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SUMMARY 

MODEL DEVELOPMENT PARTNE:RSI-IIP LEARNING COMPETENCY 
BASED ON SKJLL ORJE TED PROD C rtO I VOCATIONAL 

LPTK-PTK MEOAN*) 

By: 
R. Mursid, Khoiri, SclamatRiadi **) 

20 12 

The research objecti ve is: (I) develop a model o r competency-based learn ing 
and practice-oriented production that consists of several components of learning that 
must be taken to make learning eiTective, efficient and attracti ve, (2) to test the model 
learning, and (3) the effectiveness of learning model partnershi p through competency
based vocational skill oriented production that can improve and enhance the quality of 
students as prospective teachers through coaching and collaboration with business I 
industry. 

This study research approach development (Educational Research and 
development). Research for educational deve lopment by Borg and Gall (1983). which 
is a process used to develop and validate educational products, including the 
procedures and processes. such as methods of learning or the learning management 
methods. Stages of the process of educational development research done in stages, 
which at every step of the development is always referring to the results of the 
previous steps, and eventually acquired a new educational product. 

The results of this study are: (I) The work of students using methods and 
learni ng model in the main trial AS a whole experienced a significant increase. and to 
further the creation of the \\Orkpiece has been showing increasing competence, both of 
the affective, cognitive and psikomotoriknya. By using the learning model is 
developed, there is an increase in students include: ta) process of the workpiece using 
machinery equipment and utensils arc properly controlled enough and feeds I 
workpiece with the cutting machine tools made wi th the correct procedures. (b) 
stud~nts master the machining process in the manufacture of workpieces correctly 
according to the procedure of workmansh ip, (c) work ing techniques wi th the funeral 
of the workpiece has been mas tered by the student. it is associated "ith an 
understanding of working drawings and working drawings in reading for students, and 
(4) step- workpiece manufacturing steps according to SOP has been done properly, 
this can be seen in the work of the workpiece~' ith machining process, (2) The steps in 
the implementation of learning by using and learning model is based on the stages of 
learning, including: preparing the necessary learning resources in learning, orientation 
I preparation instruction. authenticity of products will be done, explain tasks and 
projects mcnanganan working drawings. grouping smdents in practical tasks, 
demonstrate the process of making things work, copy and creative process of making 
the work piece, the task I projects and reports, ca lculates the cost of produc tion of the 
workpiece, and the re-creation of the product. !las done well by a lecturer in an elTon 
to enhance student competence. Stages or steps of learning are very helpful and can 
enhance student competence. Therefore. the development model of learning impact 
significantly on increasing aspects of affecth·c. cognitive and psychomotor students, 
(3) The calcu lation and analysis of statistical data on the test model validation study to 
determine the effectiveness of the learning model: (a) cognitive skill competency 



evaluation process production machining techniques, (b) assessment of technical 
competence of the production process in the manufacture of workpiece machining, and 
(c) the average processing workpiece machining techniques in the production process. 
This suggests that lhc process of learning by using learning model developed has a 
positive and significant in comparison with the learning process has been done 
lecturer. 
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Tujuan pcnclitian adalab: (I) mengcmbangkan model pembelajaran praktik 
berbasis kompetensi dan beroricntasi produksi yang terdiri dari beberapa komponen 
pembelajaran yang harus ditempub untuk mengasilkan pembelajaran yang cfcktif, 
efisicn dan mcnarik, (2) meiakukan uji coba model pembelajaran, dan (3) mcngetahui 
efcktivitas model pembelajaran kcmitraan melalui vocational skill berbasis kompctcnsi 
berorientasi produksi yang mampu memperbaiki dan mt:ningkatkan kualitas 
mahasiswa sebagai calon guru melalui pcmbir.aan dan kerjasama dengan dunia 
usalm/i nd ustri. 

Pcncl itian 1111 menggunakan pendekatan pcnel itian pengcmbangan 
(Educational Reset~rch and development). Penelitian pengembangan pcndidikan 
mcnurut Oorg & Gall ( 1983), yai tu suatu proses yang digunakan untuk 
mcngcmbangkan dan mcmvalidasi produk-produk pendidikan, termasuk prosedur dan 
proses, scpcrti metode pembclaj aran atau metodc pengelolaan pembclaj aran. T~1hapan 
proses pcnclitian pengembangan pendid ikan dilakukan secara bertahap, yang mana 
pada setiap langkall yang d ikembangkan selalu mengacu pada hasil langkah-langkah 
scbclumnya dan pad a akhimya diperolell suatu p roduk pendidikan yang baru. 

Hasi l penelit ian ini adalah: (I) Hasil kerja mahasiswa dcngan menggunakan 
mctodc dan model pcmbclajaran dalam uji coba utama secara kcseluruhan mcnga lami 
pcningkatan yang berarti, dan untuk selanjutnya tcrhadap pembuatan benda ke~a 
sudah mcnunjukkan peningkatkan kompetensi, baik dari ranah afektif. kognitif 
maupun psikomotoriknya. Dengan menggunakan model pembelajaran yang 
dikembangkan. tcrdapat peningkatan mahasiswa diantaranya: (a) proses penge~aan 
benda kerja dcngan menggunakan peralatan mcsin-mesin perkakas sudah cukup 
dikuasai dengan benar, dan pcmakanan/pemotongan benda kerja dcngan mcsin 
pcrkakas dilakukan dcngan prosedur yang benar, (b) mahasiS\\3 menguasai proses 
pcmcsinan dalam pcmbuatan benda kcrja dcngan benar scsuai prosedur pcngcrjaan. (c) 
tcknik pengerjaan dcngan pemakanan terhadap benda kerja sudah dikuasai olch 
mahasiswa. hal ini terkait dengan pcmahaman gambar kerja maupun dalam membaca 
gam bar kcrja bagi mahasiswa. dan ( 4) langkab-langkah pembuatan bend a kcrja sesuoi 
SOP sudah dilakukan dengan baik dim benar. hal ini dapat dilihat dalam mengerjakan 
bcnda kcrja dcngan proses pemesinan; (2) I) Langkab-langkah dalam pclaksanaan 
pcmbelajaran dcngan menggunakan metode dan model pembelajaran disusun 
berdasarkon tahap-tahap pembclajaran, meliputi: mempersiapkan sumber belajar yang 
dipcrlukan dalam pembelaj aran, orientasi/persiapan pengajaran. keauten tikan produk 
yang akan dikerjakan. mcnj elaskan tugas proyek dan mcnanganan garnbar kcrja, 
mcngclompokkan mahas iswa da lam tugas prak tik, mempcragakan proses pcmbu:ttan 
bcnda kcrja, meniru dan me11gkrcasi p roses pembuatan benda kerj a, mcngerjakan 
tugas/proyck dan pclaporan, mengkalkulasi biaya produks i pembuatan bcnda kcrja, 
dan mc lakukan re-krcasi terhadap produk yang d ihasi lkan. Telah d ilak ukan dcngnn 
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baik oleh dosen dalam upaya mcningkatkan kompetensi mahasiswa. Tahapan atau 
langkah-langkah pembelajaran sangat membantu dan dapat meningkatkan kompctensi 
mahasiswa. Oleh karcna itu pengembangan model pembelajaran berdampak sccara 
signifikan tcrhadap pcningkatan aspek afektif. kognitif, dan psikomotorik mahasiswa; 
(3) Hasil pcrhitungan dan analisis data statistik pada uji validasi model pembelajaran 
untuk mengetahui tingkat cfcktivitas model pembelajaran pada; (a) evaluasi kognitif 
skill kompctcnsi proses produksi teknik pemesinan; (b) penilaian kompctcnsi proses 
produksi tcknik pcmcsinan dalam pembuatan bcnda kelja: dan (c) rata-rata pcngcljaan 
bcnda kcrja pada proses produksi teknik pemesinan. lni menunjuk.kan bahwa proses 
pembclajaran dcngan menggunakan model pembelajaran yang dikcmbangkan 
mcmiliki pengaruh yang positif dan signiftkan di bandingkan dengan proses 
pembelajaran yang selama ini dilakukan dosen. 
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A. La tar Belakang 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Perkembangan dan peningkatan kualitas pembclajaran di Perguruan Tinggi 

merupakan tuotutan logis dari perkembangan ilmu pcngetahuan. teknologi dan 

seni yang sangat pesat dewasa ini. Perkembangan IPTEKS mengisyaratkan 

penyesuaian dan peningkatan proses pcmbelajaran sccara tcrus menerus. 

Disamping itu, perlu adaoya inovasi pembclajaran untuk mcningkatkan kual itas 

lulusan yang siap pakai di dunia kerja, serta meningkatkan daya saing. Oisisi lain 

pcrkembangan industri juga bcrubah dari model produksi massal (mass 

production) yang lebih mengandalkan ketcrampilan standar yang seragam kc 

model produksi yang lcbih flcksibel (flexible production) yang lcbih mcnuntut 

kreativitas, inovasi, dan kerja sama tim. Model penyiap<m lulusan perguruan 

tinggi )3ng scragam tidak lagi sesuai dengan tuntutan lingkungan industri yang 

mcnganut model produksi fleksibel dewasa ini. 

