1
3 939,4
5 139,5
296 405,1

9 136,1 19
1 911,0 21
3 050,5
68 500,0 31
11 459,6 32
57 137,3 33
37 219,4 34
4 348,5 35
41 077,3
16 033,1
167 325,6
51
4 912,4 52
5 754,2 53
6 829,1
17 495,7 61
5 878,1 62
3 494,5 63
5 016,3 64
5 929,2
20 318,1 71
2 743,7 72
3 640,8 73
9 696,0 74
3 458,1 75
1 430,1 76
1 763,3
22 732,0 81
2 227,8 82
1 603,6
3 831,4 91
1 305,0 94
4 144,6
5 449,6
305 652,4

Sumber: BPS Indonesia 2010
Dari Tabel 4 dapat dilihat bahwa Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera
Utara dan Banten adalah lima provinsi yang memiliki jumlah penduduk terpadat di
Indonesia, dan sebaliknya Bangka Belitung, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku Utara dan
Papua Barat adalah lima provinsi dengan penduduk paling jarang.
Tabel 5 Jumlah dan Sebaran Penduduk Menurut Wilayah
Wilayah

2010

(1)
P. Sumatra
Pulau Jawa
Bali & Kep. NT

(2)
50 860,3
137 033,3
13 129,7

2015

2020

2025

2030

(3)
55 272,9
145 143,6
14 108,5

(4)
59 337,1
152 449,9
15 047,8

(5)
62 898,6
158 738,0
15 932,4

(6)
65 938,3
163 754,8
16 751,4

2035
(7)
68 500,0 31
167 325,6 51
17 495,7 61
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P. Kalimantan
P, Sulawesi
P. Papua
Indonesia

13 850,9
17 437,1
3 622,3
238 518,8

15 343,0
18 724,0
4 020,9
255 461,7

16 769,7
19 934,0
4 417,2
271 066,4

18 082,6
21 019,8
4 793,9
284 829,0

19 264,0
21 953,5
5 139,5
296 405,1

20 318,1 71
22 732,0 81
5 449,6
305 652,4

Sumber: BPS Indonesia 2010
Dari Tabel 5 dapat dilihat bahwa Pulau Jawa masih teratas dalam hal jumlah
penduduk meskipun wilayah daratannya hanya 7% (tujuh persen) dari seluruh wilayah
daratan di Indonesia. Dengan kata lain, Pulau Jawa adalah pulau yang paling padat
penduduknya padahal ketersediaan sumber daya alam sangat terbatas, tetapi sumber daya
manusia melimpah. Sebaliknya, Pulau Papua yang wilayanya sangat luas dengan segala
kekayaan sumber daya manusia memiliki penduduk paling sedikit.
Pengendalian jumlah penduduk tersebut tidak lepas dari keberhasilan yang telah
dinikmati dan yang perlu diraih dalam program keluarga berencana untuk menekan laju
pertumbuhan penduduk dan program pembangunan kesehatan yang indikatornya adalah
rendahnya angka kematian bayi dan angka harapan hidup seperti yang ditunjukkan pada
Tabel 6.
Tabel 6 Proyeksi Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk, Angka Kamatian Bayi dan
Kenaikan Angka Harapan Hidup Nasional
Periode

2010-2015
2015-2020
2020-2025
2025-2030
2030-2035

Laju
Angka Kematian
Pertumbuhan
Bayi
Penduduk (LPP)
1,29
28
1,11
25
0,96
23
0,78
22
0,62
21
Sumber: BPS Indonesia

Angka Harapan
Hidup
70,1
70,9
71,5
72,0
72,2

Dalam dua dekade ke depan, Indonesia akan menikmati puncak bonus demografi dan
jika berhasil memanfaatkannya dengan melakukan berbagai upaya yang diperlukan untuk
terjadinya hal tersebut, maka Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi ke-7 dunia. Bonus
demografi tersebut diaku telah mulai menikmari bonus demografi pada awal dekade 2010an. Puncak bonus demografi akan terjadi pada kurun waktu 2028-2031 ketika terbuka
jendela kesempatan. Jendela kesempatan merujuk pada situasi ketika rasio ketergantungan
ada pada tingkat yang terendah, yaitu 46,9 per 100 orang usia produktif. Namun demikian,
rasio ini akan meningkat lagi pada masa selanjutnya karena meningkatnya penduduk lansia.
Untuk menjaga agar rasio tidak terlalu meingkat, diperlukan upaya untuk memanfaatkan
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produktivitas lansia. Dengan kata lain, diperlukan upaya untuk membantu agar lansia tetap
produktif.
Terkait dengan bonus demografi, Prof. Haryono Suyono, seperti dikutip oleh Win
Konadi dan Zainuddin Iba (2009), menyatakan bahwa Indonesia akan menikmati bonus
demografi pada tahun 2020-2030. Bonus demografi adalah melimpahnya jumlah penduduk
produktif usia angkatan kerja (15-64 tahun), yang mencapai sekitar 60 persen atau 160-180
juta jiwa pada 2020, sedangkan sekitar 30 persen penduduk yang tidak produktif (usia 14
tahun ke bawah dan usia di atas 65 tahun). Semua ini dapat dilihat pada Tabel 2 yang
menyajikan perkembangan struktur penduduk Indonesia dari 2010 sampai dengan 2035.
Dapat dilihat dalaam Tabel 4 bahwa pada tahun 2020 jumlah penduduk usia
produktif mencapai sekitar 67% dan pada tahun 2035 sekitar 68%. Ini berarti bahwa
Indonesia akan menikmati tingkat produktivitas yang tinggi jika berhasil membekali
kelompok produktif dengan pengetahuan, keahlian dan keterampilan sera tyang dibutuhkan
untuk membangun bangsa menuju masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur
dalam keadilan.
Produktivitas penduduk akan dapat dioptimalkan pemanfaatannya tidak saja untuk
membangun kekuatan ekonomi tetapi juga untuk membangun karakter bangsa jika
produktivitas tersebut dikembangkan sesuai dengan potensi alam dan potensi sosial-budaya
yang dimiliki bangsa di Indonesia. Oleh sebab itu, penting bagi perencana pendidikan untuk
menengok peta potensi SDA (sumber daya alam), SDS (sumber daya sosial), dan SDB
(sumber daya budaya) sebagai kesatuan utuh.
Tabel 7 Struktur Penduduk Indonesia Berdasarkan Kelompok Umur 2010-2035
Umur
(tahun)

2010

2020

2035

0-4

23,454.40

23,475.80

21,279.80

5-9

22,518.00

23,955.60

21,844.50

10-14

22,165.60

23,278.60

22,581.30

15-19

21,558.10

22,396.20

23,274.00

20-24

20,939.40

21,989.00

23,739.80

25-29

20,589.90

21,324.40

22,990.80

30-34

19,987.20

20,677.50

22,047.40

35-39

18,514.10

20,285.00

21,582.90
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40-44

16,564.30

19,595.40

20,824.60

45-49

14,165.30

17,982.60

19,986.20

50-54

11,479.50

15,830.30

19,253.60

55-59

8,546.30

13,188.30

18,048.80

60-64

6,156.70

10,248.60

15,782.40

65- 69

4,651.20

7,130.00

12,859.30

70-74

3,375.50

4,588.50

9,424.30

75+

3,853.30

5,120.60

10,132.70

Total

238,518.80
271,066.40
305,652.40
Sumber: BPS Indonesia
Bonus demografi merujuk pada situasi di mana rasio ketergantungan penduduk di
bawah 50% per 100 penduduk usia produktif. Bonus demografi ini merupakan dampak
positif dari keberhasilan mengatur angka kelahiran dan dari keberhasilan menekan angka
kematian. “Keluarga Berencana Indonesia menyebabkan transisi demografi yang
berkontribusi ke Dividen Demografi dan Pertumbuhan Ekonomi” (Arsyad et.al., Tribute to
Widjojo Nitisastro)
Jika ditengok dari kelompok umur, Tabel 8 menunjukkan bahwa kelompok umur produktif
(15-65 tahun) merupakan kelompok terbesar.
Tabel 8 Prosentase Penduduk menurut Kelompok Umur 2010-2035
Tahun
Umur
0-14 tahun
15-64 tahun

2010

2015

2020

2025

2030

2035

28,6
27,3
26,1
24,6
22,9
21,5
66,5
67,3
67,7
67,9
68,1
67,9
5,0
5,4
6,2
7,5
9,0
10,6
Catatan: Dua Provinsi tidak menikmati bonus demografi, yaitu NTT dan Maluku.

Keberhasilan pembangunan kesehatan dan keberhasilan menekan laju pertumbuhan
pendudukan mesti dilengkapi dengan keberhasilan membekali generasi usia produktif
dengan seperangkat kompetensi yang relevan dengan tuntutan kekehidupan pada abad ke21 yang merupakan abad berbasis pengetahuan, di mana produksi dan penelitian untuk
melahirkan pengetahuan baru saling mendorong peningkatannya. Di sinilah pendidikan
vokasi akan memainkan peran yang sangat penting.

Panduan Penyusunan Teknologi Pembelajaran Pendidikan Tinggi Vokasi | 13

2.2 Kebutuhan SDM yang berkualitas
Dalam Rencana Pengembangan Jangka Panjang Pendidikan Tinggi Indonesia (RPJP-PT),
2011, disebutkan kondisi yang perlu ditindaklanjuti. Kondisi itu adalah sebagai berikut:
• Indonesia kekurangan tenaga ahli bidang sains dan teknik,
• Peningkatan nilai tambah terhadap sumber daya alam memerlukan penguasaan sains
(ilmu pengetahuan alam) dan teknik untuk menghasilkan inovasi produk dan inovasi
proses,
• Perpanjangan rantai pasok suatu industri membutuhkan penguasaan sains (ilmu
pengetahuan alam),
• Sains & teknik sangat diperlukan sebagai driver dan enabler pengembangan industri
• Untuk menghasilkan PDB yang tinggi diperlukan pengembangan jasa berteknologi
tinggi, yang memiliki nilai tambah sangat tinggi,
• Indonesia masih tertinggal dalam ekonomi berbasis pengetahuan, yang sangat besar
kontribusinya terhadap PDB di masa-masa mendatang,
• Sektor manufaktur, baik teknologi tinggi maupun bukan, masih memberikan nilai
tambah yang tinggi sehingga diperlukan untuk peningkatan PDB
• Sektor dengan nilai tambah tinggi masih didominasi sektor-sektor yang terkait erat
dengan sains dan teknik
Tabel 9 Kebutuhan SDM untuk melaksanakan MP3EI

S3
S1/S2
D3/4
SMK/A
SMP/SD
Jumlah

KEBUTUHAN SDM
Konektivitas
Investasi
Jumlah
%
26.790
50.767
77.557
199.681
333.906
533.588
311.719
431.203
742.921
935.157
1.379.328
2.314.484
1.277.156
2.114.904
3.392.060
2.750.503
4.310.107
7.060.611

1,10%
7,57%
10,52%
32,78%
48,04%
100%

Dalam dokumen tentang MP3EI disebutkan bahwa M3EI akan terlaksana jika
didukung oleh ketersediaan tenaga kerja dengan jumlah dan kualifikasi memadai.
Kebutuhan SDM tersebut diringkas pada Tabel 9.
Tabel 2.6 menunjukkan jumlah tenaga kerja pada konektivitas dan investasi yang
diidentifikasi berdasarkan kebutuhan untuk meleksanakan MP3EI. Dalam hal ini ada dua
pertanyaan mendasar yang muncul: (1) Apakah identifikasi tersebut telah
memperhitungkan berbagai potensi kekayaan alam yang tersedia di seluruh wilayah
Indonesia; (2) Apakah sudah ada pemilahan jumlah tenaga yang dibutuhkan untuk masingPanduan Penyusunan Teknologi Pembelajaran Pendidikan Tinggi Vokasi | 14

masing bidang sesuai dengn potensi kekayaan sumber daya alam, sumber daya sosial, dan
sumber daya budaya?
Pada umumnya orang Indonesia tahu bahwa Indonesia sangat kaya sumber daya
alamnya, sangat kaya sumber daya seni-budayanya, dan sangat kaya sumber daya sosialnya.
Indonesia punya beraneka tambang (emas, perak, timah, nekel, mangaan, minyak gas, besi,
uranium), beraneka ikan laut (tuna, cucut, kakap, tenggiri dll), beraneka tumbuh-tumbuhan
hias (gelombang cinta, suplier, kuping gajah, kaktus, simbar dll), beraneka bunga dengan
varitasnya masing (anggrek, mawar, dahlia, kresan, pisang-pisangan, kanthil, kenanga, mlati
dll), beraneka buah-buahan dengan varitasnya masing-masing (mangga, pisang, pepaya,
duku, klengkeng, matoa, manggis, salak, jeruk, jambu, markisa, strawbery, apel, anggur, buah
naga, kepel, advokat, sirsat, nangka, belimbing, semangka, melon), beraneka ragam kayu
(jati, bengkire, bau, keling, sengon, dll), beraneka hewan buas, beraneka ragam hewan
piaraan, dan beraneka ragam ikan air tawar dan laut. Untuk potensi kekayaan pariwisata,
Indonesia juga memiliki kondisi alam dengan keragaman keindahannya: pantai, gunung,
lembah, gua. Kekayaan budaya spektakuler: tarian, tenun, batik, keramik, bebatuan,
kerajinan dll. Semua ini adalah potensi ekonomi yang sangat besar jika dikelola oleh tangantangan terampil diiringi dengan pengetahuan yang memada dengan perspektif yang lengkap
(sosial budaya, lingkungan, ipteks).
Bagaimana mengaitkan potensi yang ada dengan pengembangan pendidikan vokasi
menuju Indonesia yang makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran. Dengan
potensi yang begitu besar, untuk mengeksploitasinya secara bijaksana diperlukan tenaga
kerja yang bermutu dari segi pengetahuan (faktual, konseptual, prosedural),
keahlian/keterampilan (sesuai dengan bidang garapan), dan karakter nasionalis yang kuat
dan mulia.Semua ini dapat diperoleh melalui pendidikan dalam arti luas.
Untuk studi yang dilakukan oleh Asian Development Bank (ADB) pada tahun 2007-an yang
masih relevan dengan kondisi sekarang, adalah bahwa pendidikan politeknik sangat sesuai
untuk dikembangkan di Indonesia, karena beberapa faktor sebagai berikut:
- Indonesia masih tergolong Negara berkembang, yang sedang memerlukan tenagatenaga terampil dalam jumlah yang tinggi, dan belum terpenuhi.
- Pemerintah belum sanggup menyediakan tenaga-tenaga terampil yang diperlukan oleh
industri, sementara hanya sebagian industri saja yang mampu dan melakukan in-house
training untuk meningkatkan keterampilan calon pegawainya.
- Bila pemerintah Indonesia tidak melakukan tindakan untuk memenuhi kebutuhan
tenaga terampil, maka pasar kerja di Indonesia akan dibanjiri oleh tenaga terampil
asing.
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Tabel 10 Data tentang Pendidikan Vokasi Politeknik
Wilayah

Jumlah
penduduk
(ribuan)
2015

P. Sumatra
Pulau Jawa
Bali & Kep. NT
P. Kalimantan
P. Sulawesi
Maluku & Papua
Indonesia

Poiteknik

Jumlah
mhs

Proporsi
penduduk Mhs

55 272,9
145 143,6
14 108,5
15 343,0
18 724,0
4 020,9

60
128
28
25
12
9

50.960
121.601
20.371
19.749
14.856
6.879

0,093%
0,084%
0,145%
0,129%
0,079%
0,171%

255 461,7

262

234 416

0,092%

Dari data tentang pendidikan politeknik tersebut dapat dipertanyakan “Apakah
kebutuhan pengembangan berbasis potensi wilayah telah terpenuhi dengan pendidikan
politeknik tersebut dalam perkembangan demografi ke depan? Jawaban terhadap
pertanyaan ini perlu pemikiran tentang pemanfaatan bonus demografi.
2.3 Pemanfaatan Bonus Demografi dalam Pendidikan Vokasi dengan Mengacu pada
Nawacita
Pemanfaatan bonus demografi untuk pendidikan vokasi akan optimal jika
memperhatikan program pembangunan Pemerintah yang tertuang dalam Nawacita. Dari
sembilan Nawacita, ada beberapa yang relevan dengan pengembangan pendidikan vokasi
sebagai penyedia tenaga kerja yang handal kompetensinya, dari segi pengetahuan,
keterampilan, dan karakter.
Pengembangan pendidikan vokasi mesti dijalankan dalam bingkai Nawacita, yang
merupakan agenda pembangunan Pemerintahan Presiden Jokowi-JK. Dari sembilan
Nawacita, Nawacita 5, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, sangat relevan
dengan pengembangan pendidikan vokasi. Dalam Nawacita 5 tersebut ada 3 program
berikut: (1) Program Indonesia pintar melalui wajib belajar 12 tahun bebas pungutan; (2)
Program Kartu Indonesia sehat melalui layanan kesehatan masyarakat; dan (3) Program
“Indonesia Kerja” dan “Indonesia Sejahtera” melalui reformasi agraria 9 jtua hektar untuk
rakyat tani dan buruh tani, rumah susun bersubsidi dan jaminan sehat. Untuk indikatornya
dapat dilihat pada Tabel 2.8.
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Tabel 11 Indikator Pencapaian Target Program “Indonesia Pintar” melalui Wajib Belajar 9
Tahun Bebas Pungutan (Nawacita 5)
No.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

9.

10.
11.

Indikator
Terlaksananya kebijakan pro-pendidikan dalam penyediaan fasilitas penunjang
pendidikan (termasuk alat-alat pendidikan, internet murah, buku, kemudahan
pengalihan aset untuk keperluan pendidikan) pada tahun 2017.
95% anak usia perguruan tinggi mendapatkan pendididkan dasar dan menengah
selama12 tahun baik secara formal, nonformal, dan informal dengan gender yang
mearata pada tahun 2019
50% penurunan satuan biaya berperguruan tinggi yang ditanggung peserta didik
(transportasi, makan, seragam perguruan tinggi, ekskul wajib, alat tulis dan
peralatan yang mendukung tugas-tugas perguruan tinggi pada tahn 2019
Memastikan bahwa mulai tahun 2017 dalam tiap provinsi untuk setiap tingkat
pendidikan 9 dasar, menengah, dan tinggi) setidaknya terdapat satu perguruan
tinggi negeri yang memiliki fasilitas untuk mengakomodasi mahasiswa dengan
difabilitas. Dengan catatan mahasiswa tersebut memang secara intelektual
mampu mengikuti pelajaran sesuai dengan tingkat pendidikan umum.
100% institusi Pendidikan anak usia dini (PAUD), 100% institusi pendidikan dasar
dan menengah formal (termasuh institusi di bawah Kementerian Agama dan nonformal, serta 100% institusi pendidikan tinggi di 100% kabupaten/kota terdata
secara lengkap dan akurat pada akhir 2015 sehingga dapat digunakan sebagai
landasa pengambilan kebijakan
Terbentuknya lembaga penjamin kualitas dosen dan tenaga dosen di tingkat
nasional dan daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden pada
tahun 2016
Pada tahun 2018, 100% tenaga dosen (pendidikan dasar, menengah, dan tinggi)
lulus uji kompetensi dan memenuhi syarat kompetensi minimum yang sesuai
dengan formulasi kebutuhan pendidikan, termasuk di Daerah Tertinggal,
Perbatasan dan Kepulauan (DPTK).
100% buku wajib dan buku penunjang SD sampai SMA/SMK yang telah diberi hak
cipta pada peride pembangunan 2009-2014 tersedia dalam versi cetak. Selain itu
juga dalam versi e-book yang dapat diunduh secara gratis oleh peserta didik pada
tahun 2018
Peningkatan rasio dosen terhadap murid menjadi 1:20 per perguruan tinggi
(bukan angka agregat nasional) di 100% perguruan tinggi pada tahun 2019
Peningkatan rasio dosen terhadap mahasiswa menjadi 1:20 di 100% di setiap
perguruan tinggi (bukan agregat nasional) pada tahun 2019
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12.
13.

14.

15.

16.

17.
18.
19.

20.

Tercapainya rasio 1:2- antara jumlah dosen berkualifikasi Strata-3 (S-3)
dibandingkan jumlah mahasiswa dna tersebar secara merata pada tahun 2019.
75% institusi pendidikan dasar, menengah, kejuruan, dan pendidikan
tinggi/universitas, baik negeri maupun swasta, .memenuhi Standar Nasional
Pendidikan pada tahun 2019
100% biaya pendidikan untuk memenuhi standar minimal ditanggung
sepenuhnya oleh pemerintah dan dikelola secara transparan dan akuntabel pada
tahun 2019.
100% jumlah keluhan mahasiswa atau orang tua mahasiswa terhadap proses
pendidikan ditanggapi dan dituntaskan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan
paa tahun 2019.
100% institusi pendidikan tinggi vokasional di seluruh kabupaten/kota
mendapatkan akreditasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud)
atau lembaga independen lain yang kredibel pada tahun 2019
Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia/IPM (sebagai ukuran kesejahteraan
sosial masyarakat
50% peningkatan skor Indonesia di kriteria Programme for International Study
Assessment/PISA (dan tes sejenis dari kondisi saat ini hingga 2019.
Perguruan Tinffi masuk 100 besar Perguruan Tinggi Aia berdasarkan Times
Higher Educaiton School/THES (dan penilaian internasional yang sejenis) pada
tahun 2019.
Dua fakultas hukum di Indonesia mendapatkan ranking minmal 200 di dunia pada
tahun 2019.

Dari Nawacita 5 dengan indikator ketercapaian seperti disajikan apda Tabel 11
diatas, dapat dilihat bahwa program 7, 11, 12,13, 14, dan 16 juga berkenaan dengan
pendidikan tinggi, yang di dalamnya ada pendidikan vokasi. Oleh sebab itu, pengembangan
pendidikan vokasi hendaknya mendukung upaya untuk meraih keberhasilan Nawacita
dengan indikatornya.
2.4 Rekomendasi untuk Pengembangan Prinsip-prinsip Menjaga Relevansi
Pendidikan Vokasi dengan Nawacita
a. Pendidikan vokasi ditentukan oleh kebutuhan pembangunan kehidupan berbangsa
b. Pendidikan vokasi dirancang untuk mendukung program pembangunan jangka
panjang yang dicanangkan pemerintah untuk menjamin efektivitas dan efisiensi
c. Pendidikan vokasi dikembangkan dan ditata ulang prioritasnya bedasarkan
kebutuhan wilayah dan nasional untuk menjamin pemanfaatan potensi SDM yang
ada di masing-masing wilayah. Hal ini akan bisa mengubah jenis pendidikan vokasi
di daerah tertentu dan menambah lembaga pendidikan vokasi jika diperlukan.
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BAB III Model Pembelajaran Vokasi
Penerapan sistem Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) Vokasi pada sistem
pendidikan tinggi dan pemberlakuan peraturan tentang standar nasional pendidikan tinggi
(Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015), perlu dikembangkan model pembelajaran yang
sesuai dengan KPT tersebut.Pada Pasal 11 Ayat 1 Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015
dinyatakan bahwa karakteristik proses pembelajaran bersifat interaktif, holistik, integratif,
saintifik,
kontekstual,
tematik,
efektif,
kolaboratif,
dan
berpusat
pada
mahasiswa.Pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, atau juga dikenal sebagai Student
Centered Learning (SCL) menjadi pilihan pendekatan yang tepat untuk
mengimplementasikan KPT. SCL merupakan paradigma yang terus berkembang walaupun
tidak serta merta menghilangkan atau menghapuskan pendekatan pembelajaran yang lain.
3.1 Pergeseran Paradigma Pembelajaran Berpusat pada Pendidik Pembelajaran
Berpusat pada Peserta Didik
Paradigma pembelajaran telah bergeser dari pembelajaran berpusat pada pendidik
ke pembelajaran berpusat pada peserta didik. Pergeseran tersebut menyentuh semua aspek
pembelajaran, yang mencakup beberapa segi berikut: pengetahuan, peserta didik, tujuan
pendidik, hubungan, konteks, asumsi tentang pembelajaran, cara mendapatkan
pengetahuan, epistemologi, dan iklim. Dalam paradigma lama, pengetahuan ditransfer dari
dosen ke peserta didik, yang diperlakukan sebagai tabung kosong yang perlu diisi
pengetahuan tersebut. Pendidik mengisi tabung tersebut dengan menuangkan pengetahuan
yang dimilikinya. Jadi, peserta didik sangat tergantung pada pendidiknya. Kemudian, dari
hasil transfer pengetahuan tersebut, pendidik manggolongkan dan memilah peserta didik.
Dalam pembelajaran pendidik membangun hubungan formal atau nirpribadi dengan
peserta didik dan juga mendorong peserta didik untuk membangun hubungan nirpribadi di
antara mereka dalam konteks yang kompetitif dan individualistik. Pembelajaran sendiri
diasumsikan dapat dilakukan oleh setiap ahli. Artinya, siapapun bisa mengajar asal memiliki
keahlian meski tanpa pendidikan dan pelatihan kedosenan. Kemudian, pengetahuan
diperoleh melalui penerapan logika-ilmiah dengan postur reduksionis dari segi epistomologi
, terbatas pada hal-hal yang dapat ditangkap oleh indra kita sehingga terukur , dan
pengetahuan tersebut dipelajari lewat hafalan.
Iklim pembelajaran dibangun dengan menekankan ketaatan dan keseragaman
budaya. Semua ini bergeser menjadi paradigma di mana peserta didik menjadi tumpuan
perhatian. Pengetahuan tidak lagi ditransfer ke otak peserta didik, melainkan diyakini
bahwa pengetahuan dikonstruksi bersama-sama oleh pendidik dan peserta didik, yang
dianggap sebagai konstruktor aktif, penemu, dan pentransformasi pengetahuan. Terkait
dengan hal tersebut maka strategi belajar dianggap lebih penting daripada strategi mengajar
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dan peserta didik dilatih menggunakan strategi belajar agar dapat mandiri dalam
meningkatkan keberhasilan belajarnya. Pendidik mengembangkan kompetensi dan bakat
peserta didik yang berbeda-beda. Ini semua dilakukan dalam hubungan transaksional
pribadi antara pendidik dan peserta didik. Hubungan tersebut memungkinkan terjadinya
negosiasi antara pendidik/dosen dan peserta didik/pembelajar dalam hal-hal penting yang
menyangkut pembelajarannya. Selaras dengan semua ini konteksyang tumbuh subur adalah
konteks pembelajaran kooperatif dan kolaboratifdan pembelajaran tim kooperatif dan
kolaboratif baik di antara peserta didik maunpun di antarapara pendidik dan administrator.
Dengan kepedulian pada kemandirian peserta didik dalam mengembangkan kemampuan
dan bakatnya yang berbeda-beda, pembelajaran dipandang sebagai pekerjaan yang
kompleks dan oleh sebab itu untuk menjadi pendidik, seseorang memerlukan pendidikan
dan pelatihan kependidikan/kedosenan yang memadai. Pengetahuan diperoleh melalui
naratif dengan epistemologi konstruktivis, yaitu peserta didik secara aktif mengonstruksi
atau membangun pengetahuan dengan mengaitkan berbagai femomena yang diamati dan
dialami dalam konteks keberagaman, penghargaan pribadi, kemajemukan budaya dan
kebersamaan (Johnson & Smith, 1991).
Paradigma lama dilandasi asumsi John Locke bahwa pikiran peserta didik yang belum
terlatih sama dengan kertas kosong yang menunggu dosen untuk menulisinya. Asumsi ini
dan asumsi-asumsi lainnya telah membuat pendidik untuk memahami pembelajaran dari
segi kegiatan-kegiatan utama berikut:
 Mentransfer pengetahuan dari dosen ke pembelajar. Tugas utama dosen adalah
memberikan pengetahuan; tugas pembelajar adalah menerimanya. Dosen
memindahkan informasi yang diharapkan untuk dihafalkan dan diingat kembali oleh
pembelajar.
 Mengisi tabung kosong, pasif dengan pengetahuan. Pembelajar tidak lebih dari
penerima pasif dari pengetahuan. Dosen memiliki pengetahuan yang mesti
dihafalkan dan diingatk kembali oleh pembelajar.
 Menggolongkan pembelajar dengan memutuskan siapa yang menerima nilai tinggi
dan memilah pembelajar ke dalam kategori dengan pemenuhan kriteria kelulusan ,
yang meneruskan kuliah, dan yang mendapatkan pekerjaan. Hal ini dilakukan
berdasarkan asumsi bahwa kemampuan itu sudah bersifat tetap dan tak terpengaruh
oleh upaya dan pendidikan.
 Melaksanakan pendidikan di dalam konteks hubungan formal di antara pembelajar
dan antara dosen dan pembelajar. Berdasarkan model Taylor tentang organisasi
industrial, pembelajar dan dosen dipandang sebagai bagian yang dapat ditukar dan
diganti dalam ‘mesin pendidikan’.
 Memelihara struktur kelembagaan kompetitif yang di dalamnya pembelajar bekerja
keras untuk mengungguli teman-teman sekelasnya dan dosen bekerja untuk
mengungguli teman sejawatnya.
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Berasumsi bahwa siapapun yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu dapat
mengajar. Ini kadang-kadang disebut sebagai premis ini. Jika anda punya gelar doktor
dalam bidang terkait, anda bisa mengajar tidak peduli apakah anda telah melalui
pelatihan pedagogis atau belum.

Pandangan dan keyakinan tentang pembelajaran telah berubah. Paradigma lama
ditinggalkan karena telah berkembang paradigma yang dilandasi oleh teori dan penelitian
dengan aplikasi pembelajaran yang lebih jelas. Pendidik-pendidik sekarang ini harus
memikirkan pembelajaran dalam hal kegiatan-kegiatan utama yangdiuraikan di bawah.






Pembelajar mengonstruk, menemukan, mentransformmasi, dan memperluas
pengetahuan mereka sendiri. Pemelajaran (learning) adalah sesuatu yang dilakukan
oleh pembelajar, bukan sesuatu yang dilakukan bagi pembelajar. Pembelajar tidak
sekedar menerima pengetahuan secara pasif dari dosen atau kurikulum. Mereka
menggunakan informasi baru untuk mengaktifkan sturktur kognitif yang mereka
miliki atau mengonstruksi pengetahuan yang baru. Peran dosen dalam kegiatan ini
adalah untuk menciptakan kondisi agar pembelajar dapat mengonstruk makna dari
bahan baru yang dipelajari dengan memrosesnya melalui struktur kognitif yang
mereka miliki dan kemudian menyimpannya dalam memori jangka panjang, yang
terbuka untuk diproses dan dikonstruksi lebih lanjut.
Upaya dosen ditujukan untuk mengembangkan kompetensi dan bakat pembelajar.
Dalam melakukan upaya belajar, pembelajar mesti diberi ilham dan bakat mereka
mesti dikembangkan. Filosofi “mengolah dan mengembangkan” harus diganti dengan
filosofi “memilih dan menyiangi”. Kompetensi dan bakat pembelajar harus
dikembangkan dengan asumsi bahwa dengan upaya dan pendidikan, pembelajar
mana pun dapat meningkat/berkembang.
Dosen dan pembelajar bekerja sama, membuat pendidikan menjadi transaksi pribadi.
Seluruh pendidikan adalah proses sosial yang dapat terjadi hanya melalui interaksi
antar pribadi (nyata atau tersirat). Ada aturan umum tentang pembelajaran: Makin
besar tekanan dibebankan pada pembelajar untuk mencapai dan makin sulit bahan
untuk dipelajari, makin penting untuk memberikan dukungan sosial dalam situasi
belajar. Tantangan dan dukungan sosial harus seimbang jika pembelajar diharapkan
mampu mengatasi dengan hasil gemilang tekanan yang melekat dalam situasi belajar.
Belajar akan berhasil ketika individu bekerjasama untuk mengkonstruksi
pemahaman dan pengetahuan yang sama. Dosen harus mampu membangun
hubungan positif dengan pembelajar dan menciptakan kondisi tempat pembelajar
membangun hubungan untuk saling peduli dan berkomitmen satu sama lain,
sehinggaperguruan tinggi menjadi komunitas pembelajar yang berkomitmen dalam
arti sebenarnya.
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3.2 Pergeseran paradigma pembelajaran pada pendidikan tinggi vokasi
Paradigma pembelajaran telah bergeser dari pembelajaran berpusat pada dosen ke
pembelajaran berpusat pada peserta didik. Pergeseran tersebut menyentuh semua aspek
pembelajaran, yang mencakup beberapa segi berikut: pengetahuan, peserta didik, tujuan
pendidik, hubungan, konteks, asumsi tentang pembelajaran, cara mendapatkan
pengetahuan, epistemologi, dan iklim. Dalam paradigma lama, pengetahuan ditransfer dari
dosen ke peserta didik, yang diperlakukan sebagai tabung kosong yang perlu diisi
pengetahuan tersebut. Pendidik mengisi tabung tersebut dengan menuangkan pengetahuan
yang dimilikinya. Jadi, peserta didik sangat tergantung pada pendidiknya. Kemudian, dari
hasil transfer pengetahuan tersebut, pendidik manggolongkan dan memilah peserta didik.
Dalam pembelajaran pendidik membangun hubungan formal atau nirpribadi dengan
peserta didik dan juga mendorong peserta didik untuk membangun hubungan nirpribadi di
antara mereka dalam konteks yang kompetitif dan individualistik. Pembelajaran sendiri
diasumsikan dapat dilakukan oleh setiap ahli. Artinya, siapapun bisa mengajar asal memiliki
keahlian meski tanpa pendidikan dan pelatihan kedosenan. Kemudian, pengetahuan
diperoleh melalui penerapan logika-ilmiah dengan postur reduksionis dari segi epistomologi
, terbatas pada hal-hal yang dapat ditangkap oleh indra kita sehingga terukur , dan
pengetahuan tersebut dipelajari lewat hafalan. Iklim pembelajaran dibangun dengan
menekankan ketaatan dan keseragaman budaya. Semua ini bergeser menjadi paradigma di
mana peserta didik menjadi tumpuan perhatian. Pengetahuan tidak lagi ditransfer ke otak
peserta didik, melainkan diyakini bahwa pengetahuan dikonstruksi bersama-sama oleh
pendidik dan peserta didik, yang dianggap sebagai konstruktor aktif, penemu, dan
pentransformasi pengetahuan.
Strategi belajar dianggap lebih penting daripada strategi mengajar dan peserta didik
dilatih menggunakan strategi belajar agar dapat mandiri dalam meningkatkan keberhasilan
belajarnya. Pendidik mengembangkan kompetensi dan bakat peserta didik yang berbedabeda. Ini semua dilakukan dalam hubungan transaksional pribadi antara pendidik dan
peserta didik. Hubungan tersebut memungkinkan terjadinya negosiasi antara
pendidik/dosen dan peserta didik/pembelajar dalam hal-hal penting yang menyangkut
pembelajarannya. Selaras dengan semua ini konteks yang tumbuh subur adalah konteks
pembelajaran kooperatif dan kolaboratif dan pembelajaran tim kooperatif dan kolaboratif
baik di antara peserta didik maunpun di antara para pendidik dan administrator. Dengan
kepedulian pada kemandirian peserta didik dalam mengembangkan kemampuan dan
bakatnya yang berbeda-beda, pembelajaran dipandang sebagai pekerjaan yang kompleks
dan oleh sebab itu untuk menjadi pendidik, seseorang memerlukan pendidikan dan
pelatihan kependidikan/kedosenan yang memadai. Pengetahuan diperoleh melalui naratif
dengan epistemologi kostruktivis, yaitu peserta didik secara aktif mengonstruksi atau
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membangun pengetahuan dengan mengaitkan berbagai femomena yang diamati dan dialami
dalam konteks keberagaman, penghargaan pribadi, kemajemukan budaya dan kebersamaan
(Johnson & Smith, 1991).
Paradigma lama dilandasi asumsi John Locke bahwa pikiran peserta didik yang belum
terlatih sama dengan kertas kosong yang menunggu dosen untuk menulisinya. Belajar
termasuk memanfaatkan teknologi yang tersedia, baik berfungsi sebagai sumber informasi
pembelajaran maupun sebagai alat untuk memberdayakan mahasiswa dalam mencapai
keterampilan utuh (intelektual, emosional, dan psikomotor) yang dibutuhkan. SCL
diperlukan dengan alasan sebagai berikut:
 Karena konsekuensi penerapan Kurikulum Pendidikan Tinggi yang mengikuti standar
nasional pendidikan tinggi dan KKNI.
 Untuk mengantisipasi dan mengakomodasi perubahan dalam bidang sosial, politik,
ekonomi, teknologi dan lingkungan, yang menyebabkan informasi dalam buku teks lebih
cepat kadaluarsa.
 Di masa mendatang, dunia kerja membutuhkan tenaga kerja yang terdidik dan
berkemampuan tinggi, yang mampu bekerja sama dalam tim, memiliki kemampuan
memecahkan masalah secara efektif, mampu memproses dan memanfaatkan informasi,
serta mampu memanfaatkan teknologi secara efektif dalam pasar global, dalam rangka
meningkatkan produktivitas. Oleh sebab itu, proses pembelajaran harus difokuskan pada
pemberdayaan dan peningkatan kemampuan mahasiswa dalam berbagai aspek ilmu
pengetahuan, teknologi dan seni. Mahasiswa sebagai subyek pembelajaran, yang perlu
diarahkan untuk belajar secara aktif membangun pengetahuan dan keterampilannya
dengan cara bekerjasama dan berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait.
1. Hal-hal yang mendukung :
 rumusan SCL jelas, mengikuti matrik dimensi pengetahuan dan dimensi proses
pembelajaran sehinga mudah dimengerti dan asses hasilnya;
 pembelajaran responsif terhadap cara belajar, minat, dan motivasi mahasiswa;
 penumbuhan sifat sosial dan berkehidupan masyarakat;
 pembelajaran bersifat kontekstual
 pembelajaran yang menyenangkan
 pemberian umpan balik yang bermakna dan tepat waktu bagi mahasiswa.
2. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan agar pembelajaran menjadi aktif, kreatif,
dinamis, dialogis dan efektif pada model pembelajaran SCL adalah:
 Memahami tujuan dan fungsi belajar di mana seorang dosen perlu memahami
konsep-konsep mendasar dan cara belajar sesuai dengan pengalaman mahasiswa
serta memusatkan pembelajaran pada mahasiswa.
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Mengenal mahasiswa sebagai individu beserta perbedaan kemampuannya, untuk
menentukan berbagai metode dan strategi untuk mendorong kreativitas.
Menciptakan kondisi yang menyenangkan dan menantang serta memanfaatkan
organisasi kelas agar mahasiswa dapat saling membantu dalam melakukan tugas
belajar tertentu.
Mengembangkan kreativitas dan kemampuan berfikir kritis dan pemecahan
masalah
Memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar serta memberikan muatan
nilai, etika, estetika, dan logika.
Memberikan umpan balik yang baik untuk mendorong kegiatan belajar.
Menyediakan pengalaman belajar yang beragam.

3. Perbedaan-perbedaan antara pembelajaran berpusat pada dosen (TCL) dan
pembelajaran berpusat pada pembelajar (SCL) dapat dilihat pada tabel di bawah.
Tabel 12 Perbedaan-perbedaan TCL dan SCL
A

B
C

TCL (Teacher Centered Learning)
Pengetahuan ditransfer dari dosen ke
mahasiswa
Mahasiswa menerima pengetahuan
secara pasif
Lebih menekankan pada penguasaan
materi

D

Biasanya memanfaatkan media tunggal

E

Fungsi dosen atau dosen sebagai
pemberi informasi utama dan evaluator

F

Proses pembelajaran dan penilaian
dilakukan secara terpisah

G

Menekankan pada jawaban yang benar
saja

H

Sesuai untuk mengembangkan ilmu
dalam satu disiplin saja

SCL (Student Centered Learning)
Mahasiswa secara aktif
mengembangkan pengetahuan dan
keterampilan yang dipelajarinya
Mahasiswa secara aktif terlibat di dalam
mengelola pengetahuan
Tidak hanya menekankan pada
penguasaan materi tetapi juga dalam
mengembangkan karakter mahasiswa
(life-long learning)
Memanfaatkan banyak media
(multimedia)
Fungsi dosen sebagai fasilitator dan
evaluasi dilakukan bersama dengan
mahasiswa.
Proses pembelajaran dan penilaian
dilakukan saling berkesinambungan
dan terintegrasi
Penekanan pada proses pengembangan
pengetahuan. Kesalahan dinilai dapat
menjadi salah satu sumber belajar.
Sesuai untuk pengembangan ilmu
dengan cara pendekatan interdisipliner
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I

Iklim belajar lebih individualis dan
kompetitif
Hanya mahasiswa yang dianggap
melakukan proses pembelajaran

J

K

L

M

Iklim yang dikembangkan lebih bersifat
kolaboratif, suportif dan kooperatif
Mahasiswa dan dosen belajar bersama
di dalam mengembangkan pengetahuan,
konsep dan keterampilan.
Perkuliahan merupakan bagain terbesar Mahasiswa dapat belajar tidak hanya
dalam proses pembelajaran
dari perkuliahan saja tetapi dapat
menggunakan berbagai cara dan
kegiatan
Penekanan pada tuntasnya materi
Penekanan pada pencapaian
pembelajaran
kompetensi peserta didik dan bukan
tuntasnya materi.
Penekanan pada bagaimana cara dosen Penekanan pada bagaimana cara
melakukan pembelajaran
mahasiswa dapat belajar dengan
menggunakan berbagai bahan
pelajaran, metode interdisipliner,
penekanan pada problem based learning
dan skill competency.

4. Terdapat beragam metode pembelajaran untuk SCL, di antaranya adalah:
i.
Small Group Discussion
ii.
Role-Play & Simulation
iii.
Case Study
iv.
Discovery Learning (DL)
v.
Self-Directed Learning (SDL)
vi.
Cooperative Learning (CL)
vii. Collaborative Learning (CbL)
viii.
Contextual Instruction (CI)
ix.
Project Based Learning (PjBL)
x.
Problem Based Learning and Inquiry (PBL)
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3.3. Karakteristik Pendidikan Tinggi Vokasi
Tabel 13 Karakteristik Pendidikan Tinggi Vokasi
Keterangan
Profil lulusan
Capaian Pembelajaran
Sikap
Pengetahuan
Keterampilan Khusus
Keterampilan Umum

Struktur Kurikulum

Metode Pembelajaran
1. Small Group Discussion
2. Role-Play & Simulation
3. Case Study
4. Discovery Learning (DL)
5. Self-Directed Learning
6. Cooperative Learning (CL)
7. Collaborative Learning
8. Contextual Instruction (CI)
9. Project Based Learning
10. Problem Based Learning and Inquiry

Media Pembelajaran
SDM (Dosen& TenagaKependidikan)

Penelitian

Pendidikan Vokasi
Profil berorientasi pada profesi dan
dunia kerja
Profesional
Terstandar
Praktis
Lebih ditekankan pada kebutuhan
dunia kerja
Tanggungjawab terhadap lingkup
kerja dan mengikuti 26 tandard an
prosedur yang baku
Serial (didasarkan pada bahan kajian
prasyarat dan urutan pencapaian
kemampuan)
1. Relevan
2. Sangat Relevan
3. Sangat Relevan
4. Relevan
5. Relevan
6. Sangat Relevan
7. Sangat Relevan
8. Sangat Relevan
9. Sangat Relevan
10. Sangat Relevan

Memerlukan alat peraga yang dapat
mensimulasikan kondisi riil kerja
Memiliki keahlian dan keterampilan
yang sesuai dengan kebutuhan dunia
usaha dan industri serta profesi
Terapan dan Inovasi
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Sarana-prasarana