Fasli Jalal dan Dedi Supriyadi (200 I :392) mengemukakan bahwa 

pluralitas. descntra lisasi dan otonomi kc lcmbagaan mcrupakan aspek-aspek kritis 

yang memungkinkan tumbuhn:ra kreativitas dan inovasi di lingkungan perguruan 

tinggi. Marquardt (1996:8) menyatakan bahwa, dalam memasuki abad ke-21 ada 

empat kccendcrungan perubahan yang akan mempcngaruhi pola-pola kehidupan 

yaitu: (I) perubahan lingl:ungan ekonomi. sosial dan pengetahuan dan teknologi, 

(2) peruhahan da lam linghtngan kerja , (3) perubahan dalam harapnn pelanggan, 

dan ( 4) peru bah an harapan para pekerja. 

Ketcrlibman atau peran indu~tri dalam pcndidikan dapat di lihat dari model 

pcndidil;an kcjuruan yang ditctapkan di Indonesia. walau dalam kcnyataannya 

tidak semua pendidikon kejuruan dapat dibuat dalam satu model scperti halnya 

)ang terjadi di Indonesia. Sekarang ini di Indonesia sudah mcncrapkan kurikulum 

berbasis kompctensi. dimana proses pcmbelajarannya berbasis pada pekcrjaan 

(Work-based Leaming) dan pembclajaran bcrbasis produksi . Kompctcnsi 

dimaksud meliputi kompetensi-kompctensi yang dibutuhkan untuk menjadi 

manusia Indonesia yang cerdas dan bekctja yang kompcten, scsuai dcngan standar 
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kompetensi yang ditetapkan oleh industri/dunia usaha/asosias i profesi, jadi j elas 

bahwa peran industri sangat besar mulai dari menetapkan standar kompetcnsi , 

rnerumuskan kurikulurn bcrsama, ikut dalam proses pernbclajaran dengan 

membcrikan kescmpatan mahasiswa magang kc dunia usaha/industri dan 

rnemberikan seniftkasi sena ikut dalam uji kornpctensi schiugga lulusan 

pendidikan kejuruan merupakan tenaga yang s iap pakai di indus tri . 

Model pendidikan tinggi pada LPTK-PTK sekarang sudah mencrapkan 

kurikulum berbasis kompctensi. Kompetensi dimaksud meliputi kompetensi

kompetensi yang dibmubkan untuk mcnjadi mahasiswa yang cerdas dan bckeJja 

secara kompeten, sesuai dengan standar kompctcnsi yang ditetapkan oleh 

industri/dunia usaha/asosiasi profcsi. Bem1itra dan pcran industri sangat bcsar 

rnulai dari menetnpkan standar kompctensi. mcrumuskan kurikulum bersam::t, ikut 

dalam proses pembelajaran dengan mcmbcrikan kesempatan rnahasiswa rnagang 

ke duni:J usaha/industri dan membcrikan scrtifikasi scrta ikut dalam uji 

kompctcnsi sehingga Julusan pendidikan kcjuruan mcrupakan tcnaga yang siap 

pakai menjadi guru di bidang kejuruan maupun di industri. 

Gaspcrsz (83:2002) menyampaikan hasil pcngamatannya bahwa lulusan 

perguruan tinggi dalam semua program studi di Indonesia tidak rnampu umuk 

ccpat bcradaptasi dcngan kcbutuhan dunia industri modern. Akibatnya, tingkat 

pengangguran lulusan Pcrguruan Tinggi dari waktu kc waktu terns mcningkat. 

Kondisi ini disebabkan olch ierjadinya kescnjangan pcrsepsi antara pcngelola 

Perguruan Tinggi dalam menghasi lkan lulusannya dengan pcngelola industri yang 

akan mcnggunakan lulusan Pergunmn Tinggi. 

Undang-Undang nomor 14 tnhun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan 

bcrbagai produk ketenruan huk-urn lainnya mempakan saru tantangan yang harus 

dihadapi oleh pcrguruan tinggi, tiduk tcrk~cua l i LPTK-PTK yang mempunyai 

tanggung jawab dalam mcnghasilkan guru )ang bcrkualitas. Pada tatanan lokal 

dcngan pencrapan otonomi daerah. yang mcmpunyai peluang untuk rncnata 

pengembangan tcnaga guru lebih bcrkualitas sesuai dcngan tuntutan keburuhan 

daerah. 

Proses pembclajaran mahasiswa caJon guru mcrupakan tahap pemberian 

bekal pengetahuan dan keterampilan untuk mcnjadi scorang guru. Dalam 
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pelaksanaannya adanya perubahan sistem pendidikan dari sentralisasi menjadi 

desentralisasi dan dibcrlakukannya Kurikulum Tingkat Saman Pendidikan 

(KTSP) Sekolah Mencngah Kejuruan (SMK) disusun berdasarkan prinsip 

pcngembangan kurikuluru berbasis kompctcnsi. Sccara konseptual, pencrapan 

pcndekatan kompctensi mensyaratkan adanya standar kompctensi, pcmbelajaran 

dcngan sistem modular dan mastery learning. Ketiga persyaratan tcrsebut perlu 

dipcnuhi agar dapat mcncapai hasil pcmbelajaran yang optimal, yang selama ini 

telah dilakukan d i pendidikan SMK. Pcngecahuan tcntang pcrsiapan perangkat 

pcmbelajaran dan matcri pembelajaran kadangkala terdapm perbedaan secara 

teknis terhadap proses pcmbelajaran yang dilakukan. Adanya perkembangan 

kurikulum yang terjadi di SM K, KTSP seri ngkali tidak diikuti dengan seksama 

o lch pihak LPTK-PTK. 

LPTK-PTK yang dihaclapi saat ini adalah: ( I) kompctensi lulusan yang 

bclum optimal. (2) daya scrap SMK dan diklat kejuruan terhadap lulusan yang 

rcnclah, (3) re levansi antara lu lusan dcngan kcbutuhan masyarakat dan industri. 

(4) program yang ada dibandingkan dengan bidang-bidang kejuruan terbatas, (5) 

pcmahaman visi. misi dan tujuan dcngan para praktisi belum selaras, (6) 

kcpedulian industri terhadap pcndidikan kejuruan di Indonesia yang rcndah, (7) 

sarana dan prasarana pcndukung pcrnbelajaran kurang mcmadai. dan (8) iklim 

akademik. 

Pengcmbangan kurikulum berbasis kompetensi LPTK-PTK adalah; (I) 

memberikan refcrensi bagi program studi dalarn meningkatkan relcvansi lu lusan 

dengan kebumhan dunia keda sesuai perkembangan ipteks dan paradigma baru 

pcndidikan, dan (2) mcnjaga s10ndar mutu dalam pcnyelenggaraan program studi. 

Kompetcnsi lulusannya 1idak hanya diarahkan Ltntuk menjadi guru dan memcnuhi 

kebumhan industri sesaat. tetapi juga pada kcbutuhan perkembangan penerapan 

ipteks yang ditcrapkan industri. 

13erbagai tantangan masih dihadapi dalarn pcnyclenggaraan pcndidikan 

program keteknikan, sa lah satu diantaranya adalah kual ims pcrnbela-jaran. 

Peningkatan kualitas pembelajaran dapal diawali dari rancangan pembelaja ~ran. 

Pcmbelajaran yang dirancang dengan baik dcngan memperhatikan kondisi dan 

mcmilih strategi yang tepa! akan mcnin-gkatkan kualitas belaj ar dan dengan 
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sendirinya akan meningkatkan hasil belajar mahasiswa. lni berarti bahwa 

pcrbaikan has il belajar harus diawali dari pcrbaikan kua litas rancangan 

pembelajaan. 

Mala kuliah praktik belum dikembangkan secara maksimal, dalam artian 

tugas-lugas yang dikerjakan masih bersifat dasar dan bel urn mengarah pada upaya 

peningkatan kompetensi yang bcrorientasi produksi. Scbagaimana yang telah 

di lakukan lcmbaga pcnd idikm1 SMK yang sudah menggunakan model 

pcmbelajaran project work bagi siswa dalam sctiap kompetensi yang diberikan 

dan dilakukan suatu uji kompetensi. Disamping itu belum dapat memberikan 

manfaat secara signifikan terhadap tuntutan pendidikan kejuruan yang sclama ini 

mereka sudah man1pu melakukan hubungan kemitraan dan kerjasama dcngan 

stcakholder (pemangku kepen ti ngan) d:1lnm upaya kcberlangsungan siswa 

didiknya tcrjun ke dunia usahalindustri. 

Peningkatan ketcrampilan pcmesinan tidak lepas dari keterampilan scjcnis 

yang dibutuhkan dun ia usahalindustri. untuk itu lembaga pendidikan tinggi dapat 

mcngembangkan pembelajaran praktik dalam pembuaran bcnda kerja yang 

mcngarah pada produk sesua i kcbutuhan dun ia w;aha/industri atau berorientasi 

produk. Oisamping itu pcmbelajaran mesin pcrkakas CNC yang sarat dengan 

peralatan prcsisi scbaliknya mcmpertimbangkan proses pembclajaran dengan 

pcmil ihan strategi yang sesuai dan dilakukan pengclornpokknn kelas scsuai 

dengan tingkat bakat mekanik mahasiswa. 