Dibutuhkan lab/bengkel/studio yang
menunjang pencapaian kompetensi
kerja

3.3.1. Small Group Discussion
Small Group Discussion adalah suatu metode pembelajaran dengan melakukan diskusi
kecil, yang dilakukan oleh suatu kelompok mahasiswa yang biasanya terdiri dari 5-10
anggota. Dalam hal ini masing-masing anggota kelompok saling berinteraksi secara global
mengenai tujuan atau sasaran tertentu melalui tukar menukar informasi, mempertahankan
pendapat atau pemecahan masalah. Metode ini menjadi efektif dengan memasukkan 5 hal
yang saling terkait, yaituSaling Ketergantungan Positif (Positive Interdependence) dimana
suasana yang terbangun adalah saling memotivasi sesama anggota kelompok, yang kedua
adalah akuntabilitas individual (individual accountability), dimana kemampuan/kecerdasan
tiap anggota kelompok dalam menguasai bahan ajar tidak sama dan perlu disikapi dengan
memberi tanggungjawab kepada mahasiswa yang lebih menguasai bahan ajar untuk
membantu mahasiswa yang kurang menguasai bahan ajar. Sedangkan yang ketiga tatap
muka (face to face interaction), hal ini penting sekali untuk membangun interaksi bukan
hanya mahasiswa dengan dosen tetapi juga antara mahasiswa yang satu dengan yang
lainnya. Hal ini penting agar mereka semuanya menjadi sumber belajar dibandingkan hanya
mengandalkan dosennya. Selanjutnya Keterampilan Sosial (Social Skill), hal ini terkait
dengan prilaku yang santun, menghargai pendapat orang lain, belajar mendengar dan tidak
bersikap dominan, tetapi juga berani menyampaikan saran dan mempertahankan pikiran
logis. Sedangkan yang kelima adalah proses kelompok (group processing yang
menitikberatkan kepada evaluasi sejauh mana masing-masing anggota kelompok dapat
berinteraksi secara efektif dalam mencapai tujuan bersama, disamping juga menilai mana
anggota kelompok yang berpartisipasi atau kurang berpartisipasi atau mana yang kooperatif
dan mana yang tidak kooperatif agar bisa diperbaiki dimasa yang akan datang.
Peran penting seorang dosen agar metode ini memenuhi sasarannya adalah dengan
menyiapkan bahan dan aturan diskusi. Selain itu dosen juga bertindak sebagai moderator
dan mengulas di akhir sesi apa yang sesungguhnya terjadi selama kegiatan diskusi
berlangsung. Dalam pendidikan vokasi, metode ini dapat digunakan untuk menilai
kemampuan mahasiswa belajar secara mandiri dalam kelompok kecil untuk materi yang
sudah dibahas dan tidak cocok untuk materi yang baru akan dipelajari.
Seorang dosen dapat menggunakan metode small group discussion untuk materi
misalnya tentang Tahapan Merancang Produk Baru. Diskusi kelompok kecil tentang materi
tersebut, misalnya harus menghasilkan suatu paper dan dipresentasikan di depan kelompok
lainnya. Presentasi yang disampaikan dan proses tanya jawab dengan rekan mahasiswa
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lainnya menjadi bahan penilaian oleh dosen pengasuh mata kuliah terkait kemampuan
mahasiswa memahami tugas diberikan. Dalam hal ini evaluasi juga dapat dilakukan pada
sesi akhir kuliah, dengan menilai kelemahan yang terjadi di dalam penguasaan materi,
struktur penulisan paper, presentasi dan kemampuan menjawab pertanyaan yang diajukan
dalam proses tanya jawab. Hal ini dibuat dapat dibuat dalam sheet evaluasi tersendiri dan
sekaligus meminta mahasiswa memperbaikinya sesuai rekomendasi yang disarankan.
3.3.2. Role-Play & Simulation
Role-Play and Simulation adalah suatumetode pembelajaran yang direncanakan
untuk mencapai tujuan pendidikan secara spesifik. Role Play sendiri memiliki 3 aspek utama
dari pengalaman peran yang diambil dari kehidupan sehari. Adapun ketiga aspek tersebut
adalah: mengambilperanatau Role Taking, dimana seorang mahasiswa mengambil peran
tertentu sesuai ekspektasi dalam dunia nyata, sehingga mahasiswa mampu mengelaborasi
peran yang dilakukan sebagai bagian dari model pembelajaran Student Centered Learning
(SCL). Aspek yang kedua adalah membuat peran, yaitu kemampuan mahasiswa untuk
berubah secara dramatis dari melakukan peran yang satu kepada peran yang lain.
Sedangkan aspek yang ketiga adalah tawar menawar peran atau Role Negotiation, dimana
peran-peran yang ada tersebut dinegosiasikan dengan pemegang peran lainnya dalam
paramater dan hambatan interaksi sosial. Simulation sendiri diartikan upaya mempelajari
dan menjalankan suatu peran yang diberikan kepada seorang mahasiswa. Namun di sisi lain
simulasi juga bermakna upaya mempraktekkan/ mencoba berbagai model komputer yang
sudah disiapkan. Pada metode ini peran seorang dosen dalam menyiapkan bahan ajar sangat
penting agar Metode Role Play and Simulation dapat menggambarkan situasi sesungguhnya
melalui peran yang dimainkan.
Penerapan metode ini dapat diterapkan oleh dosen sebagai contoh untuk
menerangkan tentang situasi di lantai bursa atau pasar saham bagi mahasiswa D III
Administrasi Bisnis, dimana mahasiswa dapat memahaminya melalui peran-peran yang
dimainkan oleh pihak emiten, underwriter, investor dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
sebagai pihak pengawas agar kegiatan di bursa saham agar berlangsung sesuai kaidah dan
regulasi yang ada, selain melakukan transaksi bisnis. Contoh lain dari penerapan metode ini
juga dapat dilihat melalui simulasi tertentu dalam hal memasukkan beberapa variabel yang
menentukan turun naiknya harga saham yang disediakan di komputer, seperti pertumbuhan
ekonomi, stabilitas politik, penegakan hukum yang sudah dikuantifisir. Sedangkan kegiatan
evaluasi dilakukan untuk menilai apakah metode Role Play and Simulation sudah berjalan
efektif dapat dilakukanmelalui enam langkah sederhana, dengan langkah,dimulai dengan
membawa mahasiswa keluar dari peran yang dimainkannya, kemudian meminta mahasiswa
mengekspresikan pengalamannya secara individual, selanjutnya mengkonsolidasikan ideide, setelah itu memfasilitasi suatu analisis kelompok, dilanjutkan dengan memberi
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kesempatan melakukan evaluasi dan menyusun perbaikan-perbaikan untuk penerapan
metode tersebut
3.3.3 Case Study
Model studi kasus sangat produktif digunakan untuk mengembangkan
kemampuan/keterampilan memecahkan masalah.Model atau pendekatan ini sangat sering
digunakan dalam pendidikan dan pelatihan, dalam bentuk yang paling sederhana sampai
dengan yang paling kompleks.Studi kasus merupakan satu bentuk stimulasi untuk
mempelajari kasus nyata atau kasus yang dikarang.Dalam model ini dosen memberikan
deskripsi suatu situasi yang mengharuskan pelaku-pelaku dalam situasi tersebut mengambil
keputusan tertentu untuk memecahkan suatu masalah. Sebagai contoh suatu kasus
merosotnya kinerja perusahaan sebagai akibat berbagai kondisi perusahaan.Peserta, dalam
hal ini sebagai manajer perusahaan, diminta mencari pemecahan masalah untuk mengatasi
merosotnya kinerja tersebut.
Studi kasus biasanya disajikan dalam bentuk “cerita” yang memuat komponenkomponen utama seperti “aktor/pelaku”, kejadian atau situasi tertentu, permasalahan, dan
informasi yang melatarbelakangi permasalahan. Ada pula kasus yang sudah disertai dengan
beberapa alternatif pemecahan masalah.Berdasarkan informasi yang disajikan dalam kasus,
peserta memilih alternatif pemecahan yang dianggap paling tepat berdasarkan pemahaman
terhadap permasalahan, analisis, dan perbandingan alternatif pemecahan yang tersedia.
Studi kasus dapat digunakan untuk tujuan pembelajaran melatih kemampuan memecahkan
masalah, di samping itu dapat pula digunakan untuk meningkatkan kesadaran dan
pengetahuan tentang suatu permasalahan, cara kerja, atau pendekatan yang biasa digunakan
dalam suatu organisasi.
Salah satu faktor yang menentukan dalam keberhasilan pembelajaran adalah
“keterlibatan” peserta secara mental dalam proses pembelajaran melalui kesempatan untuk
“mengalami” kondisi/situasi tertentu sebagaimana yang terjadi dalam kenyataan
(experiental learning). Keterlibatan ini akan menjadikan proses belajar menjadi menarik dan
relevan bagi peserta.
1. Case Study ini mempunyai beberapa tujuan, diantaranya adalah:
1) Membantu peserta mengembangkan dan mempertajam kemampuan analisis,
pemecahan masalah, dan mengambil keputusan.
2) Menjadikan peserta mempunyai pemahaman tentang berbagai sistem nilai,
persepsi, dan sikap-sikap tertentu yang berkaitan dengan situasi atau masalah
tertentu.
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3) Menunjukkan kepada peserta peranan dan pengaruh berbagai nilai dan persepsi
terhadap pengambilan keputusan.
4) Mencapai sinergi kelompok dalam memecahkan suatu masalah.
2. Ciri Model Pembelajaran Case Study
1) Sasaran
Agar model ini efektif, peserta sebaiknya dibagi dalam kelompok-kelompok
beranggotakan 4 - 7 orang. Dalam kelompok kecil peserta akan termotivasi untuk
berpartisipasi dibandingkan dengan apabila dalam kelompok besar.
2) Topik
Sesuai dengan tujuan Model Case Study, sebaiknya topik yang digunakan adalah yang
membutuhkan pemecahan masalah atau pengambilan keputusan, misalnya tentang
hubungan antar rekan sekerja yang kurang serasi, yang membutuhkan analisis dan
jalan keluarnya.Topik masalah dapat diambilkan dari kenyataan ataupun dikarang
sendiri oleh dosen.
3) Langkah-langkah
Kegiatan
Dosen
Persiapan
- Mengidentifikasi dan
menyusun kasus yang akan
dibahas dalam bentuk tertulis
- Menentukan prosedur
pemecahan masalah, bila
dikehendaki disertai pula
dengan alternatif pemecahan
masalahnya
- Menyiapkan tata kelas sesuai
dengan kebutuhan untuk
diskusi kelompok
Pelaksanaan - Dosen menjelaskan tujuan
pembelajaran
- Dosen menjelaskan skenario
studi kasus
- Dosen membagikan studi
kasus yang disiapkan secara
tertulis

Mahasiswa
- Menyiapkan berbagai
sumber literature sesuai
dengan kasus yang akan
dibahas
- Bersama dosen menyiapkan
tata kelas sesuai dengan
kebutuhan untuk diskusi
kelompok

- Mendengarkan dan
mencermati tujuan
pembelajaran
- Mendengarkan dan
mencermati skenario studi
kasus
- Menerima studi kasus yang
menjadi tugas dari
kelompoknya
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Kegiatan
Inti

-

-

Penutup

-

-

Mengobservasi jalannya
diskusi kasus pada masingmasing kelompok
Memberikan arahan dan
petunjuk ketika kelompok
mengalami kesulitan atau
diskusinya menyimpang dari
tujuan pembelajaran yang
akan dicapai

- Setiap kelompok
mendiskusikan kasus yang
dikemukakan dan melakukan
analisis dengan:
• mengidentifikasi fakta,
konsep dalam kasus
• menghubungkan berbagai
informasi dalam kasus
- Kelompok menyimpulkan
masalah, mencari alternatif
pemecahan dan menetapkan
pilihan penyelesaian masalah
sesuai studi kasus yag
menjadi tugasnya

Dosen memperhatikan dan
mencermati paparan dari
mahasiswa tentang alternatif
pemecahan masalah dari studi
kasus yang menjadi tugasnya
Dosen merangkum dan
membuat kesimpulan tentang
alternative pemecahan
masalah yang paling tepat
sesuai scenario kasus
dikaitkan dengan tujuan
pembelajaran

- Setiap kelompok
mempresentasikan
pemecahan masalah dari
studi kasus yang menjadi
tugasnya dan alasannya

3. Dalam Model Studi Kasus, dosen mempunyai beberapa tugas dan peran yang meliputi:
1) Menyiapkan kasus yang akan dibahas dengan didasarkan pada tujuan instruksional
yang akan dicapai.
2) Menentukan prosedur pembahasan studi kasus, apakah akan dianalisis secara
individual atau dalam kelompok, dan waktu yang disediakan untuk membahas kasus
dalam kelompok.
3) Selama proses pembahasan kelompok berlangsung, dosen hanya bertugas
mengobservasi, kecuali bila diperlukan untuk memberikan informasi tambahan yang
diperlukan kelompok.
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4) Kunci keberhasilan studi kasus adalah “keterlibatan” peserta, oleh sebab itu dosen
perlu memperhatikan agar setiap peserta mempunyai kesempatan yang sama untuk
berpartisipasi aktif.
5) Setelah waktu diskusi kelompok habis, dosen memanggil kelompok untuk berkumpul
kembali dalam bentuk kelas dan melaporkan hasil diskusi berupa hasil analisis dan
pemecahan masalah yang dipilih.
6) Dosen selanjutnya merangkum dan menyimpulkan hasil belajar. Kesempatan ini
dapat digunakan untuk menjembatani teori dan praktik. Dosen dapat memperjelas
apa yang telah dipelajari kelompok dan bertanya kepada kelompok tentang kesan
mereka terhadap proses dan hasil belajar.
4. Waktu yang diperlukan untuk Model Pembelajaran Case Study
Waktu yang diperlukan untuk model ini tergantung pada studi kasus yang digunakan,
apakah sederhana atau kompleks. Studi kasus yang sederhana mungkin hanya
memerlukan 15-30 menit untuk membahasnya, sedangkan studi kasus yang cukup rumit
akan membutuhkan waktu 60 menit, bahkan lebih.Di samping itu cara penyajian studi
kasus juga mempunyai implikasi waktu. Studi kasus yang sudah dilengkapi dengan
alternatif pemecahan masalah mempunyai manfaat lebih yaitu akan membutuhkan waktu
lebih pendek dibandingkan dengan yang tidak. Studi kasus yang tidak dilengkapi
alternatif pemecahan masalah akan memberi kesempatan lebih besar kepada peserta
untuk menemukan sendiri “jawaban” permasalahan.
Penggunaan studi kasus yang disebut “action maze” akan memerlukan waktu lebih
banyak. Bentuk studi kasus ini dilengkapi dengan beberapa alternatif jawaban, setiap
jawaban kelompok akan diberi umpan balik oleh dosen, sampai kelompok tersebut
mengambil keputusan yang menurut dosen merupakan keputusan yang“benar”.
Keuntungan “action maze” adalah bahwa proses berpikir anggota secara wajar akan
diarahkan kepada “jawaban yang benar”.
5. Keterampilan Mengajar yang Diperlukan pada Model Pembelajaran Case Study
Agar dosen dapat mengelola model ini dengan baik diperlukan keterampilan mengajar
yang mencakup:
1. Keterampilan bertanya, baik bertanya dasar maupun bertanya lanjut. Ini diperlukan
pada saat dosen ingin mendapat penjelasan tentang hasil keputusan kelompok.
2. Keterampilan memberikan Penguatan dan umpan balik terhadap pendapat
kelompok.
3. Keterampilan menjelaskan suatu konsep, prosedur atau prinsip.
4. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, apabila diperlukan.
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6. Penataan Kelas pada Model Pembelajaran Case Study
Yang terpenting dalam hal pengaturan tempat adalah memungkinkan terjadinya
kerja kelompok dan bentuk kelas pada saat presentasi hasil.Dengan demikian tidak perlu
mengubah bentuk kelas, cukup memindahkan kursi membentuk lingkaran, dan
mengembalikannya ke dalam posisi semula pada saat presentasi.
7. Hal-hal yang harus diperhatikan pada Model Pembelajaran Case Study
1) Model studi kasus ini menekankan pada pentingnya “keterlibatan aktif” semua
peserta. Dengan demikian dosen perlu memperhatikan agar semua peserta
memberikan kontribusi, dan proses belajar tidak didominasi oleh peserta-peserta
tertentu.
2) Dalam membuat studi kasus, dosen harus jelas dengan tujuan instruksional yang
akan dicapai. Studi kasus perlu memuat informasi yang lengkap agar tidak
membingungkan peserta yang membacanya dan tidak mengundang “tebakantebakan”yang tidak akurat.
3) Pada waktu melaksanakan model studi kasus dosen perlu menjelaskan tujuan dan
skenario kerja, termasuk prosedur kerja dan hasil yang diharapkan. Kejelasan
prosedur bagi peserta akan berpengaruh pada kelancaran proses belajar.
8. Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Case Study
1) Kelebihan model pembelajaran Case Study:
a. Melatih mahasiswa belajar secara kontekstual.
b. Melatih mahasiswa untuk berpikir kritis.
c. Mengenalkan tata cara pemecahan masalah dan pengambilan keputusan.
d. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengintegrasikan prior
knowledge dengan permasalahan yang ada di dalam kasus dalam rangka belejar
untuk mengambil keputusansecara professional.
e. Memberikan kesempatan mahasiswa utuk bereksplosai terhadap potensi diri dan
mengembangkan konsep/ide.
f. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menghargai nila-nilai
toleransi, menghargai pendapat orang lain, dan demokrasi.
2) Kelemahan model pembelajaran Case Study:
a. Mahasiswa dituntut untuk berpikir kritis, apabila mereka belum menguasai
materi dan kasus yang tersaji, maka pembelajaran tidak akan berjalan optimal.
b. Merupakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa yang aktif, namun
membosankan bagi mahasiswa yang pasif.
c. Membutuhkan waktu yang lama dalam pembelajaran dan kesbaran yang tinggi
bagi dosen.
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d. Dosen harus lebih aktif dan kreatif mencari kasus-kasus yang relevan. Bagi dosen
yang konvensional, model pembelajaran ini tidak dapat dijalankan dengan baik.
9. Penilaian pada Model Pembelajaran Case Study
Penilaian yang harus dilakukan dosen pada model pembelajaran case study ini
meliputi: penilaian saat diskusi kelompok dan saat mempresentasikan hasil diskusi.
Instrumen yang digunakan untuk melakukan penilaian menggunakan instrumen
penilaian Small Group Discussion dan instrumen Presentasi Kasus.
3.3.4. Discovery Learning (DL)
Model pembelajaran Discovery Learning (DL) merupakan sebuah model
pembelajaran yang diartikan sebagai bentuk proses belajar yang terjadi jika mahasiswa
tidak disuguhkan dengan pelajaran dalam bentuk akhirnya, akan tetapi diharapkan untuk
mengorganisasi sendiri. Sebagai sebuah strategi belajar, model pembelajaran DL memiliki
prinsip yang mirip dengan model pembelajaran inkuiri dan model pembelajaran problem
solving. Perbedaannya dengan model DL yaitu bahwa pada model pembelajaran ini per
masalahan yang diberikan kepada peserta didik sebagai suatu masalah yang sudah
direkayasa oleh pendidik, sedangkan pada model pembelajaran inkuiri permasalahan yang
dibuat bukan merupakan hasil rekayasa.
Discovery Learning adalah metode belajar yang difokuskan pada pemanfaatan
informasi yang tersedia, baik yang diberikan dosen maupun yang dicari sendiri oleh
mahasiswa, untuk membangun pengetahuan dengan cara belajar mandiri. Mahasiswa
diminta untuk memahami konsep, arti, dan hubungan, melalui proses intuitif untuk akhirnya
sampai kepada suatu kesimpulan. Discovery terjadi bila individu terlibat, terutama dalam
penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip.
Dalam mengaplikasikan metode DL, dosen berperan sebagai pembimbing dengan
memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar secara aktif, sebagaimana
pendapat dosen harus dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar mahasiswa
sesuai dengan tujuan. Kondisi seperti ini ingin merubah kegiatan belajar mengajar yang
teacher oriented menjadi student oriented. Dalam metode DL, bahan ajar tidak disajikan
dalam bentuk akhir, mahasiswa dituntut untuk melakukan berbagai kegiatan menghimpun
informasi, membandingkan, mengkategorikan, menganalisis, mengintegrasikan,
mereorganisasikan bahan serta membuat kesimpulan.
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1. Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Discovery Learning
Berdasarkan fakta dan hasil pengamatan, penerapan pendekatan DL dalam
pembelajaran memiliki kelebihan-kelebihan dan kelemahan-kelemahan, antara lain:
1) Kelebihan model pembelajaran Discovery Learning
a. Membantu mahasiswa untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilanketerampilan dan proses-proses kognitif.
b. Pengetahuan yang diperoleh melalui model ini sangat pribadi dan tidak mudah
dilupakan karena menguatkan pengertian, ingatan dan transfer.
c. Menimbulkan rasa senang pada mahasiswa, karena tumbuhnya rasa menyelidiki
dan berhasil.
d. Model ini memungkinkan mahasiswa berkembang dengan cepat dan sesuai
dengan kecepatannyasendiri.
e. Mengarahkan mahasiswa pada kegiatan belajarnya sendiri dengan melibatkan
akalnya dan motivasi sendiri.
f. Membantu mahasiswa memperkuat konsep dirinya, karena memperoleh
kepercayaan bekerja sama dengan yang lainnya.
g. Berpusat pada mahasiswa, dosen dan mahasiswa berperan sama-sama aktif
mengeluarkan gagasan-gagasan. Bahkan dosenpun dapat bertindak sebagai
mahasiswa, dan sebagai peneliti di dalam situasi diskusi.
h. Membantu mahasiswa menghilangkan skeptisme (keragu-raguan) karena
mengarah pada kebenaran yang final dan tertentu atau pasti.
i. Membantu mahasiswa mengerti konsep dasar dan ide-ide dengan lebih baik.
j. Membantu dan mengembangkan ingatan dan transfer kepada situasi proses
belajar yang baru.
k. Mendorong mahasiswa berpikir dan bekerja atas inisiatif sendiri.
l. Mendorong mahasiswa berpikir intuisi dan merumuskan hipotesis sendiri.
m. Memberikan keputusan yang bersifat intrinsik.
n. Situasi proses belajar menjadi lebih terangsang.
o. Proses belajar melibatkan semua aspek yang dimiliki oleh mahasiswa menuju
pada pembentukan manusia seutuhnya.
p. Meningkatkan tingkat penghargaan pada mahasiswa.
q. Memungkinkan mahasiswa belajar memanfaatkan berbagai jenis sumber
belajar.
r. Mengembangkan bakat dan kecakapan individu.
2) Kelemahan model pembelajaran Discovery Learning
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a. Bagi mahasiswa yang kurang pandai, akan mengalami kesulitan abstrak atau
berpikir atau mengungkapkan hubungan antara konsep-konsep, yang tertulis
atau lisan, sehingga pada gilirannya akan menimbulkan frustasi.
b. Tidak efisien untuk jumlah mahasiswa yang banyak, karena membutuhkan
waktu yang lama untuk membantu mereka menemukan teori atau pemecahan
masalah lainnya.
c. DL lebih cocok untuk mengembangkan pemahaman, sedangkan untuk
mengembangkan aspek konsep, keterampilan dan emosi secara keseluruhan
kurang tepat.
d. Pada beberapa disiplin ilmu, misalnya pada ilmu pasti, kemungkinan bisa terjadi
kekurangan fasilitas untuk mengukur gagasan yang dikemukakan oleh para
mahasiswa.
2. Langkah-langkah Implementasi Model Pembelajaran Discovery Learning
Dalam mengaplikasikan DL di kelas, ada beberapa tahapan prosedur yang harus
dilaksanakan dalam kegiatan belajar mengajar secara umum antara lain sebagai berikut:
1. Stimulasi/Pemberian Rangsangan
Pertama-tama pada tahap ini mahasiswa dihadapkan pada sesuatu yang
menimbulkan tanda tanya, kemudian dilanjutkan untuk tidak memberi generalisasi,
agar timbul keinginan untuk menyelidiki sendiri. Di samping itu dosen dapat
memulai kegiatan PBM dengan mengajukan pertanyaan, anjuran membaca buku, dan
aktivitas belajar lainnya yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah.
2. Identifikasi Masalah
Setelah dilakukan stimulasi, langkah selanjutnya adalah dosen memberikan
kesempatan kepada mahasiswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agendaagenda masalah yang relevan dengan bahan pelajaran, kemudian salah satunya
dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis (jawaban sementara atas pertanyaan
masalah).Permasalahan yang dipilih itu selanjutnya harus dirumuskan dalam bentuk
pertanyaan, atau hipotesis, yakni pernyataan sebagai jawaban sementara atas
pertanyaan yang diajukan.Memberikan kesempatan mahasiswa untuk
mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang mereka hadapi, merupakan
teknik yang berguna dalam membangun mahasiswa agar mereka terbiasa untuk
menemukan suatu masalah.
3. Pengumpulan Data
Ketika eksplorasi berlangsung dosen juga memberi kesempatan kepada para
mahasiswa untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan
untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis.Tahap ini berfungsi untuk
menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis.Dengan demikian
Panduan Penyusunan Teknologi Pembelajaran Pendidikan Tinggi Vokasi | 36

mahasiswa diberi kesempatan untuk mengumpulkan (collection) berbagai informasi
yang relevan, membaca literatur, mengamati objek, wawancara dengan narasumber,
melakukan uji coba sendiri dan sebagainya.Konsekuensi dari tahap ini adalah
mahasiswa belajar secara aktif untuk menemukan sesuatu yang berhubungan dengan
permasalahan yang dihadapi, dengan demikian secara tidak disengaja mahasiswa
menghubungkan masalah dengan pengetahuan yang telah dimiliki.
4. Pengolahan Data
Data processing disebut juga dengan pengkodean/kategorisasi yang berfungsi
sebagai pembentukan konsep dan generalisasi. Dari generalisasi tersebut mahasiswa
akan mendapatkan pengetahuan baru tentang alternatif jawaban/ penyelesaian yang
perlu mendapat pembuktian secara logis.
5. Pembuktian
Pada tahap ini mahasiswa melakukan pemeriksaan secara cermat untuk
membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi dengan temuan
alternatif, dihubungkan dengan hasil data processing. Proses pembelajaran DL akan
berjalan dengan baik dan kreatif jika dosen memberikan kesempatan kepada
mahasiswa untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan atau pemahaman melalui
contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya. Berdasarkan hasil pengolahan
dan tafsiran, atau informasi yang ada, pernyataan atau hipotesis yang telah
dirumuskan terdahulu itu kemudian dicek, apakah terjawab atau tidak, apakah
terbukti atau tidak.
6. Penarikan Kesimpulan (Generalisasi)
Tahap generalisasi/ menarik kesimpulan adalah proses menarik sebuah kesimpulan
yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah
yang sama, dengan memperhatikan hasil verifikasi. Berdasarkan hasil verifikasi maka
dirumuskan prinsip-prinsip yang mendasari generalisasi. Setelah menarik
kesimpulan mahasiswa harus memperhatikan proses generalisasi yang menekankan
pentingnya penguasaan pelajaran atas makna dan kaidah atau prinsip-prinsip yang
luas yang mendasari pengalaman seseorang, serta pentingnya proses pengaturan dan
generalisasi dari pengalaman-pengalaman itu.
3. Secara operasional langkah-langkah dari model pembelajaran DL, adalah sebagai
berikut:
1. Menentukan tujuan dari pembelajaran.
2. Menganalisis/mengidentifikasi karakterisitik para mahasiswa.
3. Memilih materi pelajaran.
4. Menentukan topik - topik yang harus dipelajari oleh peserta didik secara induktif (dari
contoh yang bersifat general).
5. Mengembangkan suatu bahan belajar yang berupa ilustrasi, contoh - contoh, atau
tugas yang nantinya dipelajari oleh mahasiswa.
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6. Mengorganisir topik - topik pembelajaran dari yang sederhana ke yang lebih
kompleks.
7. Melakukan penilaian hasil belajar dan proses.
4. Penilaian pada Model Pembelajaran Discovery Learning
Dalam Model Pembelajaran DL, penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan tes
maupun nontes, sedangkan penilaian yang digunakan dapat berupa penilaian kognitif,
proses, sikap, atau penilaian hasil kerja mahasiswa. Jika bentuk penilaiannya berupa
penilaian kognitif, maka dapat menggunakan tes tertulis. Jika bentuk penilaiannya
menggunakan penilaian proses, sikap, atau penilaian hasil kerja siswa dapat
menggunakan non-tes.
3.3.5. Self-Directed Learning (SDL)
SDL adalah proses belajar yang dilakukan atas inisiatif individu mahasiswa sendiri.
SDL digambarkan sebagai suatu proses di mana individu mengambil inisiatif, dengan
atau tanpa bantuan orang lain dalam mendiagnosis apa yang diperlukan dalam
pembelajarannya, merumuskan target belajar, mengidentifikasi manusia dan sumber
daya material untuk belajar, memilih dan mengimplemetasikan sesuai dengan strategi
pembelajaran, dan mengevaluasi hasil belajar. Dalam hal ini, perencanaan, pelaksanaan,
dan penilaian terhadap pengalaman belajar yang telah dijalani, dilakukan semuanya oleh
individu yang bersangkutan.Sementara dosen hanya bertindak sebagai fasilitator, yang
memberi arahan, bimbingan, dan konfirmasi terhadap kemajuan belajar yang telah
dilakukan individu mahasiswa tersebut.
Metode belajar Self-Directed Learning bermanfaat untuk menyadarkan dan
memberdayakan mahasiswa, bahwa belajar adalah tanggungjawab mereka sendiri.
Dengan lain perkataan, individu mahasiswa didorong untuk bertanggungjawab terhadap
semua fikiran dan tindakan yang dilakukannya. Metode pembelajaran SDL dapat
diterapkan apabila asumsi berikut sudah terpenuhi:
1. Sebagai orang dewasa, kemampuan mahasiswa semestinya bergeser dari orang yang
tergantung pada orang lain menjadi individu yang mampu belajar mandiri.
2. Pengalaman merupakan sumber belajar yang sangat bermanfaat.
3. Kesiapan belajar merupakan tahap awal menjadi pembelajar mandiri.
4. Orang dewasa lebih tertarik belajar dari permasalahan daripada dari isi matakuliah.
5. Pengakuan, penghargaan, dan dukungan terhadap proses belajar orang dewasa
perlu diciptakan dalam lingkungan belajar. Dalam hal ini, dosen dan mahasiswa
harus memiliki semangat yang saling melengkapi dalam melakukan pencarian
pengetahuan.
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1. Proses Belajar pada Model Pembelajaran Self Directed Learning
Secara sederhana, proses dalam SDL dinyatakan sebagai kumpulan tindakan yang
sistematis dengan tujuan tertentu. Proses dari SDL mencakup apa yang diinginkan dari
pembelajaran (individual learning needs), karakteristik belajar (individual learning
characteristics), dan aktivitas belajar mandiri (self-directed learning activities) untuk
mencapai learning satisfaction.
Proses belajar pada model pembelajaran SDL memiliki fase yang spesifik dan dibagi
menjadi dua dimensi yang saling berhubungan. Pertama, suatu proses di mana
pembelajar diasumsikan memiliki kewenangan utama dalam merencanakan,
mengimplementasikan, dan mengevaluasi proses belajar. Kedua, proses pembelajaran
yang mengarah ke pembelajar yang mandiri (learner self-direction).
2. Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Self Directed Learning
Berdasarkan fakta dan hasil pengamatan, penerapan pendekatan SDL dalam
pembelajaran memiliki kelebihan-kelebihan dan kelemahan-kelemahan, antara lain:
a. Kelebihan Model Pembelajaran Self Directed Learning
1) Mahasiswa bebas untuk belajar sesuai dengan gaya belajar masing-masing sesuai
dengan kecepatan belajar mereka dan sesuai dengan arah minat dan bakat
masingmasing dalam menggunakan kecerdasan majemuk yang dimiliki.
2) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menggunakan sumber
belajar yang lebih luas, baik yang berasal dari dosen maupun sumber belajar lain
yang memenuhi unsur edukasi.
3) Memberikan kebebasan bagi mahasiswa untuk memilih materi yang sesuai
dengan minat dan kebutuhan.
4) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan
pengetahuan, keahlian dan kemampuanya secara menyeluruh.
b. Kelemahan Model Pembelajaran Self Directed Learning
1) Dengan model pembelajaran ini, mahasiswa yang lamabt / malas belajar, akan
semakin tertinggal kemampuannya dengan mahasiswa yang lain.
2) Ada beberapa mahasiswa yang membutuhkan saran dari seseorang untuk
memilih materi yang cocok untuknya, karena mahasiswa yang bersangkutan
tidak mengetahui seberapa kemampuannya.
3. Langkah-langkah Implementasi Pembelajaran Self Directed Learning
a. Secara garis besar, proses pembelajaran dalam SDL dibagi menjadi tiga tahap yaitu
planning, monitoring, dan evaluating.
1) Pada tahap perencanaan (planning), mahasiswa merencanakan aktivitas pada
tempat dan waktu di mana mahasiswa merasa nyaman untuk belajar. Mahasiswa
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juga merencanakan komponen belajar yang diinginkan serta menentukan target
belajar yang ingin dicapai.
2) Pada tahap monitoring, mahasiswa mengamati dan mengobservasi pembelajaran
mereka. Banyak tantangan belajar yang dapat ditemukan oleh mahasiswa ketika
mahasiswa memonitor pelajaran mereka sehingga akan menjadikan proses
belajar yang lebih bermakna.
3) Dalam tahap evaluating, mahasiswa mengevaluasi pelajaran dan pengetahuan
yang dimiliki kemudian dosen memberikan umpan balik serta
mengkolaborasikan pengetahuan mahasiswa yang satu dengan yang lainnya
untuk mencapai suatu pemahaman yang benar.
b. Secara operasional, langkah-langkah model pembelajaran SDL, meliputi:
1) Mahasiswa secara mandiri menetapkan tujuan pembelajaran.
2) Mahasiswa secara mandiri membuat rencana pembelajaran.
3) Mahasiswa mengikuti rencan yang telah dibuat dan mengukur kemajuan diri.
4) Mahasiswa secara mandiri menyusun hasil akhir pembelajaran.
5) Mahasiswa secara mandiri melakukan penilaian proses pembelajaran.
4. Peran Dosen pada Model Pembelajaran Self Directed Learning
Pada model pembelajaran Discovery Learning dosen berperan dalam
mengembangkan pengetahuan dan keahlian yang tidak akan mahasiswa peroleh atau
tidak terjawab atas pertanyaan factual mengenai topik tertentu. Dedikasi dosen
sangatlah penting dalam model pembelajaran ini. Peran dosen adalah sebagai ahli yang
menguasai materi serta memimpin mahasiswa, sekaligus sebagai mentor yang
mengarahkan dan membimbing mahasiswa.
5. Penilaian pada Model Pembelajaran Self Directed Learning
Dosen tidak dapat mengevaluasi mahasiswa secara langsung karena keragaman dari
proses belajar masing-masing mahasiswa. Dosen membutuhkan waktu untuk
menyiapkan evaluasi dan umpan balik bagi masing-masing mahasiswa.Di samping juga
karena ketidakpastian mahasiswa dalam mengevaluasi pelajaran mereka sendiri dan
pengetahuan yang dianut.Oleh karena itu dalam SDL, proses pembelajaran bersifat
fleksibel namun tetap berorientasi pada planning, monitoring, dan evaluating bergantung
pada kemampuan mahasiswa dalam mengelola pembelajaran sesuai otonomi yang
dimilikinya.
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3.3.6. Cooperative Learning (CL)
Cooperative Learning (CL) adalah Metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara
berkelompok yang dirancang oleh dosen untuk memecahkan suatu masalah atau kasus
atau mengerjakan suatu tugas. Kelompok ini terdiri atas beberapa orang mahasiswa,
yang memiliki kemampuan akademik yang beragam. Kelompok terbagi atas beberapa
mahasiswa biasanya berjumlah dua atau lebih (biasanya kelompok kecil) yang dibagi
merata sesuai dengan kebutuhan dan materi pembelajaran.
Pada pendidikan vokasi, Cooperative Learning sangat sesuai dengan karakterisitik
mahasiswa dan dosen serta tenaga pranata laboran pendidikan. Proses pembelajaran
pada pendidikan vokasi memberikan ruang interaksi dan kerja sama baik antar
mahasiswa maupun mahasiswa dengan dosennya.
1. Manfaat Cooperative Learning
Metode ini sangat terstruktur karena pembentukan kelompok, materi yang dibahas,
langkah-langkah diskusi serta produk akhir yang harus dihasilkan, semuanya ditentukan
dan dikontrol oleh dosen.mahasiswa dalam hal ini hanya mengikuti prosedur diskusi
yang dirancang oleh dosen. Pada dasarnya Cooperative Learning seperti ini merupakan
perpaduan antara teacher-centered dan student-centered learning.
Cooperative Learning bermanfaat untuk meningkatkan, sebagai berikut:
1) Kebiasaan belajar aktif pada diri mahasiswa,
2) Rasa tanggungjawab individu dan kelompok mahasiswa,
3) Kemampuan dan keterampilan bekerjasama antar mahasiswa,
4) Keterampilan sosial mahasiswa.
2. Langkah-langkah Cooperative Learning
Langkah-langkah pembelajaran menurut cooperative learning pada Pendidikan Vokasi
dibagi dalam beberapa langkah dengan urutan indikator yaitu:
1) Menyampaikan tujuan dan memotivasi mahasiswa,
2) Menyajikan informasi atau konsep materi pembelajaran,
3) Mengorganisasikan mahasiswa ke dalam kelompok-kelompok belajar,
4) Membimbing kelompok belajar, evaluasi, dan mempresentasikan.
3. Prinsip-Prinsip Cooperative Learning
Prinsip model pembelajaran kooperatif yaitu:
1) saling ketergantungan positif;
2) tanggung jawab perseorangan;
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3) tatap muka;
4) komunikasi antar anggota; dan
5) evaluasi proses kelompok (Lie, 2007)
4. Proses Pembelajaran yang dilakukan Mahasiswa dan Dosen
Proses pembelajaran Cooperative Learning merupakan proses yang dilakukan antara
mahasiswa dan dosen. Proses pembelajaran dibutuhkan interaksi antara mahasiswa dan
dosen. Pada pembelajaran Cooperative Learning di pendidikan vokasi dilakukan secara
aktif dan intensitas yang tinggi. Peran yang dilakukan Mahasiswa pada Pembelajaran
Cooperative Learning di pendidikan vokasi diantaranya:
1) Membahas dan menyimpulkan masalah/ tugas yang diberikan dosen secara
berkelompok
2) Melakukan pekerjaan tugas dan materi yang diberikan oleh dosen
3) Melakukan dan menyelesaikan materi pembelajaran secara kelompok
Peran yang dilakukan dosen pada pembelajaran Cooperative Learning diantaranya :
1) Merancang dan memonitor proses belajar dan hasil belajar kelompok mahasiswa.
2) Menyiapkan suatu masalah/ kasus atau bentuk tugas untuk diselesaikan oleh
mahasiswa secara berkelompok.
5. Model Evaluasi belajar Cooperative Learning
Dalam model pembelajaran cooperative learning terdapat tiga model evaluasi, ketiga
model evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:
1. Model Evaluasi Kompetisi
Pada sistem peringkat jelas menanamkan jiwa kompetitif, karena sejak masa awal
pendidikan formal, mahasiswa dipacu agar bisa menjadi lebih baik dari temanteman sekelas, sehingga mahasiswa yang jauh melebihi kebanyakan mahasiswa
yang dianggap berprestasi, yang kemampuannya berada di bawah rata-rata kelas
dianggap gagal atau tidak berprestasi.
2. Model Evaluasi Individual
Dalam sistem ini, sistem mahasiswa belajar dengan pendekatan dan kecepatan yang
sesuai dengan kemampuan mereka sendiri. Mahasiswatidak bersaing dengan siapasiapa, kecuali bersaing dengan diri mereka sendiri. Teman-teman satu kelas
dianggap tidak ada karena jarang interaksi antar mahasiswa di kelas. Berbeda
dengan sistem penilaian peringkat, dalam penyajian individual dosen menetapkan
standar untuk setiap mahasiswa.
3. Model Evaluasi Cooperative Learning
Evaluasi ini menekankan saling ketergantungan antar mahasiswa.
Kerjasama merupakan kebutuhan yang sangat penting sehingga prosedur sistem
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penilaian Cooperative Learning diantaranya adalah tanggung jawab pribadi dan
kelompok.

3.3.7. Collaborative Learning (CbL)
Collaborative Learning (CbL) adalah metode pembelajaran yang menitikberatkan
pada kerjasama antar mahasiswa yang didasarkan pada konsensus yang dibangun sendiri
oleh anggota kelompok. Masalah/tugas/kasus memang berasal dari dosen dan bersifat
open ended, tetapi pembentukan kelompok yang didasarkan pada minat, prosedur kerja
kelompok, penentuan waktu dan tempat diskusi/kerja kelompok, sampai dengan
bagaimana hasil diskusi/ kerja kelompok ingin dinilai oleh dosen, semuanya ditentukan
melalui konsensus bersama antar anggota kelompok. Klemm (1994) menyebutkan CbL
memiliki karakteristik yang meliputi (1) ketergantungan positif, (2) adanya interaksi, (3)
pertanggungjawaban individu dan kelompok, (4) pengembangan ketrampilan
interpersonal, (5) pembentukan kelompok yang heterogen, (6) berbagi pengetahuan
antara dosen dan mahasiswa, (7) berbagi otoritas atau peran antara dosen dan mahasiswa,
dan (8) dosen sebagai mediator.
Alasan utama dan sekaligus keunggulan penerapan model CbL adalah mahasiswa
dapat memiliki kemampuan bekerja sama, toleransi, saling membutuhkan, saling
memotivasi, dan memupuk jiwa kepemimpinan. CbL juga dapat membekali mahasiswa
pengetahuan dan wawasan yang luas dari pengalamananya belajar kelompok, mengkaji
dan menganalisis masalah dari berbagai perspektif.Keterbatasan model kolaboratif adalah
akan susah diterapkan pada kelas yang belum memiliki pengetahuan dan keterampilan
yang memadai, terutama pada kelas awal yang masih dalam tahap adaptasi dan sosialisasi.
Model ini tidak sukses kalau dosen tidak memiliki kemampuan memotivasi dan mengelola
kelompok dengan baik.
Kesuksesan model CbL sangat ditentukan persiapan dan pengkondisian awal materi,
peserta maupun fasilitatornya. Penyiapan rencana pembelajaran model CbL meliputi halhal berikut :
1. Desain Mata kuliah
Bagian ini berisi judul mata kuliah, tujuan, topik, dan bagaimana urutan kegiatan yang
akan dilakukan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas – tugas secara berkelompok.
2. Tujuan Pembelajaran
Tujuan pembelajaran model CbL setidaknya meliputi kemampuan mahasiswa untuk
(1) mendapatkan penghargaan, (2) mengapresiasi pendapat dan toleransi, (3)
membuat jaringan, (4) membagi ide dan pendapat, (5) membuat keputusan bersama,
(6) pengaturan waktu, dan (7) menambah perspektif baru.
3. Pemilihan Materi
Panduan Penyusunan Teknologi Pembelajaran Pendidikan Tinggi Vokasi | 43

4.

5.

6.

7.

8.

Kegiatan ini meliputi (1) rancangan tugas bersifat terbuka, (2) pengerjaan tugas
diawali dengan pembacaan sejumlah materi atau konsep teori yang berkaitan dengan
tugas yang akan dikerjakan bersama, dan (3) hasil bacaan didiskusikan kembali untuk
mendapatkan kesepakatan
Fasilitator
Yang disiapkan pada setiap fasilitator adalah: (1) kemampuan merancang tugas yang
terbuka, (2) kemampuan memotivasi (memberikan instruksi seputar belajar bersama
secara berkelompok), (3) kemampuan sebagai fasilitator.
Peserta Pembelajaran
Yang disiapkan pada setiap peserta pembelajaran ini adalah: (1) pemahaman awal
tentang tugas yang akan dikerjakan, (2) kemampuan bekerja sama dengan anggota
kelompoknya, dan (3) kemampuan berdiskusi dan menganalisis.
Bahan dan Sumber Pembelajaran
Bahan dan sumber yang disiapkan meliputi: (1) ada tugas yang dirancang dosen
bersama mahasiswa, (2) terdapat materi utama, (3) dimungkinkan adanya materi
pendukung.
Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana yang dibutuhkan antara lain: (1) ruang kuliah yang memadai
sehingga peserta dapat dibagi dalam beberapa kelompok (2) ruang kerja dan diskusi
kelompok lengkap dengan peralatannnya (3) perpustakaan (4) laboratorium.
Rencana penilaian/asesmen
Bagian ini merupakan bagian penting dalam model CbL agar ketercapaian tujuan dapat
diukur dengan valid. Bagian ini meliputi mendefinisian hal – hal yang akan dinilai,
bagaimana menilainya dan perangkat yang diperlukan. Tidak mudah untuk
mengevaluasi model pembelajaran CbL. Evaluasi dapat dilakukan terhadap banyak
aspek, tidak hanya pada hasil belajar kognitif. Sebagai contoh, evaluasi dapat dilakukan
terhadap kemampuan mahasiswa berdikusi. Karena memiliki keterbatasan
pengamatan, dosen dapat memilih peer evaluation (penilaian teman sebaya).Setiap
mahasiswa harus menilai teman sekelompoknya terhadap beberapa aspek (Mahmudi,
2006). Berikut adalah contoh lembar evaluasi yang dapat digunakan untuk menilai
kemampuan mahasiswa berdiskusi.
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Gambar 3 contoh lembar evaluasi digunakan untuk menilai kemampuan mahasiswa
berdiskusi.
Penilaian juga dapat dilakukan terhadap kemampuan mahasiswa mempresentasikan tugas
dengan contoh lembar penilaian berikut.
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3.3.8. Contextual Instruction (CI)
Pada model belajar Contextual Instruction (CI), yang dilakukan mahasiswa adalah
membahas konsep (teori) yang ada kaitannya dengan situasi nyata dan melakukan studi
lapangan/terjun di dunia nyata untuk mempelajari kesesuaian teori dengan realitanya.
Bentuk kegiatan belajarnya adalah menjelaskan bahan kajian yang bersifat teori dan
mengaitkannya dengan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari atau kerja profesional,
manajerial, atau entrepreuneur. Selain itu kegiatan belajarnya juga menyusun tugas untuk
studi lapangan.
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Sebagai contoh, apabila kompetensi yang dituntut mata kuliah adalah mahasiswa
dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses transaksi jual beli, maka
dalam pembelajarannya, selain konsep transaksi ini dibahas dalam kelas, juga diberikan
contoh, dan mendiskusikannya. Mahasiswa juga diberi tugas dan kesempatan untuk terjun
langsung di pusat-pusat perdagangan untuk mengamati secara langsung proses transaksi
jual beli tersebut, atau bahkan terlibat langsung sebagai salah satu pelakunya, sebagai
pembeli, misalnya. Pada saat itu, mahasiswa dapat melakukan pengamatan langsung,
mengkajinya dengan berbagai teori yang ada, sampai dapat menganalis faktor-faktor apa
saja yang mempengaruhi terjadinya proses transaksi jual beli. Hasil keterlibatan,
pengamatan dan kajiannya ini selanjutnya dipresentasikan di dalam kelas, untuk dibahas
dan menampung saran dan masukan lain dari seluruh anggota kelas. Pada intinya dengan
CI, dosen dan mahasiswa memanfaatkan pengetahuan secara bersama-sama, untuk
mencapai kompetensi yang dituntut oleh matakuliah, serta memberikan kesempatan pada
semua orang yang terlibat dalam pembelajaran untuk belajar satu sama lain.
3.3.9. Project Based Learning (PjBL)
Model belajar Project Based Learning (PjBL), mahasiswa mengerjakan tugas (berupa
proyek) yang telah dirancang secara sistematis, kemudian menunjukkan kinerja dan
mempertanggung jawabkan hasil kerja di forum. Bentuk kegiatan belajarnya adalah
merancang suatu tugas (proyek) yang sistematik agar mahasiswa belajar pengetahuan dan
ketrampilan melalui proses pencarian/ penggalian (inquiry) yang terstruktur dan
kompleks kemudian merumuskan dan melakukan proses pembimbingan dan asesmen.
Dalam penyusunan kurikulum, model belajar PjBL paling tidak biasanya diletakkan
pada semester 2 ke atas, karena mahasiswa harus mendapatkan bekal teori terlebih
dahulu. Dalam taksonomi Bloom PjBL masuk dalam mengaplikasikan, menganalisis,
mengevaluasi dan berkreasi. Proyek yang diberikan bisa jadi merupakan gabungan dari
beberapa mata kuliah yang diaplikasikan untuk menyelesaikan suatu permasalahan
tertentu. Mula-mula permasalahan harus terdefinisi dengan jelas (bilamana perlu bisa
menggunakan flowchart), kemudian rancangan berupa blok diagram. Setiap bagian blok
diagram di breakdown menjadi rangkaian atau fungsi yang sesuai yang jika memungkinkan
bisa diuji untuk mengetahui apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan atau belum,
hingga didapatkan hasil akhir yang sesuai.
Semua langkah langkah tersebut harus ditulis dalam bentuk laporan dan presentasi,
sehingga hasilnya bisa disampaikan dalam forum diskusi sebagai bentuk tanggungjawab
bahwa proyek telah berhasil diselesaikan dengan baik. Diskusi juga memungkinkan untuk
mendapatkan masukan-masukan yang bersifat konstruktif dengan tujuan penyelesaian
proyek bisa menjadi lebih baik.
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3.3.10. Problem Based Learning and Inquiry (PBL)
Metode Problem Based Learning (PBL) adalah suatu model pembelajaran yang
menantang mahasiswa untuk menyelesaikan problem-problem yang terjadi di dunia
nyata. Mahasiswa harus aktif menggali/mencari informasi (inquiry) dan menggunakan
informasi yang diperoleh tersebut untuk memecahkan masalah/kasus yang harus
dipecahkan. Ekspektasi terhadap mahasiswa melalui metode pembelajaran ini adalah
mempunyai kompetensi tertentu dalam menyelesaikan suatu problem di dunia nyata.
Untuk itu pembuatan kasus harus memenuhi beberapa aspek agar tujuan penerapan
metode PBL ini tercapai. Adapun aspek-aspek tersebut adalah kasus harus bersifat
autentik, artinya kasus yang diberikan memang berasal dari dunia nyata dan berakar pada
prinsip-prinsip disiplin ilmu tertentu, selanjutnya kasus tersaji dengan jelas, kemudian
harus mudah difahami, kemudian kasus yang dibahas harus luas dalam pengertian
mencakup semua materi yang disampaikan sesuai waktu, ruang dan sumber daya yang
tersedia dan pemecahan kasus tersebut harus bermanfaat bagi mahasiswa sebagai
pemecah masalah dan dosen sebagai pihak yang menyediakan masalah untuk dipecahkan.
Sebagai contoh pada mata kuliah Event Management/MICE, seorang mahasiswa
diharapkan memiliki kompentensi sebagai event organizer. Dalam upaya mencapai
sasaran tersebut, pada metode problem based learning ini, dilakukan melalui pembuatan
suatu kasus yang dirancang oleh dosen yang memuat seputar problem nyata dalam
mengelola suatu event atau dengan memberikan kasus yang memang terjadi pada dunia
nyata. Dalam hal ini, informasi yang diperoleh mahasiswa sangat menentukan kemampuan
mahasiswa dalam menyelesaikan kasus tersebut. Dalam dunia nyata indikator
keberhasilan dari penyelenggaraan suatu event, dapat dilihat dari tahapan persiapan,
tahapan pelaksanaan kegiatan dan pasca pelaksanaan kegiatan. Problem yang biasanya
terjadi adalah kepanitiaan yang tidak profesional, narasumber atau bintang tamu yang tiba
tiba batal hadir, peserta atau audiens yang tidak tertib, sponsorship yang wan prestasi
hingga jadwal yang mungkin harus direscheduling. Mahasiswa akan dinilai
kemampuannya dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada berdasarkan masingmasing tahapan penyelenggaraan suatu event. Petunjuk teknis penyelesaian suatu kasus
harus disiapkan secara baik oleh seorang dosen pengasuh mata kuliah agar pemecahan
masalah/kasus sesuai ekspektasi.
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BAB IV Rancangan Pembelajaran Vokasi
4.1. Rumusan CP pendidikan Vokasi
Langkah Menyusun CP (Capaian Pembelajaran) mencakup :
a. Menentukan Profil dari Program Studi
b. Menuliskan Deskripsi dari Profil
c. Menurunkan CP dengan rujukan SNDikti, Deskriptor KKNI, dan Deskripsi Profil
Dalam menyusun CP berikut akan diberikan contoh kasus pada Program Studi D3 Analis
Kesehatan :
1. Menentukan Profil
Nomor Profil Lulusan Program Studi Analis Kesehatan D3
1.
2.
3.
4.
5.