Pcningkatan kualitas dan proses pcmbelajaran di pcrguruan tinggi pcrlu 

sccara kreat if mengembangkan konsep-konsep pendidikan baru yang lcbih 

komprehensif sekaligu~ kompetitif. Hal ini dapat dilakukan dengln pembaharuan 

mcLOde pcmbelajaran yang lcbih fl eksibcl, dengan menempatkan mal1asiswa 

sebagai subyck (student-centered learning SCL). dibandingkan sebagai obyek 

t>end idikan. Ko11st:p r endidikan juga perlu didcsain umuk mcnumbuhkan 

kcmitraan dcngan du/di. semangat kewirausahaan dan peningkatan vocational 

<kill, sojr skills sena success skills, sehingga lulusan perguruan tinggi akan 

mcmpunyai ka raktc r rcrcaya di ri yang ti nggi . memi liki keari fan tcrhadap ni lai 

nilai sosial dan kultural bangsa. kemandirian sertaji"a kepemimpinan yang kuat. 
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Pcnclitian ini sangat penting dilakukan, karena LPTK-PTK bertujuan 

mempcrsiapkan lulusannya untuk dapat bekerja sebagai guru, dan instmktur, 

sehingga mahasiswa memiliki keahlian keguruan dan kejuruan, yang memadukan 

vocarional skill, soft skills serta success skills dengan konscp keguman yang 

dilandasi olch kepribadian yang unggul. Sehingga pcnelitian ini dilakukan dengan 

judul ·• Pcngembangan Model Pe,belajaran Kemitraan Berbasis Kompctensi 

melalui Vocational Skill Berorientasi Produksi di LPTK-PTK Medan. 
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A. Karaktcristik Pcmbclajaran Berbasis Kompetcnsi 
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Teknologi pembclajaran. mempunyai empat aspek yang sating tcrkait, 

yaitu: (I) rhe theory and pracrice; (2) design, developmenT, utilization, 

management and evaluation; (3) processes and resourses; and (4) learning. 

Domain '·pengembangan" termasuk kawasan kedua. yaitu ·'design developmem, 

utilization, management and evaluation. Kccmpat kawasan terscbul mempunyai 

tuj uan utama yai tu mcmicu dan memacu proses bclajar sena membcrikan 

kemudahan atau fasilitas bclajar. 

Proses pcmbdajaran di LPTK-PTK diarahkan kepada: (I) kegi:unn 

pembelajaran dengan memperhatikan perbcdaan kemampuan indi\'idu dan dapat 

rncngembangkan bakat dan potensinya dalnm bidang keahlian sccara optimal 

(competenq based feaming). (2) kegiatan pembclajaran ditc~ankan pada 

pcmberian pengalan1an nyata dalam kehidupan schari-hari sesuai dengan 

kcbutuhan dunia kerja dan terkai t dcngan pencrapan konsep, kaiclah, dan prinsip 

disiplin ilmu yang dipelajari. (3) pcmbelajaran perlu diarahkan untuk mendorong 

rnahas iswa dapm mengkomunikasikan kreasi tcmuannya kepada masyarakat luas 

sehingga dapat mengembangkan empatinya dcngan menyclaraskan pengetahuan 

yang dimiliki dengan tindakmmya, dan (-l) pembclajaran diarahkan untuk 

mcnciptakan ikl im kompctisi seh ingga dapat rnenghasi lkan karya-karya yang 

inovatif dan produkti f. 

I. Pcmbelaj:mm Kemitraan Bcrbasis Kompctensi 

Pentingn~a pendidikan yang berkualitas bagi mahasis"a serta tlllltutan 

kual i fikasi da n kornpetcnsi dalam kchidupan dunia kcJja, maka p~ndid ikan tinggi 

pcrlu membangun hubungan }'ang selaras dcngan masyarakat. dunia usaha. dan 

semua pihak-pihak yang terkait. J lubungan in i dibangun dalan1 kontcks kcmitraan 

scbagi upaya terciptanya pendidikan bcrkual itas bagi mahasiswa. Sccara hukum, 

kctcrlibatan masyarakat dalan1 p..:ndidikan diatur dalam Undang-undang No. 20 

tnh un 2003 tcntang sbtem pendidikan nasional. Bahwa masyurakat berhak 
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bcrperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi 

program pcndidikan (Pasal 8) . Peran sena masyarakat da lam pendidikan me liputi 

peran serta perscorangan, kclompok, keluarga, organisasi profesi, pcngusaha. dan 

organisasi kemasyaraka tan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mum 

pelayanan pendidikan (Pasal 54, ayat l). Masyarakat dapat berperan serta sebagai 

sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan (Pasal 5-I, Ayat 2). 

Ketcrl ibatan masyarakat dan dunia usahali.ndustri serta lcmbaga s wasta 

dalam pendidikan di perguruan tinggi diharapkan dapat memberikan konstribusi 

terhadap pembcntukan kcterampilan hidup (life skill) yang dapat berupa 

keterampilan berpikir (thinking skill), ke terampilan meneliti (research skill), 

kctcrampilan social (social skill), kcterampilan komunikasi (communication skill). 

dan kcterampi lan da lam menyelesaikan masn lah (problem solving skill). scrta 

pcngembangan kreativitas dan daya cipta. 

Mcmbcntuk hubungan kemitraan dalam pengcmbangan pcmbelajaran, 

pendidikan tinggi LPTK-I'TK secara proaktif membangun komunikasi dcngan 

masyarakat. perusahaan dan pihak-pihak lain yang diburuhkan. Kampus dalam hal 

ini, melakukan beberapa hal, dianlnranya; ( I) sosial isasi program pcmbelaj aran, 

guna membangun ekspcktasi tcrhadap pcmbelajaran. (2) komunikasi intensif 

kepada perusahaan untuk penyusunan program pcmbelajaran secara bersama, dan 

(3) melakukan kcrja bersama dalam mcwujudkan pernbelajaran yang bermak.na. 

Pembclajarao 

Matakuliah praktik 

pmktik pada dasamya adalah pembclajaran kcterampilan. 

merupakan pcmbelajaran prakti k yang memberikan 

pengetahuan dan keterampilan praktik sesuai kompctcnsi yang dirancang dan 

dikembangkan dengan memadukan pcndekatan Broad-based dan < ·ampetency

based Curriculum diwuj udkan dalam rancang bangun pcngorganisasian matcri 

kurikulum secara berjcnjang dan berkesinambungan dalam bentuk kompetensi 

yang terdapat dalan1 bidang keahlian dan p1·ogram kcah lian sesuai bidang dan 

j~nis pekerjaan yang ada di dunia usahalindustri. 

2. l'embcla.jaran Pral<tik Bcrbas i~ Kompctcnsi Berol'icntasi J>r·oduksi 

Pembclajaran praktik mengacu pada pembelajaran berbasis kompctcnsi 

) aitu model pembclajaran di mana perencanaan, pelaksanaan, dan penilaiannya 



8 

mcngacu pada penguasaan kompetcnsi. Pcndekatan pembelajaran bcrbasis 

kompetensi dimaksudkan agar segala upaya yang di lnkukan dalam pembclajaran 

bcnar-bcnar mengacu dan mengarahkan mahasiswa unruk menguasai kompctensi 

yang ditctapkan. Beberapa hal yang perlu d iperhatikan da lam pcmbelajaran 

praktik berbasis kompetensi adalah (I) penguasaan kompetensi oleh mahasiswa, 

(2) penguasaan kompetcnsi mahasiswa harus memiliki k<!sepadanan dengan 

kompetensi terscbut dimana digunakan, (3) aktivitas belajar mahasiswa bersifat 

perseorangan, dan ( 4) pembclajaran kompctensi harus ada bahan pengayaan 

(enrichment) bagi mahasiswa yang lebih cepal dan program pcrbaikan (remedial) 

bagi mahasiswa yang lamban, sehingga perbcdaan irama belajar mahasiswa 

terlayani (Depdiknas. l999). 

Merancang kegiatan pcmbelajaran mclibatkan berbagai faktor. Faktor

fakror tersebut akan mcnentukan kebcrhasilan suatu kegiatan pcrnbelajaran. 

Mcnurut Scels and Richey ( 1994) faktor yang menentukan perbedaan rancangan 

pcmbelajaran adnlah subyek yang diajarkan atau materi pclajarannya. Mclalui 

klasifikasi materi perkuliahan selanjutnya dapat ditentukan proses pcmbelajaran 

bcrdasarkan pada salah satu ta~sonomi . Gagne (dalam Yusuhadi Miarso) (2005) 

mcngkaji hal belajar yang kompleks dan menyimpulkan bahwa informasi dasar 

atau ketcrampilan sederhana yang dipclajari mempcngaruhi terjadinya bclajar 

yang lcbih rumit. Mcnurut Gagne ada lima kategori kernampuan bclajar, yaim: 

(I) ketcrampilan intelcktual; kcmampuan scseorang untuk berintcraksi dengan 

lingkungannya dcngan menggunakan lambang. Ketcrampilnn ini rne liputi: (a) 

asosiasi dan mata ramai; menghubungkan stlatu lam bang dengan suatu fakta atau 

kcjadian. (b) diskri minasi; membedakan suatu lambang dengan lambang lain. (c) 

konscp; mendefinisikan suatu pengcnian atau prosedur, (d) ka idah; 

mengombinasikan bcberapa konsep dengan suam cara. (e) kaidah lcbih tinggi; 

mcnggunakan bcrbagai kaidah dalam memccahka11 nwsalah. (2) siasat kogn itif; 

keterarnpilan pcbelajar untuk mengatur proses internal perhatian. belajar. ingatan, 

dan p ikiran, (3) inrormasi verbal; ketcrampilan untuk mengcn~1l dan menyimpan 

nama a tau istilah. fakta, dan sera.ngkaian fakta ) ang mcmpakan kumpulan 

pcngetahuan, (4) ketcrampi lan motori k; kcterampilan mcngorganisasikan gerakan 

schingga tcrbentuk keutuhan gcrakan yang mulus, teratur, dan tepat wa!-1u, dan 
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(5) sikap; keadaan dalam di ri pebelaj ar yang mempengamhi (bertindak scbagai 

moderator atas) pi lihan unruk bertindak. Sikap ini meliputi komponen afektif 

(emosional), aspek kognitif, dan unjuk perbuatan. 