Teknisi flebotomi
Teknisi laboratorium medik
Verifikator proses pemeriksaan laboratorium medik
Pelaksana promosi pelayanan laboratorium medik
Asisten peneliti

2. Diskripsi Profil
Profil Lulusan Program Studi Analis Kesehatan D3
Nomor Profil Lulusan
Deskripsi Profil
1.
Teknisi flebotomi
Ahli Madya Teknologi Laboratorium Medik dalam
pengambilan spesimen darah, penanganan cairan
dan jaringan tubuh manusia untuk menegakkan
diagnosa klinis
2.
Teknisi laboratorium medik Ahli Madya Teknologi Laboratorium Medik dalam
pemeriksaan darah dan cairan tubuh serta
bertanggung jawab terhadap kualitas
hasil
pemeriksaan di laboratorium medik
3.
Verifikator
proses Pembukti (Verifikator) kesesuaian proses dengan
pemeriksaan laboratorium standar dalam pemeriksaan di laboratorium
medik
medik
4.
Pelaksana
promosi pelaku penyampaian informasi pelayanan
pelayanan
laboratorium laboratorium medik melalui komunikasi secara
medik
efektif baik interpersonal maupun profesional
terhadap pasien, teman sejawat, klinisi dan
masyarakat
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5.

Asisten peneliti

Pembantu (Asisten) proses penelitiandasar dan
terapan di bidang laboratorium medic

3. Menurunkan CP
Ada beragam cara untuk menyusun CP, berikut adalah alur yang dapat dijadikan
model. Dalam model menurunkan CP berikut mempertimbangkan unsur pada SN DIkti,
Deskriptor Jenerik KKNI, dan Deskripsi dari profil prodinya.

Unsur Sikap pada SN
→
←
DIKTI

PROFIL LULUSAN
(Beserta
Deskripsinya)

→

Keterampilan Umum SN
←
DIKTI

→

Keterampilan
dari KKNI

Khusus

→

Pengetahuan
KKNI

merujuk

←

←

Tambahkan
sesuai
dengan keunggulan/khas
Prodi
Tambahkan
sesuai
dengan keunggulan/khas
Prodi
Gunakan
indikator
jenjang sebagai rujukan
Deskripsi CP
Gunakan
indikator
jenjang sebagai rujukan
Deskripsi CP

a. Deskrisi CP unsur Sikap dan Keterampilan Umum diambil dari dari SN DIKTI bagian
lampiran sesuai dengan jenjang program studi. Deskripsi yang tertera pada lampiran
tersebut merupakan standar minimal dan dapat dikembangkan maupun ditambah
deskripsi capaian lain atau baru sesuai dengan keunggulan dan kekhasan program
studi (termasuk unsur tanggung jawab dan hak).
b. Unsur Ketrampilan Khusus dan Pengetahuan dapat merujuk pada Deskriptor KKNI
unsur Kemampuan dan Pengetahuan sesuai dengan jenjangnya. Contoh : Jenjang S1
atau D4 sesuai dengan jenjang 6 KKNI.
c. Gunakan profil dengan deskripsinya untuk menurunkan CP. Ajukan pertanyaan “ agar
dapat berperan seperti pernyatan dalam profil tersebut, kemampuan dan
pengetahuan apa yang harus dicapai dan dikuasai?” jawabannya bisa hanya satu atau
lebih. Table berikut memberikan ilustrasi untuk program studi D3 Analis Kesehatan.
Rumusan Sikap : rujukan dari SNDIKTI
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PROFIL + DESKRIPSI

Teknisi Flebotomi
Ahli Madya Teknologi
Laboratorium
Medik
dalam
pengambilan
spesimen
darah,
penanganan cairan dan
jaringan tubuh manusia
untuk
menegakkan
diagnosa klinis

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan
mampumenunjukkan sikap religius;
b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan
tugas berdasarkan agama,moral, dan etika;
c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan
peradaban berdasarkan Pancasila; d. berperan sebagai
warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki
nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan
bangsa;
e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama,
dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang
lain;
f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian
terhadap masyarakat dan lingkungan;
g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat
dan bernegara;
h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
i. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di
bidang keahliannya secara mandiri; dan
j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan
kewirausahaan.
DESKRIPSI GENERIK KKNI CAPAIAN PEMBELAJARAN
LEVEL 5
PRODI
Keterampilan Khusus:
Mampu
melakukan
pengambilan spesimen darah,
Mampu
menyelesaikan penanganan
cairan
dan
pekerjaan berlingkup luas, jaringan
tubuh
sesuai
memilih metode yang sesuai prosedur standar, aman dan
dari beragam pilihan yang nyaman untuk mendapatkan
sudah maupun belum baku spesimen yang refresentatif
dengan menganalisis data, untuk
pemeriksaan
serta mampu menunjukkan laboratorium.
kinerja dengan mutu dan
kuantitas yang terukur.
Pengetahuan :
Menguasai anatomi tubuh
manusia, sistem sirkulasi dan
Menguasai konsep teoritis hemostasis,
teknik
bidang pengetahuan tertentu pengambilan darah vena dan
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Teknisi Laboratorium
Medik
AhliMadya
Teknologi
Laboratorium
Medik
dalam
pemeriksaan
darah dan cairan tubuh
serta bertanggung jawab
terhadap kualitas hasil
pemeriksaan
di
laboratorium medik
….Profil lainnya..!

secara umum, serta mampu
memformulasikan
penyelesaian
masalah
procedural

kapiler, flebotomi khusus dan
keadaan sulit, komplikasi,
penanganan pasien akibat
tindakan flebotomi, sistem
dokumentasi
dan
penanganan
spesimen,
quality
assurance,
serta
komunikasi dan patient safety

Tidak ditampilkan…

Tidak ditampilkan…

Tidak ditampilkan…

Tidak ditampilkan…

Tidak ditampilkan…

Tidak ditampilkan…

… dan seterusnya..
… dan seterusnya..
Rumusan Keterampilan Umum: rujukan dari SNDIKTI
a. mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan
menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik
yang belum maupun yang sudah baku;
b. mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur;
c. mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan
konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya
didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung
jawab atas hasilnya secara mandiri;
d. mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara
akurat dan sahih serta mengomunikasikannya secara efektif
kepada pihak lain yang membutuhkan;
e. mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif
dalam pekerjaannya;
f. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja
kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap
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penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja
yang berada di bawah tanggungjawabnya; dan
g. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok
kerja yang berada di bawah tanggunjawabnya, dan
mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri;
h. mampu mendokumentasi kan, menyimpan, mengamankan,
dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan
dan mencegah plagiasi.
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BAB V Penilaian dan Evaluasi
Sistem penilaian hasil pembelajaran pada pendidikan tinggi vokasi dapat dilakukan antara
lain dengan:
 Mengukur semua aspek pembelajaran meliputi proses, kinerja dan produk dengan
tekanan pada kemampuan mendemonstrasikan capaian pembelajaran (CP) ataupun
kompetensi yang diharapkan
 Melaksanakan penilaian selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung
 Menggunakan berbagai cara penilaian dan berbagai sumber
 Menjadikan tes hanya sebagai salah satu alat pengumpul data penilaian
 Menilai tugas-tugas yang diberikan yang menekankan pada pemahaman dan
penguasaan pengetahuan dan keahlian mahasiswa sesuai dengan kompetensi yang
diharapkan.
 Menilai keterlibatan dan kontribusi mahasiswa dalam diskusi kelompok, kemampuan
mahasiswa dalam memprentasikan hasil diskusi kelompok, isi laporan diskusi
kelompok diukur dengan alat ukur kategori non-tes, seperti daftar checklist,
performance appraisal, skala (Likert, Gussman, dll), participation list, portofolio, dan
sebagainya.
5.1. Penilaian dan Evaluasi pembelajaran
Proses pembelajaran dan hasil belajar mahasiswa perlu dilakukan penilaian dan
evaluasi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian dan evaluasi
dalam pembelajaran harus memiliki prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan
transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
Penilaian atau asesmen adalah proses mengindentifikasi, mengumpulkan, dan
mempersiapkan data dan informasi yang bertujuan untuk mengevaluasi capaian hasil
belajar mahasiswa dan pencapaian tujuan program pendidikan. Evaluasi pembelajaran
adalah proses menginterpretasi atau menafsirkan data beserta bukti-bukti nya dari hasil
proses penilaian. Evaluasi pembelajaran digunakan untuk mengetahui sejauh mana
mahasiswa telah mencapai capaian pembelajarannya. Hasil evaluasi digunakan untuk
memutuskan tidak lanjut dari capaian pembelajaran mahasiswa.
Beberapa perbedaan penting antara penilaian dan evaluasi dapat digambarkan pada tabel
sebagai berikut:
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Tabel 14 Perbedaan antara Panilaian dan Evaluasi
Dimensi

Penilaian

Evaluasi

Waktu

Dalam proses

Akhir proses

Fokus pengukuran

Berorientasi pada proses

Berorientasi pada hasil

Standar pengukuran

Absolut (individu)

Membandingkan

Temuan & kegunaan

diagnostik

memustukan

Modifiability kreteria,
Fleksibel
langkah-langkah
Hubungan
antara
reflektif
penilai dan yg dinilai

tetap
menentukan

5.2. Pengertian Penilaian Pembelajaran
Penilaian atau asesmen adalah proses mengindentifikasi, mengumpulkan, dan
mempersiapkan data dan informasi yang bertujuan untuk mengevaluasi capaian hasil
belajar mahasiswa dan pencapaian tujuan program pendidikan (Arends, 2008; ABET Board
of Directors, 20015). Bentuk penilaian secara formal dapat berupa tugas, tes tulis, tes lisan,
kuis, ujian tengah semester, ujian kahir semester, laporan kegiatan praktek, dan bentuk tes
lainnya yang dapat menghasilkan informasi yang menggambarkan pencapaian kinerja
belajar mahasiswa.
Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip penilaian; teknik dan
instrumen penilaian; mekanisme dan prosedur penilaian; pelaksanaan penilaian; pelaporan
penilaian; dan kelulusan mahasiswa.
Tabel 15 Prinsip Peniliaian

1

Prinsip
Penilaian
Edukatif

2

Otentik

No

Pengertian
merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa
agar mampu:
a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan
b. meraih capaian pembelajaran lulusan.
merupakan penilaian yang berorientasi pada proses
belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar
yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada
saat proses pembelajaran berlangsung.
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3

Prinsip
Penilaian
Objektif

4

Akuntabel

5

Transparan

No

Pengertian
merupakan penilaian yang didasarkan pada stándar
yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta
bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang
dinilai.
merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai
dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati
pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
merupakan penilaian yang prosedur dan hasil
penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku
kepentingan.

5.3 Teknik dan Instrumen Penilaian
1. Teknik Penilaian
Tabel 16. Teknik dan Instrumen Penilaian
Penilaian

Teknik

Instrumen

Sikap
Observasi
1. Rubrik
untuk
penilaian proses
Ketrampilan
dan / atau
Umum
observasi,
atau
Ketrampilan
partisipasi,
unjuk 2. Portofolio
karya desain untuk
Khusus
kerja, tes tertulis, tes
penilaian hasil
lisan, dan angket
Penguasaan
Pengetahuan
Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai
teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
Penilaian capaian pembelajaran dilakukan pada ranah sikap, pengetahuan dan
keterampilan secara rinci dijelaskan sebagai berikut:
 Penilaian ranah sikap dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar
mahasiswa (mahasiswa menilai kinerja rekannya dalam satu bidang atau kelompok),
dan penilaian aspek pribadi yang menekankan pada aspek beriman, berakhlak mulia,
percaya diri, disiplin dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif
dengan lingkungan sosial, alam sekitar, serta dunia dan peradabannya.
 Penilaian ranah pengetahuan melalui berbagai bentuk tes tulis dan tes lisan yang
secara teknis dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Secara
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langsung maksudnya dalah dosen dan mahasiswa bertemu secara tatap muka saat
penilaian, misalnya saat seminar, ujian skripsi, tesis dan disertasi. Sedangkan secara
tidak langsung, misalnya menggunakan lembar-lembar soal ujian tulis.
Penilaian ranah keterampilan melalui penilaian kinerja yang dapat diselenggarakan
melalui praktikum, praktek, simulasi, praktek lapangan, dll. yang memungkinkan
mahasiswa untuk dapat meningkatkan kemampuan ketrampilannya.

2. Instrumen Penilaian
a. Rubrik
Rubrik merupakan panduan penilaian yang menggambarkan kriteria yang
diinginkan dalam menilai atau memberi tingkatan dari hasil kinerja belajar
mahasiswa. Rubrik terdiri dari dimensi yang dinilai dan kreteria kemampuan hasil
belajar mahasiswa ataupun indikator capaian belajar mahasiswa. Pada buku panduan
ini dijelaskan tentang rubrik deskriptif, rubrik holistik dan rubrik sekala presepsi.
Tujuan penilaian menggunakan rubrik adalah memperjelas dimensi dan
tingkatan penilaian dari capaian pembelajaran mahasiswa. Selain itu rubrik
diharapkan dapat menjadi pendorong atau motivator bagi mahasiswa untuk
mencapai capaian pembelajarannya.
Rubrik dapat bersifat menyeluruh atau berlaku umum dan dapat juga bersifat khusus
atau hanya berlaku untuk suatu topik tertentu. Rubrik yang bersifat menyeluruh
dapat disajikan dalam bentuk holistic rubric.
Ada 3 macam rubrik yang disajikan sebagai contoh pada buku ini, yakni:
1. Rubrik holistik adalah pedoman untuk menilai berdasarkan kesan keseluruhan
atau kombinasi semua kriteria.
2. Rubrik deskriptif memiliki tingkatan kriteria penilaian yang dideskripsikan dan
diberikan skala penilaian atau skor penilaian.
3. Rubrik skala persepsi memiliki tingkatan kreteria penilian yang tidak
dideskripsikan namun tetap diberikan skala penilaian atau skor penilaian.
Tabel 17. Contoh Rubrik Deskriptif untuk Penilaian Presentasi Makalah
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SKALA
DEMENSI

Organisasi

Isi

Gaya
Presentasi

Sangat
Baik

Baik

Cukup

Kurang

Sangat Kurang

Skor  81

(61-80)

(41-60)

(21-40)

<20

terorgani
sasi
dengan
menyajik
an fakta
yang
didukung
oleh
contoh
yang
telah
dianalisis
sesuai
konsep

terorganisasi
dengan baik
dan
menyajikan
fakta yang
meyakinkan
untuk
mendukung
kesimpulankesimpulan.

Presentasi
mempunyai
fokus dan
menyajikan
beberapa bukti
yang
mendukung
kesimpulankesimpulan.

Cukup
fokus,
namun
bukti
kurang
mencukup
i untuk
digunakan
dalam
menarik
kesimpula
n

Tidak ada
organisasi yang
jelas. Fakta tidak
digunakan untuk
mendukung
pernyataan.

Isi
mampu
menggug
ah
pendenga
r untuk
mengamb
angkan
pikiran.

Isi akurat dan
lengkap. Para
pendengar
menambah
wawasan
baru tentang
topik
tersebut.

Isi secara umum
akurat, tetapi
tidak lengkap.
Para pendengar
bisa
mempelajari
beberapa fakta
yang tersirat,
tetapi mereka
tidak
menambah
wawasan baru
tentang topik
tersebut.

Isinya
kurang
akurat,
karena
tidak ada
data
faktual,
tidak
menamba
h
pemaham
an
pendengar

Isinya tidak
akurat atau
terlalu umum.
Pendengar tidak
belajar apapun
atau kadang
menyesatkan.

Berbicara
dengan
semangat,
menulark
an

Pembicara
tenang dan
menggunaka
n intonasi
yang tepat,

Secara umum
pembicara
tenang, tetapi
dengan nada
yang datar dan

Berpatoka
n pada
catatan,
tidak ada
ide yang

Pembicara
cemas dan tidak
nyaman, dan
membaca
berbagai catatan
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SKALA
DEMENSI

Sangat
Baik

Baik

Cukup

Kurang

Sangat Kurang

Skor  81

(61-80)

(41-60)

(21-40)

<20

semangat
dan
antusias
me pada
pendenga
r

berbicara
tanpa
bergantung
pada catatan,
dan
berinteraksi
secara
intensif
dengan
pendengar.
Pembicara
selalu kontak
mata dengan
pendengar.

cukup sering
bergantung
pada catatan.
Kadang-kadang
kontak mata
dengan
pendengar
diabaikan.

dikemban
gkan di
luar
catatan,
suara
monoton

daripada
berbicara.
Pendengar
sering
diabaikan. Tidak
terjadi kontak
mata karena
pembicara lebih
banyak melihat
ke papan tulis
atau layar.