Pclaksanaan pembelajaran kompetensi dengan orientasi pada life skill dan 

pendekatan berbasiskan produk dilakukan: (I) untuk menumbuhkembangkan life 

skill mahasiswa dalam menghadapi kehidupan schari -hari. Dosen perlu 

menganalisis aspck life skill yang tcrdapat pada setiap kompetensi dan sub 

kompetens i yang dipelajari dan mercncanakan dalam bentuk kcgiatan bclaj ar 

mahasiswa, (2) pelaksanaan pembelajaran ditckankan untuk dapat menghasilkan 

produk basi l bel ajar mahasiswa baik berupa bcnda jadi atau jasa, sebagai apl ikasi 

dari kompetensi yang dipelajari, untuk itu dosen merencanakan produk dari hasil 

pcmbelajaran kompctens i. Suatu produk yang dihasilkan dapat d ircncanakan dari 

satu atau beberapa kompetcnsi yang terkait. (3) hasil kegiatan di atas kemudian 

dirancang rangkaian kegiatan belajar unn•k setiap kompetensi/sub kompetensi, 

dan (4) kcgiatan penyusunan rencana pcmbelajaran per kompetensi. 

Pcngcmbangan keterarnpilan praktik berbasis kompetensi mengacu pada 

orientasi produksi. Hal ini t idak mcngubah sistem pcndidikan ti nggi. dan juga 

tidak untuk mcrcduksi pcndidikan tinggi hanya sebagai latihan kerja. 

Pcngembangan pcmbelaja ran keterampilan prakti k ini tetap mem:mpatkan 

mabasiswa sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mengembangkan program

program akademik sesuai dengan visi dan misi, yang mempcrsiapkan mahasiswa 

berkompctensi dan berwawasan produksi yang akan dikcmbangkan jnstnt 

memberi kcsempatan kepada mahasiswa untuk meningkmkan kompetensinya, dan 

bahkan memberikan pduang pada mahasiswa untuk memperoleh bekal 

ketcrarnpilanlkeahlian yang dapat dijadikan sebagai sumber penghidupannya, 

t<'rulama bagi mcreka yang karcna suatu hal tidak dapat menjadi guru. 

Pengcmbangan pcmbelajaran praktik bcrbasis kompetcnsi pada mahasiswa yang 

berorientasi produksi dcngan life skill ti dak dirnaksudkan untuk mcncctak 

lulusannya semuanya bekcrja di industri. tctapi hanya mena\\arkan bcrbagai 

kemungkinan yang dapal dipi lih atau digunakan dengan s ituas i dan kondisi riil 

masyamkat, hal ini adalal1 SMK. perguruan tinggi. industri mitra. masyarakat. 

UKM, mau yang tcrlibat dalam steakholder. 
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Pengernbangan pembclajaran praktik bcrorientasi produksi tidak 

dimaksudkan untuk menyaingi SMK yang memiliki misi khusus menyiapkan 

Julusannya untuk menguasai kemampuan kejuruan untuk terjun ke dunia kerja. 

Dalam pelaksanaan pengcmbangan ini, perguruan tinggi dapat menjadi mitra 

dengan lcmbaga pendidikan dan non kependidikan dalam melayani penyediaan 

paket program-p1·ogran1 akademiknya melalui program kemitraan (partership). 

Bahkan daJam pengembangan program ini ke depan, dunia kcrja dan industri 

dapat bekerja sama (collaboration) mclalui program outsourcing. 

Kompetensi oleh Bunk, Kaizer dan Zedler (1991) diidentifikasi daJam 

empat kclompok, yaitu: (l) "Vocational competence", melaksanakan pckerjaan 

pada kegiatan spesifik, (2) "Methodical competence'', adalah reaksi sistemik dan 

tindakan sistemik pada setiap tantangan diperlihatkan sebagai unjuk kerja, guna 

memperoleh solusi independent dan mampu menggunakan pengaJaman guna 

rnendapatkan cara bennakna untuk menanggulangi masalah-masalah pekerjaan, 

(3) ··social competence". yakni kcrnampuan bcrkomunikasi dengan pihak lain dan 

bekerjasama dengan cara co-operatif, mcmperlihatkan perilaku bcroricmasi 

kepacla kelompok dan bcrcmpali , (4) "Participative competence", yakni 

kcmahiran kcrja dan adaptasi terhadap lingkungan kerja dalam ani luas. 

kemampuan mengorganisosi dan mcmbuat kcputusan. dan kcsiapan mcngambil 

tanggungjawab. 

Kompetcnsi yang tcrdapat dalam Bidang Keahlian Teknik Mesin Produksi 

pada mengckspresikan kompetensi-kompetensi yang harus dikuasai dalam benruk 

unjuk kcrja (performance) untuk m~laksanakan pekerjaan yang sesungguhnya 

(real job) dan alami (natural). Akhir dari pernbelajaran kompetensi pada 

hakikatnya mahasiswa harus benar-benar dapat dinyatakan kompeten 

(melaksanakan pckcrjaan) bcrdasarkan standar kompcl'ensi yang berlaku. Mata 

kuliah praktik rnemiliki fungsi mengcmbangkan kreativitas. mcngembangkan 

sikap pi'Odukti r; mandiri , dan mengcmbangkan sikap mengharga i berbagai jenis 

keterampi tan dan hasil karya maha~iswa. 

Pelaksanaun pcmbclajaran kompetensi dcngan orientasi pada kccakapan 

hid up dan pendekatan berbasiskan produksi dilakukan: (I) untuk 

menumbuhkembangkan kccakapan hidup mahas iswa dalam menghadapi 
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kehidupan sehari-hari. Dosen perlu menganalisis aspek life skill yang terdapat 

pada setiap kompetensi/sub-kompctcnsi yang dipelajari dan merencanakan da lam 

bentuk kegiatan belajar mahasiswa, (2) pelaksanaan pembelajaran ditckankan 

untuk dapat mcnghasilkan produk basil belajar mahasiswa baik berupa benda jadi 

atau jasa, sebagai aplikasi dari kompetcnsi yang dipelajari, umuk itu 

dosen/instruktur merencanakan produk dari hasil pembelajaran kompetensi. Suatu 

produk yang dihasilkan dapat direncanakan dari sam atau bebcrapa kompetensi 

yang tcrkait, (3) hasil kegiatan eli mas kemudian dirancang rangkaian kegiatan 

belajar untuk setiap kompetensi/subkompetensi, dan (4) kegiatan penyusunan 

rcncana pembelajaran per kompetensi . 

0 . Pcngcrnbangan Model Pcmbelajaran Kcmitraan Berbasis Kompetcnsi 

I. Model Pcrnbclajaran Bcrbasis Kompetensi 

Model pcmbelaj aran merupakan penggunaan pcndekatan sistcm 

pc mbclaj aran. Untuk pclati han keterampilan kejuruan pcrl u adanya pembelajaran 

yang cocok dcngan menggunakan model pembelajaran yang digunakan. Banyak 

model pcmbelajaran yang d ikcmbangkan oleh para ahli di bidaJtgnya, masing

mas ing model memiliki karakteristik yang berbeda dan kegunaan yang bcrbcda 

pula. Pada dasnmya semua model pcmbelajaran yang dikcmbangkan bertujuan 

untuk meningkatkan hasil bclajar. 

Pengembangan model pcmbelajaran yang baik disesuaikan dengan kondisi 

tcncntu. Kondisi ini adalah besar kec•l atau kompleks tidaknya suatu lembaga 

pendidikan. ruang lingkup tugas lembaga pcndidikan. scna kcmampuan 

pengelola. Suparman dan Joice ( 1997) menjelaskan model pcmbelajamn adalah 

suatu perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan 

pembclajaran di kclas atau pcmbelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan 

pcrangkm-pcmngkat pcmbelajaran serta mengarahkan kita dalam mcndisain 

pembclajaran untuk membantu pebelajar sedemikian hingga tuj uan pembelajaran 

tercapai. l)cngan dcmikian pada hakekatnya model pembelajaran merupakan pola 

langkah yang mcliputi analisis. pcngembangan, dan pembuatan materi, dan 

evaluas i hasil pcmbci<Jjaran dalam rangka memberikan kemudahan mahasiswa 

un t11k mcncapai hasi I be l ajar. 
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Model pembe lajaran menurut Mager ( 1967), ba!JWa proses pembelajaran 

mcmc rlukan tiga tahap: ( l ) tahap pers ia pan (preparation phase), (2) tahap 

pengcmbangan (development phase), dan (3) tahap pcrbaikanlkemajuan 

(improvemeni phase). Tahap persiapan dircncanakan untuk memberikan jaminan 

bahwa informasi dan praktek yang prnting untuk suatu pekerjaan tertentu benar

benar termasuk dalam pcmbelajanm. Pertama melakukan analisis pekerjaan, 

bcrikutnya analisis tugas, membuat tujuan pembelajaran, dan menguji. Tahap 

pcngembangan melalui unit outlining yaitu tugas kelja agar supaya pada akhir unit 

peserta dapat melakukan sesuatu yang s.-:belumnya ia tidak dapat Jakukan, 

sequencing, content selection, procedures selection, sequencing and lesson plan 

completion, dan course tryout. 

Kaitannya dcngan pengcmbangan model 

mengarahkan kita untuk mendesain pcmbelajanm 

pembclajaran berfungsi 

yang digunakan scbagai 

pedoman dalam penyelcnggaraan pembelajaran agar tercapai pembelajaran yang 

cfckti f, efisieu, bcrdaya tarik, dan human is. Joice ( 1996) mcnjelaskan model 

pembclajaran adalah suatu perencanaau atau suatu pola )ang d igunakau sebagai 

pcdoman dalam mercncanakan pcmbelajaran di kelas atau pcmbelajaran dalam 

tutoria l dan untuk mcnentukan perangkat perangkat pembelajaran serta 

mengarahkan kita dalam mcndesain pembcltuaran untuk mcmbantu pcbclajar 

scdcrnikian hingga tujuan pembelajaran tercapai. 

2. Model Pembelaja r:ln Bcrorientasi Produksi 

Model pembclajaran beroricntasi produksi mengharapkan supaya program 

pcndid ikan keteknikan dilaksanakan di dun tcmpat. Model strategi pendidikan 

yang di laksauakan di kampus dan di luar kampus atau di indu$lri, bila di karnpus 

tcrasing dari dunia kerjanya. pendidikan kampus telah mcmbentuk dunianya 

sendiri yang disebut dunia kampus. Di kampus dilaksanakan tcori dan praktck 

dasar kctcknikan dan juga di industri, yo itu keterampilan produkti f yang d iperolch 

mclalui prinsip teaming by doing. Penclidikan yang dilakukan melalui proses 

bekerja di dunia kerja akan memberikau pcngetahuan ketcrampilan dan nilai-nilai 

dw1ia kerja yang tidak mungkin atau sulit didapat di pcrguruan tinggi. yaitu 
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pembcnrukan karaktcr, disiplin, keunggulan, wawasan pasar, wawasan nilai 

tambah, dan pembentukan etos kerja. 

Kual itas pendidikan scbagai k.unc i dalam "invisible competition", karena 

kualitas produk dan jasa ditenrukan oleb cara mengajar dosen, mahasiswa, 

pcncntu kebijakan, pekerja, dan ilmuwan. Oleh karena iru kontribusi d unia 

pcnclidikan tinggi scperli LPTK-PTK secara kcscluruhan rncnghadirkan tantangan 

besar dalam upaya mengelola kemitraan (partnerships). scbagaimana 

dikemukakan oleh Owla & Aspinwall dalam Nana Rukmana (1996,) sebagai 

berikut: ( I) Tangibles, d iantaranya peralatan/fasilitas yang memadai clan modern, 

kcmudahan akses, lingkungan yang secara visual menarik. layanan pmdukung. (2) 

Competence, seperti j umlab staf akademik yang memadai, kuali fikasi dosen, the 

oretical knowledge dan praclicol knoiVIedge sta r pengajar. keahlian mcngaj ar , (3) 

Allitude, mencakup kemampuan memahami kebutuhan mahasiswa. kesediaan 

untuk membantu. ketersediaan konseling. pcrhat ian personal, keramahtamahan. 

(4) Content, meliputi relevansi kurik.ulum dengan profcsi atau pckerjaan 

mahasiswa dimasa mendatang. cfektivitas. kclengkapan. kcterampilan komunikasi 

dan bckerjasama dalam tim, neksibilitas pcngetahuan, cross-disciplinary, (5) 

Delivery, d iantaranya presentasi yang e fekti f, kctepatan waktu , konsistcn,jairne.1s 

dalam ujian. umpan batik dari mahasiwwa. (6) Reliabiliry. terdiri atas 

trustliOrthiness, kemampuan mcmcnuhi janji, memecahkan masalah . 

Dalam kaitan ini pcrlu d ilakukan kcrj a sama antara pemcrintah, industri 

dan perguruan tinggi. Keija sama iru seharusnya dikembangkan dengan rujuan: (I) 

memungkinkan pemcrimah memahami peluang dan ancaman yang dihadapi 

masyarakat serta mcngantisipasi dampak kebijakan baru yang clikembangkan, (2) 

membcri peluang pada industri untuk rnemilih, mempcroleh. dan mcmanfaalkan 

pengetahuan baru sccara lebih cfektif dan cfisien. dan (3) membantu pendidikan 

tinggi mcnetapkan pcrannya da lam keterkaitan yang produkti f d i masyarakat. 

Selanjumya rcle,·ansi pcndidikan merupakan pennasalahan dalam arti 

perancangan, perencanaan, dan pelaksanaan program pendidikan tinggi kcrja 

samu antara pemerimah, industri dan pendidikan tinggi pada aspek lokal, regional. 

dan nasional pad a i lmu pengctahuan dan teknologi dan bentuk mekanisme 

keterkai tan. 



14 

Model pcmbelajaran yang dikembangkan harus mengacu pada dunia kerja 

dan berorientasi produksi terhadap kompetensi yang diperoleh melalui proses 

pembelajaran. Bebcrapa model, sepcrti model Gerlach dan Ely ( 1971 ), model 

Briggs, model Bela H. Banathy, model PPSJ (Prosedur Pengembangan Sistem 

lnstruksional), model Kemp ( 1977). model Dick dan Carey ( 1985) tidak 

mcnyingung keterlibatan dunia kerja. Oleh karena itu model yang dikembangkah 

harus mengkaitkan dunia kerja sebagai bagian dari sistem pembelajaran praktik. 

Berdasarkan konteks pengertian kompetensi di atas, penclitian 

pengcmbangan ini memandang bahwa kompetensi sebagai hasil pembelajaran 

dalam prcspektif pendidikan yang mencakup tigas aspek yakni pengetahuan, 

keterampilan dan sikap kerja. Penelitian ini juga memandang kompctcns i dalam 

pengcnian spcsilik dan teknis (spesific and technical competency). Dalam model 

pengembangan pembelajaran kompetensi yang diterapkan dalam pcmbclajaran 

sistcmik mengacu pada ketercapaian proses pembelajaran sccara li(Uh dan 

bcrmakna dcngan penerapan tahap-tahap pcmbelajaran. l'engembangan model 

pcmbclajamn ini beroricntasi produksi. O leh karena itu model ynng 

dikcmbangkan harus menitikberatkan pada proses keterampilan dan 

produklproduksi. Pembelajaran kreatif, produktif, dan produksi merupalan mode l 

yang dikcmbangkan mcngacu kepada bcrbagai pendekatan pembelajaran yang 

diasumsikan mampu meningkatkan kualitas proses dan hasil bclajar. 

3. tratcgi f>cmbclajaran Kemitraan Ber basis Kompetensi Berorientasi 

Produksi 

Sects dan Richey (1994:31) mcngatalkan bahwa strateg,i pembelajaran 

adalah sp.:silikasi untuk memilih dan mengurutkan proses dan kegiatan-kegiatan 

dalam suatu pclajaran. Sementara itu. Dick & Carey ( 1985) yang dikutip Atwi 

Suparman. mcngatakan bahwa strategi pembelajaran menjelaskan komponcn

komponen umum dari s uatu set bahan instruksional dan prosedur-prosedur yang 

akan digunakan bcrsama bahan-bahan tersebut untuk menghasilkan hasi l belajar 

tcncntu pada s iswa. Mcnurutnya, ada lima komponen umum dari stratcgi 

instruksional yakn i: kcgiatan pra-instntksional, penyaj ian infom1as i, partisipas i 

siswa, tcs dan tindak lanj ut. (Suparman, 1997: 155-156). 
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Menurut Dick dan Carey, strategi pembelajaran biasanya menjelaskan 

komponcn umum dari satu set matcri dan prosedur pembelajaran yang akan 

digunakan dengan bahan bahan lain Ulltuk menghasilkan hasil belajar tencntu dari 

pihak siswa. Sclanjutnya. Dick dan Carey (1985:183-184) juga merinci lima 

komponen strategi pembclajaran yakni: (I) kegiatan pra instruksional. (2) 

pcnyajian inforrnasi. (3) panisipasi mahasiswa, (4) tes, dan (5) tindak lanjut. 