Tabel 18. Contoh Bentuk Lain dari Rubrik Deskriptif

GRADE

SKOR

INDIKATOR KINERJA

Sangat
kurang

<20

Rancangan yang disajikan tidak teratur dan
tidak menyelesaikan permasalahan

Kurang

21–40

Rancangan yang disajikan teratur namun
kurang menyelesaikan permasalahan

41– 60

Rancangan yang disajikan tersistematis,
menyelesaikan masalah, namun kurang dapat
diimplementasikan

61- 80

Rancangan
yang
disajikan
sistematis,
menyelesaikan
masalah,
dapat
diimplementasikan, kurang inovatif

Cukup

Baik
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Sangat
Baik

>81

Rancangan
yang
disajikan
menyelesaikan
masalah,
diimplementasikan dan inovatif

sistematis,
dapat

Tabel 19 Contoh Rubrik Holistik
DEMENSI

BOBOT

Penguasaan Materi

30%

Ketepatan
menyelesaikan
masalah

30%

Kemampuan
Komunikasi

20%

Kemampuan
menghadapi
Pertanyaan

10%

Kelengkapan alat
peraga
dalam
presentasi

10%

NILAI AKHIR

100%

Nilai

Komentar
(catatan)

Nilai total

b. Rubrik dapat memberikan informasi bobot penilaian pada tiap tingkatan kemampuan

mahasiswa;
a) Rubrik dapat memotivasi mahasiswa untuk belajar lebih aktif;
b) Mahasiswa dapat menggunakan rubrik untuk mengukur capaian
kemampuannya sendiri atau kelompok belajarnya;
c) Mahasiswa mendapatkan umpan balik yang cepat dan akurat;
d) Rubrik dapat digunakan sebagai intrumen untuk refleksi yang efektif tentang
proses pembelajaran yang telah berlangsung;
e) Sebagai pedoman dalam proses belajar maupun penilaian hasil belajar
mahasiswa.
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3. Penilaian portofolio
Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan
pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan capaian belajar
mahasiswa dalam satu periode tertentu. Informasi tersebut dapat berupa karya
mahasiswa dari proses pembelajaran yang dianggap terbaik atau karya mahasiswa
yang menunjukkan perkembangan kemampuannya untuk mencapai capaian
pembelajaran.
Macam penilaian portofolio adalah sebagai berikut:
 Portofolio perkembangan, berisi koleksi artefak karya mahasiswa yang
menunjukkan kemajuan pencapaian kemampuannya sesuai dengan tahapan
belajar yang telah dijalani.
 Portofolio pamer/showcase berisi artefak karya mahasiswa yang
menunjukkan hasil kinerja belajar terbaiknya.
 Portofolio koprehensif, berisi artefak seluruh hasil karya mahasiswa selama
proses pembelajaran.
Contoh penilaian portofolio kemampuan mahasiswa memilih dan meringkas artikel
jurnal ilmiah.
Capaian belajar yang diukur:



Kemampuan memilih artikel jurnal berreputasi dan mutakhir sesuai dengan
tema dampak polusi industri;
Kemampuan meringkas artikel jurnal dengan tepat dan benar.
Tabel 20 Contoh Penilaian Portofolio

No

Aspek Penilaian
Skor

1

2

Artikel-1
Tinggi
(6-10)

Artikel-2

Artikel-3

Renda
Renda
Renda
Tinggi
Tinggi
h
h
h
(6-10)
(6-10)
(1-5)
(1-5)
(1-5)

Artikel berasal dari
journal terindek
dalam kurun
waktu 3 tahun
tarakhir.
Artikel berkaitan
dengan tema
dampak polusi
industri
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No

Aspek Penilaian
Skor

3

4

5

6

7

8

9

Artikel-1
Tinggi
(6-10)

Artikel-2

Artikel-3

Renda
Renda
Renda
Tinggi
Tinggi
h
h
h
(6-10)
(6-10)
(1-5)
(1-5)
(1-5)

Jumlah artikel
sekurangkurangnya
membahas
dampak polusi
industri pada
manusia dan
lingkungan
Ketepatan
meringkas isi
bagian-bagian
penting dari
abstrak artikel
Ketepatan
meringkas konsep
pemikiran penting
dalam artikel
Ketepatan
meringkas
metodologi yang
digunakan dalam
artikel
Ketepatan
meringkas hasil
penelitian dalam
artikel
Ketepatan
meringkas
pembahasan hasil
penelitian dalam
artikel
Ketepatan
meringkas
simpulan hasil
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No

Aspek Penilaian
Skor

Artikel-1
Tinggi
(6-10)

Artikel-2

Artikel-3

Renda
Renda
Renda
Tinggi
Tinggi
h
h
h
(6-10)
(6-10)
(1-5)
(1-5)
(1-5)

penelitian dalam
artikel
10 Ketepatan
memberikan
komentar pada
artikel journal
yang dipilih
Jumlah skor tiap
ringkasan artikel
Rata-rata skor yang
diperoleh
4. Mekanisme dan Prosedur Penilaian
a. Mekanisme
Mekanisme penilaian terkait dengan tahapan penilaian, teknik penilaian,
instrumen penilaian, kriteria penilaian, indikator penilaian dan bobot penilaian
dilakukan dengan alur sebagai berikut:
Menyusun
Menyampaikan
Menyepakati
Melaksanakan
Memberi umpan
balik
Mendokumentasikan
Gambar 4 Mekanisme Peniliaian
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b. Prosedur
Prosedur penilaian sebagaimana mencakup tahap:
1. Perencanaan (dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau
penilaian ulang),
2. kegiatan pemberian tugas atau soal,
3. observasi kinerja,
4. pengembalian hasil observasi, dan
5. pemberian nilai akhir.
5. Pelaksanaan Penilaian
Pelaksanan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran dan dapat
dilakukan oleh:
1. dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
2. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan
mahasiswa; dan/atau
3. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan
pemangku kepentingan yang relevan.
Sedangkan pelaksanaan penilaian untuk program spesialis dua, program doktor, dan
program doktor terapan wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan
tinggi yang berbeda.
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TINJAUAN ULANG
PROGRAM PEMBELAJARAN
Kuisioner kepuasan
belajar Mahamahasiswa

Umpan balik dari Industri ,
Masukan dr Tim Ahli,
Visi dari Pemangku
kepentingan

Analisis Ketidak Puasan
dari Mahamahasiswa dan
Industri

Mengukur Parameter
Pembelajaran
1. Hasil Belajar
2. Capaian Belajar
3. Proses
a) Materi
b) Dosen/SDM
c) Durasi waktu
d) Methode
e) Suasana Akademik

4. Fasilitas

Verifikasi Ketidaksesuaian
dan Perbaikan

Pemantauan dan
pengukuran edukasi
dirinci POS 823E

Memvalidasi kebijakan
untuk tindakan perbaikan
dan pencegahan

Hal- hal yang di evaluasi oleh mahasiswa meliputi:
1. Kejelasan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan Satuan Acara Perkuliahan
(SAP)
2. Kejelasan Proses pembelajaran / pelatihan
3. Motifasi dan refleksi atas materi yang disampaikan dalam pencapaian kemampuan
kerja
4. Kejelasan dan kesesuaian cara evaluasi dan penilaian yang dilakukan
5. Kejelasan peralatan dan alat ukur yang digunakan dalam pembelajaran dan praktik
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LAMPIRAN : CONTOH IMPLEMENTASI BEBERAPA METODE PEMBELAJARAN SCL
1. Contoh Model Pembelajaran Studi Kasus yang Terprogram (Action Maze)
Dalam kasus ini peserta diharapkan dapat mengidentifikasi prinsip pengambilan keputusan
yang penting, yaitu pentingnya memperoleh informasi yang lengkap untuk mengambil
keputusan.
Skenario:
-

Setiap kelompok mendiskusikan masalah dan memutuskan alternatif pemecahan
masalah yang dipilih.
Berdasarkan alternatif yang dipilih, pengajar memberikan umpan balik tertulis yang
memuat konsekuensi alternatif yang dipilih untuk didiskusikan lebih lanjut oleh
kelompok. Demikian selanjutnya sampai kelompok memilih alternatif yang “tepat”.
Jawaban yang tepat adalah “B”, sebab dengan berbicara secara pribadi pimpinan akan
memperoleh informasi yang lengkap sebelum bertindak.
Kasus:
Anda adalah pimpinan Unit Keuangan di Perusahaan “Maju Jaya”.Pak Indro telah bekerja
di unit Anda selama hampir 7 tahun.Menurut kesan Anda, dia bukan karyawan yang
dapat dibanggakan.Beberapa kali dia bersikap menentang atasan, dan bahkan pernah
dihukum tidak boleh bekerja selama tiga hari karena berkelahi di cafetaria.
Selama dua minggu terakhir ini dia terlambat sampai lima kali, dan hari ini dia datang
terlambat satu setengah jam. Dalam hal ini, sebagai atasan Pak Indro, apa yang akan Anda
lakukan?
Pilihan A: Sekali lagi memberi kesempatan kepadanya untuk memperbaiki
perilakunya, dengan demikian Pak Indro Anda biarkan untuk
memperbaiki perilakunya.
Pilihan B: Mendiskusikan masalah tersebut dengan dia, karena itu Anda meminta
dia untuk menemui Anda pada waktu istirahat.
Pilihan C: Anda menemuinya di tempat Pak Indro bekerja sewaktu dia datang dan
mendiskusikan masalah keterlambatan tersebut dengannya.
Pilihan
Menghukum dia dengan cara tidak mengizinkan dia kerja hari itu, dengan
D:
konsekuensi pemotongan gaji.
Konsekuensi Pilihan “A”
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Anda berharap Pak Indro akan berubah sikap. Sampai dengan akhir minggu itu dia
memang datang tepat waktu.Tetapi minggu berikutnya dia terlambat lagi dua hari
berturut-turut, bahkan hari terakhir minggu itu dia tidak masuk tanpa izin. Setelah
Anda chek dengan rekan sekerjanya ternyata Pak Indro bertengkar lagi dengan petugas
cafetaria.Berdasarkan informasi ini apa yang akan Anda lakukan? Anda boleh
mempertimbangkan kembali pilihan-pilihan sebelumnya, dan memilih pilihan B, C, atau
D.
Konsekuensi Pilihan “B”
Anda mengundang Pak Indro ke ruang kantor Anda untuk membicarakan masalah
keterlambatan tersebut secara pribadi. Dengan tenang Anda bertanya kepada Pak Indro
mengapa hari ini dia terlambat sampai satu setengah jam, padahal sebagaimana telah
dipahami oleh semua karyawan keterlambatan datang tidak diinginkan di perusahaan.
Anda perhatikan wajahnya memerah dan dia menundukkan wajahnya.Anda merasa
nampaknya ada sesuatu yang memberati hatinya.Setelah beberapa saat Pak Indro
menjelaskan bahwa dia harus ikut mengasuh anaknya yang lumpuh karena polio,
bergantian dengan istrinya yang harus berjualan untuk mencukupi kebutuhan seharihari.Di rumah itu tinggal juga mertuanya yang kondisinya tidak begitu sehat.Pada saatsaat tertentu mertuanya jatuh sakit, sehingga dia harus mengawasi keduanya. Kemarin
dia sudah akan berangkat kerja agar tidak terlambat, tiba-tiba saja anaknya minta
digendong keluar untuk berjemur karena kakinya terasa ngilu. Terpaksa dia menunggu
anaknya untuk beberapa lama dan terlambat tiba di kantor.
Berdasarkan informasi ini tindakan apa yang akan Anda lakukan?
Konsekuensi Pilihan “C”
Anda menegur Pak Indro tentang keterlambatannya. Sambil melirik rekan-rekan
kerjanya yang lain Pak Indro memperdengarkan suara marah, dan mengatakan bahwa
baru sekali ini terlambat mengapa dipersoalkan. Dia nampaknya menjadi tersinggung
dan mengatakan tidak ada gunanya bekerja tujuh tahun di perusahaan ini, karena toh
tidakdihargai. Rekan-rekan kerjanya yang lain pura-pura tidak mendengar apa yang
terjadi, beberapa di antaranya bahkan keluar ruangan.
Berdasarkan informasi ini apa yang akan Anda lakukan? Anda boleh mempertimbangkan
kembali pilihan-pilihan sebelumnya, dan memilih dari pilihan A, B, dan D.
Konsekuensi Pilihan “D”
Ketika Anda menyampaikan kepada Pak Indro hukuman karena keterlambatannya, dia
hanya mengangkat bahu, dan dengan sedikit memencongkan mulut ke arah Anda dia
mengambil tasnya dan pergi.Anda menjadi heran melihat kelakuan dia.Tiga hari
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kemudian atasan Anda menyampaikan keluhan tertulis kepada Pak Indro.Yang menjadi
dasar keluhan Pak Indro adalah bahwa Anda sebagai atasan telah mencampuri urusan
pribadinya dan mempersulit usahanya untuk melaksanakan tugas sebagai ayah seorang
anak cacat yang membutuhkan perhatian.
Berdasarkan informasi ini apa yang akan Anda lakukan? Anda boleh mempertimbangkan
alternatif yang diberikan selanjutnya, dan memilih alternatif A, B, dan C.
2. Contoh model pembelajaran Discovery Learning
Tugas ini diberikan pada mahasiswa tingkat I semester II Program Studi DIII Kebidanan.
Pemicu:
Di Indonesia, Angka Kematian Ibu (AKI) masih tinggi. Angka kematian ini berkaitan dengan
kehamilan, persalinan, dan nifas, bukan karena sebab lain. Berdasarkan Survei Demografi
dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, AKI sebesar 359 per 100.000 kelahiran
hidup.Sementara target AKI di tahun 2015 adalah 102 kematian per 100.000 kelahiran
hidup.Jadi, target angka ini masih jauh dari yang harus dicapai.
Tugas:
Pelajari dan telaah tentang penyebab tingginya AKI di Indonesia, baik penyebab langsung
maupun penyebab tidak langsung.Sertakan data-data pendukung dalam hasil telaah anda!
3. Contoh Model Pembelajaran Self Directed Learning pada Pendidikan Vokasi
Tugas ini diberikan pada mahasiswa tingkat II semester III Program Studi DIII Keperawatan.
Pemicu:
Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO) dan Organisasi Federasi Jantung Sedunia (World Heart
Federation) memprediksi penyakit jantung akan menjadi penyebab utama kematian di
negara-negara Asia pada tahun 2010. Saat ini, sedikitnya 78% kematian global akibat
penyakit jantung terjadi pada kalangan masyarakat miskin dan menengah.Berdasarkan
kondisi itu, dalam keadaan ekonomi terpuruk maka upaya pencegahan merupakan hal
terpenting untuk menurunkan penyakit kardiovaskuler pada 2010.
Di negara berkembang dari tahun 1990 sampai 2020, angka kematian akibat penyakit
jantung koroner akan meningkat 137 % pada laki-laki dan 120% pada wanita, sedangkan di
negara maju peningkatannya lebih rendah yaitu 48% pada laki-laki dan 29% pada wanita.
Di tahun 2020 diperkirakan penyakit kardiovaskuler menjadi penyebab kematian 25 orang
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setiap tahunnya.Oleh karena itu, penyakit jantung koroner menjadi penyebabkematian dan
kecacatan nomer satu di dunia.
Indonesia saat ini menghadapi masalah kesehatan yang kompleks dan beragam. Tentu saja
mulai dari infeksi klasik dan modern, penyakit degeneratif serta penyakit psikososial yang
menjadikan Indonesia saat ini yang menghadapi ”threeple burden diseases.”Namun tetap saja
penyebab angka kematian terbesar adalah akibat penyakit jantung koroner – “the silence
killer”.
Tingginya angka kematian di Indonesia akibat penyakit jantung koroner (PJK) mencapai
26%.Berdasarkan hasil Survei Kesehatan Rumah Tangga Nasional (SKRTN), dalam 10 tahun
terakhir angka tersebut cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 1991, angka
kematian akibat PJK adalah 16 %, kemudian di tahun 2001 angka tersebut melonjak menjadi
26,4 %. Angka kematian akibat PJK diperkirakan mencapai 53,5 per 100.000 penduduk di
negara kita. Data SKRT tahin 2002 menunjukan bahwa kematian akibat penyakit jantung
koroner dan pembuluh darah (usia diatas 15 tahun) sebesar 6,0% dan 8,4% pada tahun
2005. Data Depkes kematian terbanyak di seluruh rumah sakit di Indonesia dengan jumalah
kematian 2.557 jiwa.
Berdasarkan Riset kesehatan dasar tahun 2007, angka kematian pada kelompok usia 45 –
54 tahun di daerah perkotaan akibat penyakit jantung iskemik 8,7% (Heru, 2010).Dari
Bagian Rekam Medik dilaporkan bahwa jumlah kasus PJK yang dirawat inap di Rumah Sakit
Hasan Sadikin Bandung pada tahun 2009 didapatkan 296 kasus dan di tahun 2010 dengan
jumlah kasus sebanyak 477 kasus.
Tugas:
Berdasarkan pemicu di atas, silakan tentukan bahasan (topik) yang berkaitan dengan
”threeple burden diseases” ataupun Penyakit Jantung Koroner sebagai “the silence killer” bagi
penduduk Indonesia saat ini dan bahkan penduduk di dunia pada umumnya.
Langkah yang harus dilakukan adalah:
1. Pilihlah topik bahasan kecil yang berkaitan dengan ”threeple burden diseases” ataupun
Penyakit Jantung Koroner sebagai “the silence killer”, sesuai dengan ketertarikan anda.
2. Buatlah pre-planning (aktivitas awal proses pembelajaran);
3. Ciptakan lingkungan belajar yang positif;
4. Kembangkan rencana pembelajaran;
5. Identifikasi aktivitas pembelajaran yang sesuai;
6. Laksanakan kegiatan pembelajaran;
7. Evaluasi hasil belajar anda.
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4. Contoh Model Pembelajaran Cooperative Learning di Politeknik Media Kreatif
Sebagai contoh implementasi Cooperative Learning pada pembelajaran vokasi pada mata
kuliah produksi media iklan, dosen membagi mahasiswa kedalam beberapa kelompok, dan
setelah itu mahasiswa melakukan pekerjaan berdasarkan pekerjaan yang telah ditentukan
oleh dosen. Pada Pembelajaran ini peran yang dilakukan oleh mahasiswa diantaranya:
1) Melakukan pembagian konsep media iklan
2) Mengerjakan produksi media iklan
3) Mempresentasikan produksi media iklan
Peran yang dilakukan oleh dosen diantaranya:
1. Merancang hasil produksi media iklan
2. Memonitor proses pengerjaan produksi media iklan
3. Melakukan penilaian
Gambar proses Pembelajaran Cooperative Learning pada mata kuliah produksi media iklan
sebagai berikut:

Pembagian
Kelompok

kelompok
Bekerja:
membuat
Story Line

Membuat
Story
Board

Bimbingan
dari Dosen

Bimbingan
Dosen

Video
Shooting

Bimbingan
Dosen

Presentasi
Media
Iklan

Editing

Gambar 5 Proses Pembelajaran Cooperative Learning pada Mata Kuliah Produksi Media
Iklan
Sebagai contoh selanjutnya, Pada mata kuliah fotografi komersial, Implementasi
Pembelajaran Cooperative Learning dimulai dari Penentuan tema atau konsep produk foto
komersial, pembagian kelompok sesuai dengan tema yang ada, pembuatan teknik foto, dan
pengambilan gambar, editing, dan presentasi karya. Pada Pembelajaran ini peran yang
dilakukan oleh mahasiswa diantaranya:
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1) Melakukan pembagian konsep foto komersial
2) Mengerjakan foto (hunting foto)
3) Mempresentasikan foto komersial
Peran yang dilakukan oleh dosen diantaranya:
1) Merancang hasil foto
2) Memonitor proses pengerjaan foto Komersial
3) Melakukan penilaian individu dan kelompok

Gambar 6 Contoh Cooperative Learning Pada Mata Kuliah Fotografi
5. Contoh Model Pembelajaran Colaborative Learningdi Politeknik ATMI
Model Colaborative Learning (CbL) dilakukan pada mata kuliah Praktik Perawatan Mesin
(Maintanance), Pengendalian Mutu (Quality Control), Perencanaan Produksi (Production
Planning) dan Marketing Support di Politeknik ATMI Surakarta.
Dalam Model ini dosen/ Instruktur memberikan tugas pengelolaan secara kelompok
bersama dengan staff yang memiliki keahlian dibidangnya untuk menyelesaiakan problem
atau kegiatan yang harus dilakukan , sehingga proses produksi/ manufaktur dapat berjalan
dengan baik,. Mahasiswa mampu memberikan pendapat dan keputusan dalam penyelesaian
tugas tersebut melalui pendekatan dan penerapan teoritis yang dimilikinya.
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1. Saran
Agar model ini efektif, bila peserta didik telah memiliki pengetahuan pada bidangnya
( mis Perawatan mesin) . Peserta dibagi dalam kelompok kecil yang terdiri dari 3
mahasiswa, 2 Teknisi dan 1 Instruktur/ ahli.
2. Topik
Topik yang digunakan adalah problem riel seperti perbaikan mesin CNC, dll.Atau
dapat diberikan dalam simulasi perbaikan, serta perawatan reguler yangharus
dilakukan sesuai SOP dari masing-masing mesin.
3. Langkah-langkah
Kegiatan
Persiapan

Dosen / Instruktur
- Mengidentifikasi ruang
lingkup permasalahan yang
ada sesuai kemampuan
mahasiswa.
- Dosen menjelaskan prosedur
perbaikan dan perawatan
alat/ mesin produksi.

Pelaksanaan -

-

-

-

Dosen menyampaikan
pengetahuan tentang sistem
yang ada dalam mesin/ alat
produksi.
Dosen/ expert mentranfer
pengetahuan dan teknis
kepada mahasiswa dalam
memecahkan masalah yang
digali dari kesulitan
mahasiswa dalam melakulkan
analisis untuk perbaikan
mesin/ sistem.
Dosen/ expert meminta
usulan pada mahasiswa
tentang perbaikan yang akan
dilakukan bila dilihat dari
kajian teori yang dimilikinya.
Dosen/ expert berdiskusi dan
bersama-sama menetapkan

Mahasiswa
- Memperhatikan dan
merekam problem yang ada.
- Mencatat/ merekam
identifikasi sistem/ mesin
yang disamaikan dosen/
Instruktur.
- Mencari literatur/ kajian
tentang sistem tersebut.
- Mahasiswa dan tim teknisi
menganalisa dan
mendiaknosis penyebab
kerusakan dan lingkup
kerusakan yang terjadi
- Hasil analisis atas kerusakan
didiskusikan dengan expert
untuk penajaman penetapan
penyebab kerusakan dan
rencana perbaikan.
- Teknisi dan mahmahasiswa
melakukan pembongkaran
dari alat yang mengalami
kerusakan ,sesuai dengan SOP
dari pabrikan.
- Bersama expert dan teknisi,
mahasiwa melakukan
perbaikan komponen dan
penggantian komponen.
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-

-

Kegiatan
Inti

Penutup

-

-

-

perbaikan/ perawatan mesin
yang akan dilaksanakannya.
Expert memberikan arahan
pembongkaran dan
pengantian serta pemasangan
komponen yang rusak kepada
Mahaiswa dan teknisi.
Expert menetapkan kelayakan
pengunaan mesin setelah
mendapat laporan uji fungsi
dari mahasiswa dan teknisi.
Instruktur/ epert/ dosen
melakukan tugas secara
bersama sama dengan
mahasiswa dalam
menyelesaikan permasalahan
yang ada dengan menggali
kemampuan mahasiswa
secara teoritis yang dimiliki
untuk digunakan dalam
mengambil keputusan praktis
yang ada.