Gagne, Briggs dan Wager, mengatakan bahwa strategi pcmbclajaran adalah suatu 

rencana untuk mcmbantu mahasiswa dengan usaha belajamya untuk sctiap tujuan 

yang ada. lni dapat mcngambil bentuk rencana pembelajaran, atau satu set 

spcsifikasi produksi untuk bahan yang disajikan dengan media. Tujuan 

mengembangkan stratcgi sebelum pengembangan bahan pembelajaran adalah 

untuk mcnggarisbawahi bagaimana kegiatan pembelajaran akan tcrkait dcngan 

pcncapainn tujuan pembelajaran. 

Yusufhad i Miarso (2005:530) mendefinisikan strategi pembclajaran 

scbagai pcndckatan menyeluruh dalarn pernbelajaran yang bcrupa pcdoman urnum 

dan kerangka kcgiatan yang dijabarkan dari pandangan falsaliu atau tcori 

mcngcnai bclajar dalam kondisi tertentu dan yang di tctapkan untuk mencapai 

tujuan umum. Strategi pembelajaran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

percncanaan sisternntis dan terpadu yang mencakup urutan kegiatan pcmbclajaran, 

mctodc, media dan alokasi waktu yang ditetapkan sebelum pcmbclajaran untuk 

mcncapai tujuan pt:mbelajamn. 

Strategi pembelajaran yang digunakan dalarn kcgiatan pembelajaran ini, 

adalah stratcgi yang berpusat pada mahasiswa. Strategi ini banyak membcrikan 

kcscmpatan kepada mahasiswa untuk terlibat dalarn proses pcmbclajaran. Srmtegi 

ini mcnctapkan balmra mahasiswa adalah pihak yang memproses keseluruhan 

kegiatan pcmbelajaran. dan kedudukan instruktur/dosen praktik sebagai pcrnberi 

jalan dalam mcmpermudah tcrjadinya kegiatan pembelajaran. Teknik 

pembclajaran yang digunakan terdiri atas penyarnpaian informasi, dcmostrasi, dan 

pcnguasnan. Pcngelompokan mahasiswa didasarkan atas dimensi kooperatif yang 

ditujukan untuk memperhatikan kerjasama antara mahasiswa dalam kcgiatan 

pcrnbclajaran. 
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Dari beberapa pengertian di ataS, yang dimaksudkan dengan strategi 

pembelajaran adnlah suatu perencanaan yang menyeluruh dan sistcmatis yang 

berhubungan dcngan tcknik, bahan, media, pcngorganisasian siswa, tahap-tahap 

dan proscdur untuk mclakukan kcgiatan pcmbelajaran sehingga dapat mencapai 

tujuan scbagaimana yang telah ditetapkan. Dalam pcnclitian ini, strategi 

pcmbelajaran lebih dibatasi pada strategi pcngelolaan pcmbclajaran yang lcbih 

difokuskan pada tahapan pelaksanaan dalam latar pembelajaran di kelas. Ada tiga 

unsur yang perlu diperhatikan, yaitu; (I) situasi, yang mengharapkan perlunya 

suasana hubungan baik antara yang termotivasi dengan yang memotivasi, (2) 

upaya yang dapat dilaksanakan oleh pengelola kepada pihak pelaksana, dan (3) 

kcgiatan ynng bertujuan, yaitu kegiatan yang dilakukan olch pihak pelaksana 

mcngarah kepada pencapaian tujuan pembelajaran praktik. 

Stratcgi pembelajaran praktik berbasis kompetensi berorientasi produksi 

yang dikcmbangkan, berdampak pada: ( I) materi pembelajaran praktik sclalu 

d inamis, km·ena m~manJaatkun obyek-obyek riil pesunan industri yang didasa ,·kan 

p!lda kcpcntingan aktualnyr~ (2) do~en dan mahasiswa, disrunping mempclajari 

pengctahuan dan keterampilan yang aktual, juga harus bcrperilaku yang scsuai 

dalam bcrkarya, karena selalu berhubungan dengan industri, (3) karya-karya yang 

dihasilkan mahasiswa bcrsama dosennya dalam rangka praktikum pengembangan 

keterampilan mengacu pada standar industri, (4) sumbcr daya tem1anfaatkan 

secara lebih cfektif karena menghasilkan lulusan yang berketerampilan aktual 

pada bidangnya. Hemal material dan energi karena menghasilkan barang-barang 

bemilai ckonomis. (5) matcri pcmbelajaran praktik terstruktur dengan 

menggunakan moJul. dan (6) aktualsisasi pengetahuan dan keterampilan 

mahasiswa terjadi di lingkungan industri. dimana mereka melakukan kcrja 

praktik. 

Nolker & Schoenfeldt (1983:28) mcngatakan bahwa yang paling penting 

dalam pcmbelajaran dan pelatihan praktik kejuruan adalah penguasaan 

kctcrampilan praktis, serta pengetahuan dan perilaku yang bertalian langsung 

dcngan kctcrarnpilan tersebut. Agar mahasiswa mruupu menguasai kctcrampi lan 

kcrju diharapkan, closcn harus mcnerapkan metode/strategi pembelojaran praktik 

scsuai dcngan pembclajaran dan pelatihan praktik. Dalam proses pcmbclftiaran 
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praktik, strategi mengajar merupakan salah satu faktor yang mencntukan 

kebcrhasilan bela jar mahasiswa. 

Stmtegi pembelajaran sangat bcrguna, baik bagi mahasiswa maupun 

dosen. Bagi dosen. strategi pembclajaran dapat dijadikan pedoman dan acuan 

bcnindak yang sistematis dalam pelaksanaan pembclajaran. Bagi mahasiswa 

stratcgi pcmbclajaran dapat mempermudah proses bclajar, karena setiap strategi 

pembelajaran dirancang untuk mempermudah proses bclajar mahasiswa. 

C. Basil yang sudah dicapai dan s tudi pendahuluan yang s udah 

dilaksanakan 

Untuk mcnunjang penelitian ini secara runrut, teratur dan tcrarah telah 

dilakukan penelitian pcndahuluan yang dilaksanakan olch Mursid (2007:25) 

mclalui anal isis hasil praktik teknologi pemesinan secara kese lu ruhan mahasiswa 

masih bel urn kompeten, hal ini menunjukkan bahwa 12,62 % kompctensinya baik. 

33,57% kompetcnsinya cukup, sedangkan 53,57% tidak berkompetcn, dari j umloh 

mahasiswa scbanyak 45 orang pada T.A. 2008/2009 dan ditahun-tahun ajaran 

scbclumnya juga belurn mcnunjukkan peningkatan kompetensinya walaupun 

sarana dan prasarana penunjang praktik sudah memadai . Hal ini mcnunjukkan 

bahwa has il kerja praktik mahasiswa. bcnda kerja tidak dapat dimanfaatkan 

scbagai produk yang baik dan bclwn bcrorientasi produksi. 

Pcningkatan keterampilan pemesinan tidak lepas dari keterampilan scjcnis 

yang dibutuhkan dunia usahalindustri, untuk iru lembaga pendidikan tinggi dapat 

mengcmbangkan pembclajaran pral.:tik dalam pembuatan bcnda kcrja yang 

mengarah pada produk scsuai kebutuhan dunia usahalindustri atau bcrorientasi 

produk. (Triyono. 2005). Sehubungan dengan kenyataan terscbut, maka pcnclitian 

pcngcmbangan ini menfokuskan pada upaya mendapatkan altemat i f pola stmktur 

kcgiatan pembelajaran praktik berbasis kompetensi berorientasi produksi pada 

Pendidikan Tcknik Mcsin. Hasil pengembangan ini diharapkan dapat 

d imanfaatkan umuk mengatasi pcrmasalahan tingginya kegagalan pembelajaran 

prak ti k mahasiswa. 

Pcnclitian Lerhadap industri logam dan pemesinan yang di lakuknn o lch 

Zulkictl imansyah dan Banu (2003) menunjukkan bahwa hasil regrcsi dari mode l-
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model kcmampuan teknologi tersebut memperlihatkan bahwa tidak semua 

variabel pembelajaran yang secara statistik sebelumnya sudah diuji bahwa 

memiliki korelasi yang significant, memberikan pengaruh pada variabel 

kapabil itas teknologinya. Secara urnum, ada t iga variabel pembelajaran yang 

berpengaruh pada model regresi kapabilitas teknologi tersebut, yaitu IDESDR 

(Ide scndi ri dim penciptaan & perbaikan produk), PUNCH (Memjliki mesin 

punch), dan MAKEDRA \V (Membuat gam bar sebelum membuat produk). 