- Bersama expert dan teknisi
melakukan perkitan kembali
alat/ mesin yangtelah
diperbaiki.
- Melakukan uji fungsi dari
mesin / alat yang dipebaiki.
- Merekam hasil ujifungsi
untuk langkah langlkah dalam
preventive maintanance.
-

Tenaga ahli memberikan
pembuktian penerapan
pengetahuan secara riel
kepada mahasiswa.
Dosen merangkum aktifitas
mahasiswa dalam tugas
tersebut dan memberikan
evaluasi serta perbaikan yang
dapat dilakukan kepada
mahasiswa

-

-

-

Mahasiswa memberikan
kemampuannya dalam
menyelesaikan masalah
praktis melalui pendekatan
pengetahuan yang
dimilikinya, sehinga yang
dipelajari dapat secara riel
digunakan dalam profesinya
Memikiki pemgalaman
dalam bekerja sama dengan
profesioanal dalam
mengambil keputusan
penting.
Mahasiswa memberikan feed
back ke dosen/ Instruktur
tentak pengalamannya
dalam tugas untuk
direfleksikan pada dunia
kerja nantinya dengan
laporan portofolio

-

4. Peran Dosen
a. Menyiapkan bahan praktik kolaborasif antara teknisi, Instruktur peserta
didik untuk kurun waktu praktek 80 Jam atau 2 minggu.
b. Penetapkan prosesdur pelaksanaan praktek dan prosedur pengerjaan.
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c. Memberikan gambaran kerjasama dari kebutuhan produksi antara peserta
didik dengan depertemen/ Unit di lingkup produksi yang membutuhkan
suport dari mahasiswa untuk mengatasi permasalahan (Maintaiance, PPIC,
QC, MES)
d. Mendampingi peserta didik dalam melaksanakan praktik untuk mampu
menyelesaiakan tugas secara analitis, inovatif serta kajian pengetahuannya
yang harus dilakuakan dalam menyelesaikan tugas.
e. Mengantisipasi kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja serta meminimalis
kejadian kerusakan.
f. Memberikan inspirasi dalam proses dan fungsi dari unit suport untuk
pengembangan di industri.
g. Memberikan motifasi dalam menyelesaikan tantangan dan kesulitan praktis
di lapangan.
5. Waktu yang diperlukan.
a. Waktu yang diperlukan dengan model pembelajaran Collaborative Learning
(CbL) sesuai dengan kedalaman pembelajaran hingga aplikatif membutuhkan
80 jam praktik setara dengan 2 SKS per semester.
b. Dalam satu minggu atau 40 jam pertemuan, alokasi pembelajaran meliputi. 3
jam penjelasan permasalahan dan SOP, 3 jam identifikasi permasalahan, 2 jam
perencanaan pekerjaan, 25 jam pelaksanaan, 5 jam uji coba dan QC, 2 jam
evaluasi dan laporan.
6. Ketrampilan mengajar yang diperlukan
Agar proses pembelajaran ini dapat berlangsung dengan baik, diperlukan
kemampuan kusus dalam instroksinal dari expert/ instruktur antara lain,
a. Kemampuan membaca diagram mesin dan kontrol hingga level kompleks,
b. Kemampuan menyampaiakan perintah kerja yang sesuai dengan SOP dan
ketentuan teknis dari peralatan atau mesin,
c. Kemampuan dalam menetapkan kerusakan dan menyelesaikan kendala
praktis dari alat/ mesin.,
d. Kemampuan memberikan contoh/ demonstrasi dari proses perbaikan yang
ada,
e. Kemampuan mengoperasikan mesin secara obtimal sebagai tranfer
ketrampilan ke peserta didik.
f. Kemampuan memotivasi bila peserta didik mengalami kendala personal dan
teknis.
g. Kemampuan membimbing dalam praktik pengerjaan produk.
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7. Penataan Bengkel/Lab/Kelas
Yang utama dalam hal pengaturan tempat belajar praktek Suport manufaktur dengan
model Collaborative Learning (CbL) harus mencakup ketercukupan ruang gerak
mahasiswa dalam praktik , posisi perlengkapan, pengukuran, pembongkaran, diskusi,
pembuatan analisis permasalahan serta ujicoba dan QC alat/ mesin. Kelengkapan
vasilitas menjadi modal besar dalam pembelajaran CbL agar mahasiswa mampu
berberan aktif pada kerjasama dengan unit terkait.
8. Hal-hal yang diperhatikan
1. Model Collaborative Learning (CbL) menekankan pada peran mahasiswa dalam
pemecahan permasalahan bersama teknisi serta expert untuk mendapatkan hasil
tyang obtimal sesuai kebutuhan teknis di lapanga.
2. Dalam membuat materi pembelajaran, membutuhkan media belajar yang diambil
dari kondisi rieal di industri, sehingga daapat dilaksanakan dengan intensif agar
kemampuan mahasiswa dapat meningkat secara cepat.
3. Dalam melaksanakan model Collaborative Learning (CbL), Instruktur/ Dosen;
expert dan teknisi harus memahami fungsi dan sistem yang ada dalam mesin/ alat
sehingga penanganan dapat dilakukan secara cermat bersama-sama mahasiswa,
serta mampu mentranfer pengetahuan praktis dan teoritis ke peserta didik.
9. Penilaian
Penilaian harus dilakukan dengan pendekatan proses yang dilakukan oleh
mahasiswa serta pelaporan portofolio untuk mengukur kemampuan menyelesaikan
masalah yang ada.
10. Contoh bahan ajar.
Perawatan dan perbaikan antara lain : sistem hidolik dan pneomatik pada mesin CNC,
Perbaikan mekanis mesin Milling, Turning, Grinding konvensional dan CNC. dll
6. Contoh Model Pembelajaran Contextual Instructiondi PENS
Sebagai contoh, apabila kompetensi yang dituntut matakuliah adalah mahasiswa dapat
menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses transaksi jual beli, maka dalam
pembelajarannya, selain konsep transaksi ini dibahas dalam kelas, juga diberikan contoh,
dan mendiskusikannya. Mahasiswa juga diberi tugas dan kesempatan untuk terjun langsung
di pusat-pusat perdagangan untuk mengamati secara langsung proses transaksi jual beli
tersebut, atau bahkan terlibat langsung sebagai salah satu pelakunya, sebagai pembeli,
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misalnya. Pada saat itu, mahasiswa dapat melakukan pengamatan langsung, mengkajinya
dengan berbagai teori yang ada, sampai ia dapat menganalis faktor-faktor apa saja yang
mempengaruhi terjadinya proses transaksi jual beli. Hasil keterlibatan, pengamatan dan
kajiannya ini selanjutnya dipresentasikan di dalam kelas, untuk dibahas dan menampung
saran dan masukan lain dari seluruh anggota kelas.
Pada intinya dengan CI, dosen dan mahasiswa memanfaatkan pengetahuan secara bersamasama, untuk mencapai kompetensi yang dituntut oleh matakuliah, serta memberikan
kesempatan pada semua orang yang terlibat dalam pembelajaran untuk belajar satu sama
lain.
7. Contoh Model Pembelajaran Contextual Instructiondi Politeknik ATMI
Model Contextual Instruction (CI) dilakukan pada mata kuliah Praktik Manufaktur dengan
pendekatan Teaching Vactorydan Production Based Education di Politeknik ATMI Surakarta.
Dalam model ini dosen memberikan sebuah instruksi berupa bahan praktek berupa produk
yang harus diselesaikan oleh mahasiswa dengan pendekatat teori yang ada serta tuntutan
produk dari industri, keputusan mahasiswa dalam menetapkan proses pengerjaan pada
mesin untuk mencapai Quality yang ditetapakan dan effisiensi proses menjadi pembelajaran
rial atau kontektual pada pencapaian learning outcome praktek manufaktur yang meliputi
praktek Milling, Turning, grinding, cutting, bending, EDM serta WireCut.
1. Saran
Agar model ini efektif, bila peserta didik telah memiliki kompetensi dalam
menjalankan mesin produksi dan diperlukan kesinambungan bahan ajar/ materi
praktek dengan beraneka ragam tingkat kesulitan dan kepresisian sesuai dengan
tuntutan industri dan standart Internasional. Mahasiswa harus mampu
mengoperasikan mesin secara mandiri dan menggunakan peralatan serta
perlengkapan dengan benar.
2. Topik
Topik yang digunakan adalah produk yang dipesan dari customer dengan dituangkan
dalam gambar kerja ( Workshop Drawing). Topik harus diberikan estimasi waktu
pengerjaan sesuai kebutuhan teknis dan ekonomis yang telah ditetapkan bersama
pelanggan.
3. Langkah-langkah
Kegiatan
Dosen
Mahasiswa
Persiapan
- Mengidentifikasi tingkat
- Menyiapkan dan membuat
kesulitan dan resiko materi
persiapan kerja (Work
pembelajaran .
Preparation / WP).
- Menentukan proses
- Mengidentifikasi Cutting
pengerjaan yang dibutuhkan
tools yang dibutuhkan
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-

Pelaksanaan -

-

Kegiatan
Inti

-

-

-

-

-

Menyiapkan sarana praktek
baik mesin, tools, dan
perlengkapan bantu lainnya.
Instruktur menjelaskan fungsi
dari produk.
Instruktur memberikan
secenario proses yang harus
dilaksanakan dalam praktik
produksi.
Instruktur membahas
kemungkianan dan resiko
kerusakan bila ada kesalahan
pembuatan

-

Instruktur mengawasi proses
praktik pembuatan yang
dilakukan mahasiswa.
Instruktur memberikan
contoh pengerjaan yang
tingkat kesulitannya belum
mampu dilaksanakan oeh
peserta didik.
Instruktur memberikan
arahan dan semangat untuk
mampu menyelesaiakan
praktik sesuai estimasi yang
diberikan
Instruktur menilai hasil
praktek dari lembar verifikasi
yang diserahkan peserta didik.
Penilaian meliputui Nilai
Kualitas dan Nilai Efisiensi /
Kecepatan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bersama Instruktur
mengecek kondisi mesin
yang akan digunakan.
Mendiskusikan dengan
instruktur untuk proses
realisasi produk
Mencermati resiko dan
tingkat gegagalan dalam
proses realisasi serta
membuat perencanaan
mengatasinya dengan konsep
teori yang dimiliki.
Menerapkan instruksi dari
Instruktur untuk
mengobtimalkan kualitas
hasil praktek serta
mengurangi resiko kerusakan
Peserta didik meminjam alat
yang dibutuhkan di kamar
alat (Tools Room)
Mengambil benda kerja dan
mencekam pada mesian
sesuai work preparation
yang dibuat.
Peserta didik memproses
bagan/material dengan
urutan sesuai lembar WP
Peserta didik mengukur
setiap ukuran dari bahan
praktek untuk proses
berikutnya dalam
merealisasi produk
Peserta didik mengontrol
hasil dimensi ukuran sesuai
permintaan dalam gambar
kerja
Peserta didik mengisi lembar
Inpeksi produk untuk
verifikasi Kualitas dalam QC
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-

Penutup

-

-

-

Instruktur memberikan
arahan atas proses yang telah
dilakukan untuk perbaikan
praktik berikutnya.
Instruktur memberikan
penilaian hasil dengan Form
penilaian mahasiswa secara
terbuka.
Instruktur memebrikan
kesimpulan dan penilaian
dalam buku LOG Praktek
mahasiswa yang
bersangkutan.

-

-

-

Peserta didik menyerahkan
hasil produk dan verifikasi
ke Instruktur
Mahasiswa memberikan feed
back ke instruktur atas
kesuliatan dan keberhasilan
dalam praktek produksi.
Mahasiswa memberikan
tanggapan atas saran dan
masukan dr instruktur
Mahasiswa menulis
pekerjaannya dalam buku
LOG PRAKTIK serta
menuliskan kesulitan yang
dialami untuk perbaikan
praktik berikutnya

4. Peran Dosen
a. Menyiapkan bahan praktik industri sesuai dengan tingkat ketrampilan
peserta didik untuk kurun waktu praktek 80 Jam atau 2 minggu
b. Penetapkan prosesdur pelaksanaan praktek dan prosedur pengerjaan produk.
c. Memberikan gambaran korelasi dari kajian teoritis dan analitis ke praktis dan
inovatif yang harus dilakukan pada proses realisasi produk.
d. Mendampingi peserta didik dalam melaksanakan praktik untuk siap
membantu menyelesaiakan produk.
e. Mengantisipasi kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja serta meminimalis
kejadian kerusakan.
f. Memberikan inspirasi dalam proses dan fungsi dari produk untuk
pengembangan fabrikasi di industri.
g. Memberikan motifasi dalam menyelesaikan tantangan dan kesulitan praktis
di lapangan.
5. Waktu yang diperlukan.
a. Waktu yang diperlukan dengan model pembelajaran Contextual Instruction
(CI) pada program studi Manufaktur harus mengkaver cakupan keluasan
problem serta kedalaman materi pembelajaran dalam produksi dibidang
manufaktur. Untuk satu matakuliah Paraktek Milling manufaktur dapat
dilakukan minimal 3 minggu secara kontinu dalam 40 jam perminggu, atau
setara dengan 2 SKS praktek dalam satu semester.
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b. Dalam satu hari 8 jam pertemuan, alokasi pembelajaran meliputi. 30 menit
penjelasan harian, 15 menit perawatan mesian dan alat ( preventif
mantanance), 30 pembeuatan Work Preparation, 15 menit penyiapan alat dan
material, 6 jam realisasi produk, 15 evaluasi dan QC, 15 menit membersikan
alat dan mesin.
6. Ketrampilan mengajar yang diperlukan
Agar proses pembelajaran ini dapat berlangsung dengan baik, diperlukan
kemampuan kusus dalam instroksinal dari instruktur antara lain,
a. Kemampuan membaca gambar kerja hingga level kompleks,
b. Kemampuan menyampaiakan perintah kerja yang sesuai dengan SOP dan
ketentuan teknis lainnya,
c. Kemampuan dalam menyelesaikan kendala praktis dari setiap produk,
d. Kemampuan memberikan contoh/ demonstrasi dari proses permesinan yang
ada,
e. Kemampuan mengoperasikan mesin secara obtimal sebagai tranfer
ketrampilan ke peserta didik.
f. Kemampuan memotivasi bila peserta didik mengalami kendala personal dan
teknis.
g. Kemampuan membimbing dalam praktik pengerjaan produk.
7. Penataan Bengkel/Lab/Kelas
Yang utama dalam hal pengaturan tempat belajar praktek produksi permesinan
dengan model Contextual Instruction (CI) harus mencakup ketercukupan ruang gerak
mahasiswa dalam praktik manufaktur, posisi perlengkapan mesin harus berada di
samping mesin dan dekat dengan peserta didik, jumlah alat potong yang memadai,
tempat meletakkan alat ukur yang memudahkan pengukuran dan aman, tempat
cutting tools yang mudah di gunakan, adanya ruang untuk membuat perencanaan
kerja (WP), adanya ruang untuk konsultasi dan bimbingan dalam mengatasi kendala
teknis, adanya ruang untuk QC dan evaluasi.
8. Hal-hal yang diperhatikan
a. Model Contextual Instruction (CI) menekankan pada kemandirian siswa dalam
pembelajaran penyelesaian produk denangan kajian teori yang ada.
b. Dalam membuat materi pembelajaran ini, membutuhkan banyak media belajar
yang diambil dari produk industri, sehingga daapat dilaksanakan dengan sistem
pembelajaran Teaching Factory atau dan Production Based Learning.
c. Dalam melaksanakan model Contextual Instruction, Instruktur atau Dosen harus
memahami fungsi dari produk dan proses yang harus dilakukan dengan tingkat
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ketelitian sesuai permintaan dalam gambar kerja, serta mampu mentranfer
pengetahuan praktis dan teoritis ke peserta didik.
9. Penilaian
Penilaian harus dilakukan dengan pendekatan fungsi dari produk tersebut serta
efisiensi dari pengunaaan alat dan mesin dalam merealisasi produk tersebut sebagai
parameter kemampuan Industri.
Kriteria Pencapaian
Rentang pencapaian : (Nilai)
KP 1 Ukuran step 16 mm
+0.2/+0.1 (10): (1)
KP 2 Ukuran lebar 21 mm
+/- 0.1 (10) : +/- 0.2 (4) : > +/-0.2 (1)
KP 3 Ukuran Step 24 mm
+0.2/0 (10): (1)
KP 4 Ukuran panjang 109 mm
+/-0.15 (10) : +/-0.3 (1) : > +/-0.3 (1)
KP 5 Ukuran panjang 84 mm
+/-0.15 (10) : +/-0.3 (1) : > +/-0.3 (1)
KP 6 Ukuran sudut 15 Derajat
+/- 1o (10) : +/- 2o (4) : > +/-2 o (1)
KP 7 Kesejajaran antar bidang
// 0.1 mm, (10 , 4 , 1)
KP 8 Ketegak lurusan masing masing ⊥ 0.1 mm, (10, 4, 1 )
bidang
KP 9 Kualitas permukaan
N7 (10, 5, 1 )
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10. Contoh bahan ajar.

8. Contoh Model Pembelajaran Project Based Learningdi PENS
Struktur kurikulum pada setiap matakuliah keahlian selalu terdiri dari matakuliah teori dan
praktek dengan komposisi jumlah jam praktek sama dengan atau lebih besar dari pada
jumlah jam teori.

Mata kuliah keahlian

Teori

Praktek

(2 jam atau 3 jam)

(3 jam)
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Pada bagian praktek salah satunya adalah project based learning, di mana mahasiswa
diberikan tugas yang berupa proyek yang merupakan kasus nyata di industri yang
berhubungan dengan satu atau lebih mata kuliah keahlian.
Contoh:
Dalam matakuliah Sensor dan actuator, mahasiswa disuruh merancang counter pada sistem
parkir, di mana jika ada mobil yang masuk ke tempat parker maka pada display di pintu
masuk akan berkurang. Jika ada mobil yang keluar, maka display pada pintu masuk akan
bertambah.
9. Contoh Model Pembelajaran Project Based Learningdengan pendekatan Teaching
Factorydi Politeknik Negeri Malang (Polinema)
Metode pembelajaran Project Based Learning (PjBL) dengan pendekatan Teaching
Factoryyang diterapkan di Politeknik Negeri Malang pada matakuliah Operasi Teknik Kimia
dan Pilot Plant.
Dalam metode Project Based Learning (PjBL) dengan pendekatan Teaching Factory ini,
kegiatan pembelajaran lebih ditekankan pada kegiatan desain, merumuskan pekerjaan,
merancang, mengkalkulasi, melaksanakan pekerjaan untuk menghasilkan produk, dan
mengevaluasi hasil atau produk. Terkait dengan implementasi metode Project Based
Learning (PjBL) dengan pendekatan Teaching Factory ini, dosen dan mahasiswa melakukan
kolaborasi untuk merencanakan pembuatan project tertentu yang dapat menghasilkan
suatu produk nyata yang dibutuhkan oleh masyarakat atau layak jual dengan melibatkan
industri sebagai partnersesuai produk yang akan dibuat. Pelaksanaan project ini dilakukan
dalam beberapa kelompok kerja kecil, di mana kekuatan individu mahasiswa dan cara
belajar saat praktek akan berpengaruh dalam penguatan kerjasama tim secara keseluruhan.
Sebelum dilakukan penentuan topik dari project yang akan dibuat maka ada beberapa hal
yang diperhatikan antara lain yaitu kualifikasi dosen yang menjadi fasilitator, persyaratan
kemampuan yang telah dimiliki mahasiswa termasuk mata kuliah yang telah ditempuh,
kesiapan business plan yang dibuat mahasiswa, bahan baku, peralatan yang tersedia, dan
industri yang akan dijadikan partner.
10. Contoh salah satu proyek yang menerapkan metode Project Based Learning (PjBL)
dengan pendekatan Teaching Factory di Politeknik Negeri Malang.
Nama Proyek
Nama Mata Kuliah
Produk yang dihasilkan

:
:
:

Pembuatan Minuman Sari Buah
Pilot Plant
Minuman sari buah dengan variant :
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Apel, Guava, Jeruk, Strawberry
Apel, Guava, Jeruk, Strawberry
 Dosen sebagai fasilitator pembelajaran, formulator,
perekayasa proses dan design alat
 Mahasiswa sebagai peserta didik, pembantu formulator,
operator produksi pada Teaching Factory
 Industri dan UMKM sari buah sebagai tempat bench mark
dan masuk dalam Focus Group Discussion (terkait dengan
pembimbingan efisiensi produk dan kesesuaian proses
dan pemasaran)
Gedung Laboratorium produksi dan peralatan / mesin untuk
proses produksi dan gudang bahan baku dan hasil produksi.

Bahan Baku Utama
Pihak yang terlibat

:
:

Sarana dan Prasarana
Teaching Factory

:

Persyaratan bagi dosen

:

Mempunyai kemampuan memformulasi suatu project /
produk, merekayasa proses, menganalisis (pH produk,
limbah, organoleptic, jumlah bakteri produk, expired) dan
mendesign alat.

Persyaratan bagi mahasiswa

:

Telah menempuh mata kuliah: Kimia Dasar,Bioproses ,dan
Dasar Rekayasa Proses

Langkah-langkah dan Peran Dosen, Mahasiswa dan Industri Dalam Penyelesaian Proyek
Kegiatan
Persiapan

Dosen / Instruktur
- Dosen menjelaskan tentang
cara belajar dengan
pendekatan Teaching
Factory
- Dosen melakukan diskusi
dengan mahasiswa untuk
menentukan topik proyek /
produk yang akan dibuat
- Dosen menjelaskan
kebutuhan terkait
pembuatan produk dan
bahan baku dan peralatan
yang dibutuhkan
- Dosen bersama-sama
mahasiswa merancang /
merencanakan langkahlangkah kegiatan untuk
penyelesaian proyek

Mahasiswa
- Memperhatikan dan
melakukan tanya jawab
dengan dosen terkait
topik proyek yang akan
dibuat.
- Memperhatikan dan
mengidentifikasi
kebutuhan fungsi,
mekanisme dan 84sistem
yang digambarkan oleh
dosen
- Merancang /
merencanakan langkahlangkah kegiatan untuk
penyelesaian proyek
- Mendata dan
mengintegrasikan
seluruh aktivitas yang

Industri
- Memberikan
masukan
terkait produk
yang akan
dibuat
- Memberikan
masukan
terkait
kebutuhan
bahan baku dan
perencanaan
pembuatan
produk, dan
pemasarannya
- Memberikan
masukan isi
dari business
plan
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Pelaksanaan

- Dosen menjelaskan
pengelolaanproyek yang
akan dilakukan.
- Dosen menentukan aktivitas
yang mendukung
penyelesaian proyek
- Dosen mengintegrasikan
berbagai kebutuhan yang
mendukung terealisasinya
perencanaan proyek yang
meliputi
sumber/bahan/alat/ proses
dll.
- Dosen membagi tugas pada
kelompok yang telah
terbentuk
- Dosen membuat jadwal
pelaksanaan proyek

dibutuhkan dalam
kerangka waktu
penyelesaian proyek
termasuk sumber/
bahan/alat/ proses dll.
- Pembagian tugas
pengerjaan proyek
- Bersama-sama dengan
dosen merancang jadwal
yang dilakukan dalam
penyelesaian proyek.
- Membuat business plan
untuk proyek yang
dipilih

- Dosen meminta mahasiswa
membentuk kelompok kecil
- Dosen menjelaskan
tahapan-tahapan yang
harus dilakukan mahasiswa
dalam pelaksanaan proyek
- Dosen melakukan observasi,
meneliti dan memberikan
saran kepada mahasiswa
atas perancangan kegiatan
yang telah dibuat
- Dosen
membantumahasiswa jika
terjadi permasalahan pada
pelaksanaan proyek
- Dosen memonitor proses
penyelesaian proyek pada
setiap tahap .
- Dosen memberikan
penilaian/ evaluasi dari
masing masing tahapan.

- Membentuk kelompokkelompok kecil dengan
jumlah antara 5 – 8
mahasiswa
- Mendiskusikan dalam
kelompok terkait
pelaksanaan proyek
- Mempresentasikan
business plan dan
perencanaan yang dibuat
untuk pelaksanaan
proyek
- Menetapkan alokasi
waktu, mekanisme, dan
mendata aktivitas yang
akan dilakukan dalam
penyelesaian proyek.
- Melaksanakan tahap tahap sesuai dengan
urutan proses produksi
yang telah dibuat dalam
rencana kerja.

- Memberikan
masukan
terkait
pelaksanaan
proyek
- Memberikan
saran-saran
pada capaian
kemajuan tiap
tahap
pengerjaan
serta jika
menghadapi
permasalahan
- Membantu
mahasiswa
dalam
melakukan
proses
produksi
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Penutup

- Dosen meneliti ketepatan
penyelesaian proyek yang
dilakukan mahasiswa.
- Dosen memberikan tugas
kepada mahasiswa terkait
pengisian job sheet dan
merekam aktivitas serta
hal-hal penting yang
dijumpai saat penyelesaian
proyek.
- Dosen menjelaskan bentuk
laporan yang harus dibuat
mahasiswa.
- Dosen mengkomunikasikan
hasil pekerjaan mahasiswa
kepada pemesan.

- Mengkonsultasikan
dengan dosen dan pihak
industri terkait capaian
kemajuan tiap tahap
pengerjaan serta jika
menghadapi
permasalahan
- Mengisi job sheet dan
merekam aktivitas serta
hal-hal penting yang
dijumpai saat
penyelesaian proyek
- Menganalisis pH produk,
limbah, organoleptic,
jumlah bakteri produk,
expired dan bersamasama dosen membantu
mendesain alat yang
digunakan pengerjaan
proyek.
- Melakukan inovasi
formulasi produk pada
kondisi proses skala kecil
- Mengevaluasi sistem
aliran fluida (pompa dan
perpipaan) dan neraca
energi.
- Mengelola proses
produksi terintegrasi
dibawah bimbingan
dosen
- Menyusun laporan
tertulis semua kegiatan
yang dilakukan dengan
format yang sudah
ditentukan.