Kemampuan berkreasi dengan ide sendiri, kepemilikan mesin dan kenuunpuan 

menggambar teknik adalah tiga variable dasar yang temyata sangat berperan 

dalam proses pcmbelajaran yang akhimya memastikan perusahaan-perusahaan 

tersebut mrmiliki kapabilita.s teknologi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Widanarko (2007) tcntang model 

pembelajaran untuk memenuhi kompetens i dunia kerja ini menunjukkan bahwa: 

(I) kemampuan berkomunikasi dapat ditingkatkan melalui pcmberian rugas 

individu dan tugas kelompok sejak awal perkuliahan. disertai jadwal penycral1an 

tugas dan kriteria perulaian; (2) kemampuan merencanakan dan mcrancang 

rckayasa di bidang permesinan dapat d iti ngkatkan melalui pembcrian rancangan 

pembclajaran. modul pembclajaran. materi tugas indh idu dan tugas kclompok dan 

jadwal pcmasukan tugas yang di be rikan pada awal kuliah dimulai, khusus untuk 

matakuliah yang terkait; (3) kemampuan mcnggunakan prinsip penelitian dan 

pengcmbangan yang mcmpcrhatikan kelayakan jual dapat dit ingkatkan mclalui 

pemberian rancangan pembclajaran. modul pcmbelajaran, matcri tugas individu. 

tugas kelompok dan jadwal pemasukan tugas yang dibcri kan pada sant awal 

ku liah. khusus untuk matakuliah yang memcrlukan pcnerapan kaidah penclitian 

dan pengetahuan ekonomi tcknik dalam bidang pem<!sinan. 

Pcnelitian Bmri Triyono (2005:295), pada pengnruh stratcgi pembclajaran 

dan bakm mekanik terhadap ketcrampilan mesin perkakas C'IC menunjukkan 

bahwa; ( I) pembelajaran keterampilan mesin pcrkakas CNC schniknya 

menggunakan strategi pembelajaran simulasi, (2) mahasiswa yang bcrhakat 

mekanik tinggi akan lcbih ba ik bila menggunakan stratcgi pembclajaran simulasi. 

(3) maha.siswa yang bcrbakat mekanik rendah lcbih elektif menggunakan strategi 

pembelajaran dcmonstrasi pada kctcrampilan mesin pcrknkas CNC. 
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Dari beberapa hasil penelitian tersebut di atas menunjukkan bahwa model 

pembelajaran kemitraan melalui vocational skill berbasis kompetensi berorientas i 

produksi sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terkait, sehingga untuk 

meningkatkan kompetensi harus menjalin kerjasama atau berrnitra dengan dunia 

industri/usaha. 
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BAB lJI 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

A. Tujuan Pcnelitian 

Penclitian ini di laksanakan bertujuan untuk pcningkatan kualitaS dan 

proses pembelajaran perguruan tinggi perlu secara kreatif mengembangkan 

konsep-konsep pendidikan ban1 yang lebih komprehe ns if sekaligus kompe ti tif. 

Hal ini dapat dilakukan dengan pembahaman me10de pembelajaran yang lebih 

fleksibel, dengan menempatkan mahasiswa scbagai subyck (sllldem-centered 

learning = SCL), stratcgi pembelajaran dari pendekatan supply driven ke demand 

driven, pembelajaran dari berbasis kampus (Campus Based Program) ke sistem 

bcrbasis industri (Industrial Based Program), pcmbdaj nran ke model kompetcnsi 

dan menganut prinsip multy entry, mulry exit. pembelajaran program dasar yang 

sempit menuju program dasar yang mendasar. kuat dan fokus (focused based 

education), dan Pembelajaran yang mengakui keah lian yang d ipero leh dari 

mana pun. 

Pcrbaikan kualitas pola pembinaan dan strategi kcmitraan yang dibangun 

mclalui model penelitian ini akan mel ibatkan pihak lcmbaga pcrguruan tinggi 

sebagai suatu masyar:lkat pengctahuan (kno•t'/edge society), yang memiliki 

kompetensi inti (core competence) yaitu dosen dan mahasiswa sebagai smu 

kesaruan modal imelektual yang mampu mcntansformasikan modal intelektual 

menjadi moneter dengan meningkatkan nilai tambah (added value) menjad i 

kcgiatan risct dan pengcmbangan tcknologi untuk menciptakan produk-produk 

baru. 

Tujuan umum pcnelitian dan pengembangan ini adalah "Mcngembangkan 

model pembclajaran praktik berbasis kompetesi berorientasi produksi pada 

pendidikan Teknik Mcsin". Model pembclajaran ini dikembangkan un tuk 

mcwujudkan pembelajaran praktik bcrbasis kompetensi bcrorientasi produksi. 

Berdasarkan tujuan di atas, maka tujuan penclitian dan pcngembangan ini, 

scbagai be rikut: 

I. Menemukan model pembelajaran pada program kcahlian tcknik mcsin 

produksi untuk pendidikan teknik mesin. Pcnelitian dan pengcmbangan ini 
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d ilakukan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang; 

kompetensi, karakteri stik. keman1puan awal mahasiswa, dalam pelaksanaan 

pembelajaran praktik pada mata kuliall teknologi pemesinan I sebagai salah 

satu masukkan unruk mengembangkan model pembelajaran. 

2. Mengimplementasi model pembelajaran yang dikembangkan pada program 

kcahlian teknik mesin produksi unruk pendidikan teknik mesin. 

lmpelcmentasi model pembelajaran yang terdiri dari bebcrapa komponcn dan 

langkall-langkall pembelajaran yang harus ditempuh secara keseluruhan unruk 

mcnghasilkao pembclajaran yang efektif, efisien, dan memiliki kemenarikan 

dalam belaj ar. 

3. Mcngctahui efektifi tas model pembelajaran yang dikembangkan pada 

program kcalll ian teknik mesin produksi untuk pendiclikan teknik mcsin. 

Efcktifitas model pembelajaran d iterapkembangkan tcrhadap pelaksanaa n 

pcmbclajaran praktik untuk mengetahui efcktifitas dan ketcrujian , sehingga 

clapat mcmbcrikan masukan clalam pengembangan pcmbelaj aran prak tik 

secara lcngkap. 

B. M anfnut Pcnclit ian 

Hasil penelitian dan pengembangan ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat sccara tcoritis. akademis. praktis, penelitian, khasanah ilmu pengctahuan. 

Sccara teoritis. diharapkan dapat menghasilkan prinsip-prinsip dalam 

pembclajaran yang dapat mcningkatkan kompetensi mahasiswa, sehingga dapa: 

memperkaya tcori mengenai model pembelajaran praktik pada bidang kcahlian 

mcsin produksi. 

Kegunaan secara akademis, dari hasil penelitian dan pengembangan ini 

dapat mcncmukan model pembelajaran; (I) mcngoptimalkan proses pembelajaran 

prak tik, (2) mcnambah khasanall model pembclajaran. (3) mcnjadikan 

pcmbclajaran kolaborasi dan kooperatif yang beroriemasi produksi clari 

konstrukti vistik, dan (4) mcmperkaya model pembelajaran orang dewasa. 

Kcgunaan secara praktis, clari basil pcnelitian dan pengcmbangan in i 

ada lah; ( I) membcri kesempatan kcpada peneliti unn1k menerapkan model 

pcmbclajaran sesuai dengan kcbutuhan dan karakteristik mahasiswa, (2) scbagai 
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pijakan umuk melakukan penelitian dan pcngembangan model yang lcbih lanjut 

terhadap bidang yang sam a a tau sejcnis di bidang teknik. (3) dapat menambah 

referensi karya ilmiah di bidang pembelajaran praktik, (4) dapat 

di tcrapkcmbangkan pada pembelajaran formal maupun non forma l dalam upaya 

pcningkaran belajar dan da lam mcndapatkan keterampilan praktik yang sangat 

urgcn dilakukan, (5) membcrikan kesempatan terhadap penel iti lainnya yang 

bcrkcinginan mengembangkan model pembelajaran lebih s istcmatis dalam upaya 

menjadikan model pembelajaran lcbih efektif, efisiensi. dan memiliki daya rarik 

pembelajar. 

Kegunaan bagi pcneliti adalah; {I) menambah pengetahuan di bidang 

keahJian teknik mesin produksi pada umumnya dan teknologi pcmbclajaran pada 

khususnya daJam pcngembangan mode-l pcmbelajaran praktik yang mcndcsak 

pcrlu adanya perubahan dan pcnanganan yang seksama untuk menjad ikan kualitas 

lulusan yang multy ex it, (2) dapat mengaplikasikan pembelajaran di tcmpat 

lcmbaganya dalam upaya peni ngkatan kual itas lulusan dengan pcncrapan model 

pcmbclajaran yang praktis. cfcktif, dan efisien scrta memiliki kemcnarikan sesuai 

dengan tuntutan kebutuhan pcrkcmbangan masyarakat dun ia usah:lfindustri. (3) 

menyelenggarakan pembelajaran praktik umuk menghasilkan tcnaga 

kcpcndidikan kejuruan )ang unggul dan rcle,an dengan kebutuhan pasar kcrja 

sena mampu melakukan inovasi dalam tala nilai masyarakat. 

Kegunaan bagi kha7-&nah ilmu pengetahuan, adalah: (I) pcnclitian dan 

pcngcmbangan i_ni mampu membcrikan solusi terhadap pembelajaran pr3ktik yang 

disesuaikan dengan karak teri stik mahas iswa dan bidang s tudi da lam upaya 

peningkatan hasil bclaj ar, (2) ditcrapkcmbangkmmya hasil pcncl itian dan 

pengembangan ini dalam bidang pcndidikan teknologi kejurwm mclal ui pcnelitian 

dan pengkajian dalam rangka pcngcmbangan pcndidikan dan pcmbclajaran. sena 

bcrpcran aktif sebagai pusat informasi dan diseminasi. 