- Dosen memberikan evaluasi
dan penilaian atas hasil
kerja mahasiswa dalam
penyelesaian proyek

- Mahasiswa
mengumpulkan job sheet
dan laporan dari
penyelesain proyek

- Memberikan
evaluasi
terhadap
kualitas dan
kelayakan

Panduan Penyusunan Teknologi Pembelajaran Pendidikan Tinggi Vokasi | 86

- Dosen melakukan
pengecekan atas mutu dari
produk hasil proyek agar
layak jual

- Mahasiswamenerima
masukan dan hasil
penilaian dari dosen

produk hasil
proyek

Ilustrasi Kegiatan Dosen dan Mahasiswa Dalam Penyelesaian Proyek dengan Pendekatan
Teaching Factory.
- Mahasiswa membentuk
kelompok-kelompok kecil dengan
jumlah antara 5 – 8 mahasiswa
- Mendiskusikan dalam kelompok
terkait pelaksanaan proyek

- Mahasiswa melakukan inovasi
formulasi produk pada kondisi
proses skala kecil pada unit
distilasi system biner
menggunakan kolom fraksinasi

- Mahasiswa mengevaluasi sistem
aliran fluida (pompa dan
perpipaan) dan neraca energi.
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- Peralatan unit produksi pada
teaching factory yang digunakan
untuk penyelesaian proyek

-

Peralatan unit produksi pada
teaching factory yang digunakan
untuk penyelesaian proyek

- Mahasiswa melaksanakan salah
satu tahap pada proses produksi
yang telah dibuat dalam rencana
kerja yaitu di unit filling.
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- Mahasiswa melaksanakan salah
satu tahap akhir pada proses
produksi yang telah dibuat dalam
rencana kerja yaitu di unit
pengepakan hasil produk setelah
melalui proses evaluasi mutu
produk.

Ilustrasi diagram alir pembuatan minuman sari buah yang dibuat dalam perencanaan
proyek
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11. Contoh Model Pembelajaran Project Based Learningdi Politeknik ATMI
Model pembelajaran Project Based Learning (PjBL) di Politeknik ATMI Surakarta diterapkan
dalam matakuliah Tugas Akhir, Pengembangan Produk, dan Kewirausahaan.
Dalam Model ini dosen/Instruktur memberikan tugas pengelolaan proyek secara
berkelompok dengan pendampingan dari Dosen dan Instruktur yang memiliki keahlian
dibidangnya untuk menyusun sebuah Alat, Rencana Bisnis dan Produk Baru dari produk,
model bisnis atau alat yang telah ada di pasar dan masyarakat untuk menambahkan nilai
(Added Values) sehingga memiliki nilai tawar yang baru. Mahasiswa mampu menuangkan
karya, ide dan gagasan secara menyeluruh dan utuh dari awal hingga akhir.
1. Saran
Agar model ini efektif, Peserta didik telah memiliki pengetahuan secara utuh dari proyek
tersebut ( misalnya Business Plan; mesin pemisah; disain office equipment, dll ) . Peserta
dibagi dalam kelompok kecil yang terdiri dari 3 dampai dengan 5 mahasiswa, dengan 1
Instruktur/ ahli pendamping.
2. Topik
Topik yang digunakan adalah pengembangan produk atau bisnis untuk kewirausahaan,
dll.Atau dapat diberikan dalam simulasi peningkatan kemampuan dan nilai tambah dari
produk yang telah ada di pasar.
3. Langkah-langkah
Kegiatan
Dosen / Instruktur
Persiapan
- Dosen menjelaskan gambaran
produk dan fungsi Alat sesuai
permintaan Pemesan dalam
pengembangannya
- Dosen menjelaskan
manajemen Projek yang akan
dilakukan.
- Membuat perencanaan dalam
sekema penyelesaian projek.

Pelaksanaan

Mahasiswa
- Memperhatikan dan
mengidentifikasi kebutuhan
fungsi, mekanisme dan sistem
yang digambarkan oleh dosen
- Merancang time frame yang
dilakukan dalam penyelesaian
permintaan.
- Mendata seluruh aktivitas
yang dibutuhkan dan
mensingkronkan dalam
kerangka waktu penyelesaian
- Dosen membuat forum diskusi - Mahasiswa menetapkan
untuk mempertajam rencana
sistem, alokasi waktu,
umum yang
mekanisme, aktivitas, dan
dibuatMahasiswa.
koordinasi yang akan
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Kegiatan Inti

- Dosen meneliti dan
memberikan masukan atas
rancangan kegiatan yang
dibuat mahasiswa.
- Dosen memberikan masukan
atas analisis sistem dan fungsi
yang disampaikan mahasiswa.
- Dosen dan pemesan
memvalidasi dari hasil analisis
kebutuhan yang dibuat
mahasiswa setelah sesuai
dengan permintaan pemesan.
- Dosen mendampingi proses
penyelesaian projek pada
setiap tahap .
- Dosen memberikan masukan
bila mahasiswa mengalami
kesulitan dalam realisasi
project
- Dosen membimbing mahaiswa
dalam penyusunan dan
penetapan hasil yang
dilakukan mahasiswa agar
sesuai dengan permintaan
pemesan.
- Dosen memberikan penilaian/
evaluasi dari masing masing
tahapan.
- Dosen mengkomunikasikan
hasil pekerjaan mahasiswa
kepada pemesan.
- Dosen menjelaskan gambaran
program yang akan
dilaksanakan.
- Dosesn meneliti ketepatan
penyelesaian masalah yang
dilakukan mahasiswa.

-

-

-

-

-

-

dilakukan dalam penyelesaian
tugas.
Mahasiswa
mempresentasikan hasil
rencana program/ rencana
kerja yang disusun dalam 3
tahap antara lain tahap
pendahuluan, tahap inovasi,
dan tahap evaluasi untuk
penetapan hasil. (sesuai
dengan kaidah dr masing
masing matakuliah)
Mahasiwa melaksanakan
tahap tahap dalan rencana
kerja.
Mahasiswa presentasi/
diskusi untuk mencari
masukan dari tiap tahap yang
ditetapkan
Mahasiswa
mengkonsultasikan hasil
diskusi dan presentasi pada
pembimbing dan pemesan.
Mahasiswa melakukan ujicoba
hasil akhir dari projek kepada
tim penguji dan pemesan
Mahasiswa menyusun proses
dan hasil inovasi dalam
laporan tertulis sesuai
ketentuan.

- Mahasiswa membuat
rancangan kegiatan.
- Mahasiswa melakukan kajian
dan analisis kebutuhan,
sebagai data awal
penyelesaian.
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Penutup

- Dosen membimbing untuk
pencapaian hasisil sesuai
ketentuan.
- Dosen memberikan masukan
untuk setiap tahap yang
dicapai mahasiswa
- Dosen memastikan hasil yang
dicapai sesuai kebutuhan
dalam projek.
- Dosen mengevaluasi hasil
yang dicapai.
- Dosen memberikan
kesimpulan hasil innovasi
secara terstuktur untuk
penguatan ide solutif dari
mahasiswa
- Dosen memberikan evaluasi
kerja mahasiswa

- Mahasiswa melakukan kajian
/Inovasi yang dibutuhkan
agar projek sesuai kebutuhan.
- Mahasiswa merealisasi projek
sesuai kesepakatn dengan
pemesan.
- Mahasiswa menyusun laporan
sesuai ketentuan dlm masing
masing matakuliah.

- Mahasiswa membuka
kemampuan untuk
meningkatkan kreativitas atas
masukan dari dosen dan
pemesan.
- Mahasiswa memperbaiki
kekurangannya untuk
peningkatan kemampuannya

4. Peran Dosen
h. Menyiapkan bahan materi praktik project yang akan dilakukan innovasi
untuk kurun waktu penyelesaian 320 jam atau 8 minggu setara dengan 6 SKS
praktik per semester
i. Menetapkan prosesdur pelaksanaan praktek dan prosedur pengerjaan.
j. Memberikan gambaran innovasi yang akan dilakukan untuk memenuhi
kebutuhan pelanggan atau pemesan
k. Mendampingi peserta didik dalam melaksanakan proyek agar dapat
menyelesaikan tugas.
l. Mengantisipasi kemungkinan terjadinya kesalahan fungsi serta meminimalis
kejadian penyimpagan penyelesaian projek.
m. Memberikan inspirasi innovasi inovasi yang dapat dilakukan dalam
pewujudan ide sehingga memberikan hasil yang prima.
n. Memberikan motifasi dalam menyelesaikan tantangan dan kesulitan praktis
di lapangan.
5. Waktu yang diperlukan.
o. Waktu yang diperlukan dengan model pembelajaran Project Based Learning
(PjBL sesuai dengan tingkat kompleksitas permasalahan yang diberikan
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sehingga innovasi dapat dilakukan, waktu yang dibutuhkan antara 320 jam
hingga 480 jam setara dengan 5 s/d 7 SKS per semester.
p. Dalam 8 s/d 12 minggu atau 320 s/d 480 jam praktek/pertemuan, dengan
alokasi pembelajaran proyek meliputi: 2 minggu perumusan masalah dan
analisis kebutuhan; 4 minggu pengembangan ide atau innovasi , 4 minggu
realisai ide dan innovasi; 2 minggu penyusunan laporan dan evalusi hasil.
6. Ketrampilan mengajar yang diperlukan
Agar proses pembelajaran ini dapat berlangsung dengan baik, diperlukan
kemampuan khusus dalam instruksinal dari dosen/expert/ instruktur antara lain,
q. Kemampuan mengembangkan ide untuk menciptakan innovasi hingan level
kompleks,
r. Kemampuan menyampaiakan gagasan yang ditangkap dengan mudah oleh
mahasiswa melalui kajian dan analisis teori untuk menyelesaikan
permasalahan teknis yang ada.
s. Kemampuan dalam menetapkan hasil innovasi yang tepat untuk segera dapat
dilakukan pewujudan produk.
t. Kemampuan memberikan contoh dan ilustrasi mekanisme dari sistem,
u. Kemampuan melakukan analisis dengan dukungan IT,
v. Kemampuan memotivasi bila peserta didik mengalami kendala personal dan
teknis.
w. Kemampuan membimbing dalam praktik pengerjaan produk.
7. Penataan Bengkel/Lab/Kelas
Yang utama dalam hal pengaturan tempat belajar praktek innovasi dengan model
Project Based Learning (PjBL) ,harus mencakup ketercukupan problem untuk
mendapatkan ide segar dalam innovasi melalui, diskusi, kajian ilmiah, seminar dan
telaah kebutuhan dari pemesan. Kelengkapan vasilitas dalam kemampuan design,
analisis dan pembuatan prototype menjadi saran utama untuk model pemebelajaran
berbasis proyek.
8. Hal-hal yang diperhatikan
4. Model Project Based Learning (PjBL) menekankan pada peran mahasiswa dalam
memberikan ide dan gagasan untuk menghasilkan innovasi yang obtimal sesuai
kebutuhan teknis.
5. Dalam membuat materi pembelajaran, membutuhkan media belajar yang riel
dibutuhkan oleh masyarakat/ industri, sehingga kemempuan mahasiswa yang
diperoleh dari proyek dapat digunakan secara langsung.
6. Dalam melaksanakan model Project Based Learning (PjBL ) ,
Dosen/Expert/Instruktur harus memahami kebutuhan pelanggan dengan tepat,
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sehingga kendala yang dialami mahasiswa dalam innovasi dapat diberikan solusi
secara cermat serta mampu mentranfer pengetahuan praktis dan teoritis.
9. Penilaian
Penilaian harus dilakukan dengan pendekatan proses mulai dari penilaian diskusi,
presentasi ide, dan usulan solusi yang dilakukan oleh mahasiswa, serta pelaporan
kegiatan dalam hasil akhir Design produk, Konsep Bisnis, Desaign Sistem untuk
mengukur kemampuan memberiakn nilai tambah yang dibutuhkan.
10. Contoh bahan ajar.
Pembuatan Rencana Bisnis bengkel mekanik, pembuatan sistim pengemasan produk
secara otomatis, pembuatan design cover lampu hemat energi.dll
12. Contoh Model Pembelajaran Problem Based Learningdi Politeknik ATMI
Model pembelajaran Problem Based Learningand Inquiry (PBL) di Politeknik ATMI Surakarta
diterapkan dalam matakuliah Teknik perancangan (Design Engineering).
Dalam model ini dosen memberikan permasalahan dari permintaan industri. Mekanisme
penyelesaian secara berkelompok dengan pendampingan dari dosen dan tenaga ahli.
Capaian akhir berupa sebuah solusi yang menerapkan etika rekayasa dan selanjutnya
dilakukan kajian penerapan dan kajian manufacture engineering sebelum menjadi sebuah
produk yang memberikan manfaat lebih bagi pengguna atau pemesan. Proses pembelajaran
akan mencakup kontekstual permasalahan yang ada, melalui pendekatan kolaboratif dengan
para ahli dan industri dilaksanakan dengan mekanisme proyek untuk memudahkan target
keberhasilan dan ketepatan waktu pengerjaan.
1. Saran
Agar model ini efektif, Peserta didik telah memiliki pengetahuan secara menyeluruh
tentang rekayasa dan analisis lainnya dalam perancangan. Problem industri
biasanya memiliki kekomplesitas permasalahan yang tinggi. Permasalahan
mencakup fungsi dan alur proses produksi yang ada. Peserta dibagi dalam kelompok
kecil yang terdiri dari 3 dampai dengan 5 mahasiswa, dengan 1 dosen dan 1 tenaga
ahli.
2. Topik
Topik yang digunakan adalah pengembangan dan penemuan metode baru dalam
menyelesaikan permasalahan atau meningkatkan produktivitas alat/ mesin. Dampak
yang dihasilkan dalam innovation daninvention dapat dihitung secara bisnis dan
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berpengaruh terhadap biaya yang dihemat serta akhirnya berdampak pada
kesejahteraan masyarakat.
Sebagai contoh “Perbaikan sistem untuk Alat pelubang pada batang pegas otomotif
ketebalan 3 mm s/d 10 mm dengan waktu proses 30 detik per lubang dari waktu
sebelumnya 90 detik per lubang”
3. Langkah-langkah
Kegiatan
Dosen / Instruktur
Mahasiswa
Persiapan
- Dosen menjelaskan
- Memperhatikan dan
permasalahan dari pelanggan
menangkap permasalahan
untuk mendapatkan
dengan menganalisis
solusinya.
kebutuhan inovasi yang
diharapkan
- Dosen memberikan gambaran
yang menjadi permasalahan
- Menyusun sistematika
pelanggan.
penyelesaian masalah dan
menetapkan permasalahan
- Dosen memberikamn inspirasi
penyelesaian masalah melalui
utama yang diberikan oleh
kajian produk dan kajian
pelanggan melalui dosen dan
teknik lainnya
tenaga ahli.
Pelaksanaan - Dosen memberikan alternatif
- Mahasiswa merumuskan
alur penyelesaian sesuai
aktivitas penyelesaian
sistematika Engineering
penyelesaian masalah.
Design
- Menetapkan dan menjalankan
- Dosen membuat memberikan
aktivitas engineering design
masukan untuk penetapan
antara lain : analisis
proses enginering design .
permintaan, penetapan
permasalahan, struktur fungsi
- Dosen memberikan fasilitas
dalam tahap innovasi rencana
yang ada mekanisme fungsi,
solusi dari fungsi yang ada.
morphologi matrik, vareasi
solusi,
- Dosen membimbing
menganalisis konstroksi.
- Kajian dan penilaian teknis
dari masing masing vareasi,
- Dosen dan expert
penilaian ekonomis, korelasi
memberikan masukan atas
kajian mechanical desaign dan
nilai teknis dan ekonomis,
manufaktur design.
- Penetapan relevansi
permintaan dan hasil
- Dosen dan expert ikut terlibat
dalam uji fungsi.
penilaian vareasi,
penyususnan desain awal
- Dosen memberikan koreksi
sebagai solusi awal.
hasilanalisis uji fungsi.

Panduan Penyusunan Teknologi Pembelajaran Pendidikan Tinggi Vokasi | 95

- Dosen memberikan penilaian
atas karya mahasiswa dan
proses yang dilkukannya

Kegiatan Inti

- Dosen menjelaskan gambaran
problem yang akan dan
kompleksitas permasalahan
- Dosen memberikan konsultasi
untuk mengarahkan
penyelesaian masalah.
- Dosen melakukan kajian
literatur dan katalog untuk
memberikan kemungkinan
kemungkinan solusi dari
masing masing fungsi.
- Dosen menguji hasil ide
mahasiswa bersama tenaga
ahli.
- Dosen memberikan koreksi
dan evaluasi untuk kajian
manufaktur.

- Penyusunan mechanical
design untuk calculating
analisis serta kajian
manufactur engineering.
- Kajian ethic enginineering
- Diskusi dan seminar untuk
penajaman solusi bersama
expert , dosen dan pelanggan
- Pembuatan gambar pruduk
dan workshop drawing
setelah konsultasi dengan
Biro Teknik
- Realisasi dan prototyping
- Uji fungsi dan uji kelayakan
produk
- Perbaikan atas hasil uji fungsi
- Penyelesaian akhir setelah
perbaiakn
- Pembuatan dokumen dan
pelaporan hasil.
- Mahasiswa membuat
rancangan kegiatan.
- Mahasiswa melakukan kajian
dan innovasi untuk
mendapatkan solosi dengan
konsep engineering design.
- Mahasiswa melakukan
analisis atas fungsi dan
konstroksi .
- Mahasiswa mencari masukan
pada expert dan pelanggan.
- Mahasiswa membuat gambar
kerja dan analisis manufaktur
- Mahasiswa membuat
purwarupa .
- Mahasiswa melakukan
ujicoba.
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Penutup

- Dosen memberikan penilaian
hasil , proses dan
kemungkinan pengembangan.
- Dosen memberikan
kesempatan untuk
kemungkinan kemungkinan
pengembangan dan
penyempurnaan hasil yang
dicapai.
- Dosen memberikan apresiasi
atas karya mahasiwa baik
dalam penilaian maupun
dalam kesimpulan.

- Mahasiswa membuat
dokumen atas hasil yang
dibuat.
- Mahasiswa membuka
kesempatan perbaikan hasil.
- Mahasiswa memberikan
masukan atas kesulitan yang
dialami untuk perbaikan
perancangan kembali.

4. Peran Dosen
 Menyiapkan bahan materi Problem Based Learning sesuai komplaksitas
permasalahan yang berkaitan erat dengan rekayasa untuk membantu dunia
industri dalam menghadapi persaingan penggunaan teknologi yang semakin
dituntut memiliki effisiensi tinggi. PBL dapat dilakukan sepanjang 2 semester
dengan beban praktik mahasiswa sebesar 320 jam atau 8 minggu setara dengan
6 SKS praktik per semester.
 Menetapkan prosesedur pelaksanaan PBL dan sistematikan pengerjaanuntuk
membatasi ruang lingkup permasalahan.
 Memberikan gambaran proses innovation dan invention yang akan dilakukan
untuk menemukan solusi dari permasalhan yang ada.
 Mendampingi peserta didik dalam melaksanakan aktivitas rekayasa agar dapat
menyelesaikan problem dan menemukan solusi.
 Mengantisipasi kemungkinan terjadinya kesalahan rekayasa serta meminimalis
kejadian pembiasan masalah sehingga sulusi yang dirancang dapt fokus pada
permasalahan utama.
 Memberikan inspirasi innovasi-inovasi dan penemuan -penemuan yang dapat
membuka pemikiran untuk melakukan lompatan lompatan dalam menetapkan
funsi dan mekanisme baru.
 Memberikan motivasi dalam menyelesaikan tantangan dan kesulitan praktis di
lapangan.
5. Waktu yang diperlukan.
 Waktu yang diperlukan dengan model pembelajaran Project PBL sesuai dengan
tingkat kompleksitas permasalahan rekayasa yang dibutuhkan, antara 320 jam
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hingga 480 jam setara dengan 5 s/d 7 SKS per semester dan dikerjakan dalam 2
semeter.
Alokasi pembelajaran PBL meliputi: 1-2 minggu atau 40-80 jam tahap
pendahuluan ; Tahap pelaksanaan selam 4-6 minggu atau 160-200 jam dan tahap
penyelesaian akhir selama 1-2 minggu atau 40-80 jam.

6. Ketrampilan mengajar yang diperlukan
Agar proses pembelajaran ini dapat berlangsung dengan baik, diperlukan
kemampuan khusus dalam instruksinal dari dosen/expert/ instruktur antara lain,
 Kemampuan merumuskan permasalah untuk menetapkan masalah utama.
 Kemampuan mengembangkan gagasa dan ide untuk menciptakan alternatif
mekanisme hingan taraf kompleks,
 Kemampuan menyampaiakan gagasan yang ditangkap dengan mudah oleh
mahasiswa melalui kajian dan analisis teori untuk menyelesaikan permasalahan
teknis yang ada.
 Kemampuan dalam menetapkan solusi yang tepat untuk segera dapat dilakukan
pengembangan dan rekayasa.
 Kemampuan memberikan contoh dan ilustrasi sistem dan ide baru sesuai
perubahan teknologi,
 Kemampuan melakukan analisis dengan dukungan IT,
 Kemampuan memotivasi bila peserta didik mengalami kendala personal dan
teknis.
 Kemampuan membimbing dalam praktik pengerjaan produk.
7. Penataan Bengkel/Lab/Kelas
Yang utama dalam hal pengaturan tempat belajar dengan model Project Based
Learning (PBL) , adalah akses pada lab rekayasa , lab pengujian dan lab produksi /
bengkel untuk mendapatkan ide segar memecahkan msalah utama. Kegiatan diskusi,
kajian ilmiah, pengujian , dan seminar dikembangkan untuk memaksimalkan ide
realisasi solusi bersama para ahli dan industri yang berkepentingan..
8. Hal-hal yang diperhatikan
 Model Problem Based Learning and Inquiry (PBL) menekankan pada kemampuan
peserta didik dalam memberikan solusi melalui ide dan gagasan untuk
menghasilkan produk yang inovatif sesuai kebutuhan teknis dan berdampak
besar pada industri.
 Dalam membuat materi pembelajaran, membutuhkan media belajar yang datang
dari permasalahan industri dalam upaya mengefisienkan proses dan biaya serta
memastikan peningkatan kualitas produk yang dihasilkan.
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Dalam melaksanakan model (PBL) , Dosen/Expert/Instruktur harus memahami
kebutuhan pelanggan dengan tepat, dan expetasi pengguna dapat terpenuhi
melalui kreasi, inovasi soludi peserta didik. Tranfer pengalama memecahkan
masalah menjadi kunci keberhasilan peserta didik.

9. Penilaian
Penilaian harus dilakukan dengan menyeluruh termasuk dinamika dalam proses
penetapansolusi dan dampak yang dihasilkan atas karyanya. Dokumen berupa
design dan laporan sebagai data untuk melakukan evaluasi. Dampak rekayasa yang
memiliki nilai guna lebih merupakan parameter pencapaian pembelajaran .
10. Contoh bahan ajar.
“Perbaikan sistem pada Alat pelubang batang pegas otomotif ketebalan 3 mm s/d 10
mm dengan waktu proses 30 detik per lubang dari waktu sebelumnya 90 detik per
lubang”
“Alat perakit lampu sepedamotor dengan waktu proses 2 detik dari waktu
sebelumnya 5 detik”
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