Atas dasar itulah penelitian yang terkait dengan pola pengembangan model 

pcmbclajaran melalui ,·ocarional ;kill berbasis kompctensi bcrorienrasi produksi 

dalan1 upaya peningkatan kualitas LPTK-PTK sangat pcnting uniUk dilakukan. 
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Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian pcngembangan 

(Educarional Research and development). Penelitian pengembangan p.:ndidikan 

menurut Borg & Gall ( 1983), yaitu suatu proses yang digunakan untuk 

mengembangkan dan memvalidasi produk-produk pendidikan, tcrmasuk prosedur 

dan proses, seperti metode pembclajaran atau metOde pengelolaan pembelajaran. 

Penelitian dan pcngembangan pendidikan meliputi beberapa tahapan dimana 

didalamnya suatu produk dikembangkan, diteskan, dan direvisi sesuai hasil tcs 

lapangan. 

Tahapan proses penelitian pengcmbangan pend idikan dilakukan sccara 

bertahap, yang mana pada setiap langkal1 yang dikembangkan sela lu mcngacu 

pada hasil longkah-langkah sebelumnya dan pada akhimya di pero lch suatu produk 

pcndidikan yang baru. Langkah-langkah dalam R & D terdiri dari scpulub 

langkoh, ya itu: (1) research and information collecting, (2) planning, (3) develop 

preliminary fi'om of product, (4) prelimina1y field testing, (5) main prod11ct 

revision, {6) main .field te;ting. (7) operational producr re,.ision, (8) opera/ional 

field tesring, (9) final product revision. and (1 0) dissemination and 

implementation 

Tahapan pcnclitian dan pengerubangan dcngan menggunakan mc1ode Borg 

and Gall. adalah sebagai bcrikut: 
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- Desa1n Model pembela)aran - UJ• ahh desa1n model pad a 2 orang pakar teknolog• pembelaJaran 
- Metode pembelajaran - UJ• ahh bldang stud• pada 2 orang pakar teknik mesin 

kemitraan berbas•s - UJ• coba terbatas pada kelas A sebanyak 15 orang mahasiswa dengan 2 
kompetens• beronentasi t-- buah tugas/proyek menggunakan metode pembetajaran prakbk belbas1s 
produkSI kompetens• melelui vocational skiN berorientas• produksi 

I 
I I 

Rese·- I 
arch Develop- Prelim In Main Main Operati- OperaU- Final Oisseml 
and Plann - mont of ary field Product field onal onal product nation 
lnfonma· 

\-t ing the 1-t 
tooting revision H 

test f. product 1-t field 
~ revision and 

tion prelim!- revision test lmple-
collect- 2 nary 4 5 6 9 

mentatl-
ing from of 

& 7 R on 
product L/ l._./ ......... I L/ & 

i 
1 ...... 10 

3 
~ '-

- Merumuskan tujuan kompe1ens1 • Revtsi - Revtsi 
- Penyusunan stlabus desain/produk desainlproduk 
• RPP (Rencanaan Pelaksanaan Pembelajaran) awal Ia hap I Utama tahap II 
• Perencanaan kontrak perkuhahan 
• Perencanaan metode pembelajaran prakt1k 
• Pembuatan modul proses produkso teknik mesin 

• UJi coba utama/leb•h luas pada kelas B - Pembualan work sheet: Jnstrllctionst sneet, 
operational slleet. JOb snoot, ovoluotion sheet sebanyak 15 orang mahasiswa dengan 4 

- Perencanaan desa1n model pembela)aran buah tugas /proyek menggunakan metoda 
pembelajaran kemrtraan berbasis 
kompetensi beronentasi produksi 

- Penel11lan pendahuluan d1lakukan pada 10 dosen dan 30 mahasiswa • Melaksanakan peneliban Pra-eksperimen 
- Stud1 hteratur/pustaka bentuk One-Group Pretest-Posffest Design 
- Data lapangan (faktual), Masyarakat du/di, steakholder (pemangku 

kepent>ngan) 
• Mahastswa dan dosen pend1d1kan tekn1k mes1n 
- Un1t produksslekn1k mes1n 

Bagan 4.1 Tahapan Pcnggunaan Metode Research and Development (R & D) oleh Borg W.R. and Gall, M.D. 
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B. Teknik Pcngumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian dan pengcmbangan 1111 

dikelompokkan menjadi tiga, ya itu studi pcndahuluan, pengcmbangan, dan UJ I 

validasi. Dalam setiap tahap penelitian dipilih teknik pengmnpulan data tertentu 

sesuai dengan tujuan masing-masing. Pada studi pendahuluan. dipilih teknik 

l.:uesioncr/angket, observasi, dan dokumemasi, di samping kajian literatur 

(literature review). Secara umum. kctiga, teknik terse but (kuesioner, obscrvasi dan 

dokumentasi) d igunakan secara bcrsamaan dan saling melengkapi. 

Angket/kucs ioner, terutama digunakan untuk mcngungkap: (!) stud i 

pendahuluan tcrhadap pelaksanaan pcmbelajaran praktik yang sclama ini 

dilakukan untuk maha~iswa dan dosen, (2) pcnilaian modul pembelajaran praktik, 

(3) mcngungkap keterterapan model pcmbclajaran untuk mahasiswa. dan (4) 

pengembangan model pembelajaran praktik dan pencrapan model tcrkait dalan1 

proses pembclajaran. 

Obscrvasi terutama digunakan untuk mclihat pelaksamman pembelajaran 

praktik olch dosen, kemampuan mahasiswa. dukungan fasi litas alat, terutama 

dalam penyelenggaraan pembelajaran praktik teknologi pemesinan, baik dalam 

tahap pen) usunan rencana pembelajaran. pclaksanaan maupun cvaluasi hasil 

pembelajaran. Observasi lebih jauh mcnilni aspek interaksi pcmbelajaran praktik. 

Dokumentasi, dig-lmakan di samping untuk melcngkapi dan cross-check data hasil 

angkct, obscrvasi. dan wawancara juga digunakan untuk mcngungkap 

keterscdiaan bahanldokumen yang ada, sesuai dengan tahapan pclaksanaan 

pembelajaran praktik. 

Pada tahap pcngembangan. ada dua langkah yang berkaitan dcngan teknik 

pengumpulan data, yaitu ujicoba tcrbatas dan ujicoba utama. Pada ujicoba 

tcrbatas, tek.nik pcngumpulan data yang pokok adalah observasi dan kuesioner. 

Kuesioner dibcrikan kepada doscn. dcngan wjuan untuk mengctahui apakah ada 

kendala dalam penerapan desain model. Observasi dilakukan tcrhadap proses 

penerapan dcsain model, umuk mengetahui apakah desain model dapat diterapkan 

secara benar, dan mengetahui sccara langsung kendala sena kesulitan yang 

dihadapi subjek (mahasiswa dan doscn). 

Pada ujieoba utama, d i samping dilakukm1 obscrvasi dan kucsioner 

sebagaimana pada ujicoba tcrbatas, j uga dilakukan penilaian tingkut ketencrapan 
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dcsain model melalui penilaian sebehun (pra) dan sesudah (pasca) penerapan 

desain model kepada subjck pcnclitian. 

Pada uji validasi. teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

pcnilaian darnpak penerapan model yang dikembangkan terhadap peningkatan 

kompetensi mahasis"a dan pelaksanaan tugas dosen, melalui perbandingan hasil 

pengukuran sebclum (pra) dan sesudah (pasca) penerapan model secara mandiri 

oleh kelompok kontrol dan eksperimen. 

Dalarn pcngcmbangan produk pembelajaran yang bertujuan untuk 

kelancaran proses pembelajaran praktik dirancang dengan menggunakan model 

pcngcmbangan pembelajaran Dick dan Carey (2005). Pcnelitian ini dilaksanakan 

dengan proscdur scbagai beri kut: (1) Langkah pertama, melakukan identifikasi 

kcburuhan pcmbelajaran. Kcgiatan in i dimulai dari inventarisasi jcnis j cn is 

kompctensi yang ingin dicapai. (2) Langkah kedua, mclakukan kajian tcoritis 

tcntang karakteristik tujuan pembelajaran dan model pcngembangan 

pcmbclaj aran, serta koraktcristik pendekatan pcmbelajaran , (3) Langkah ketiga, 

mcnyusun komponen komponcn dasar model pembclajaran yang dikcm bangkan, 

(4) Langkah keempa1. mcnyusun model pembclajaran da n bahan ajar yang sesuoi 

tujuan pembelajaran. dan (5) Langkah kelima, melakukan tlii coba model 

pembelajaran dan bah an ajar yang te lah disusun. 

Karena penelitian R & 0 tennasuk pcnelitian kualilatif, yang merupakan 

perbatal>an dari pcndckatan kualitalif dan kuantitatif, dan terutama untuk 

menjembatani kcscnjangan antara pcnelitian dan praktek pendidikan. (Cony, 

2007). Dalam penel itian ini t idak menggunakan populasi sccara umum. tctapi 

terbatas untul.. mcnggal i kcdalaman fimomena. 

I. lnstrumcn Pcngumpulan Data 

Kualita.~ instrumcn sangat menenmkan data yang terkumpul. lnstrumcn 

yang baik adalah instrumen yang mcmi lik i validitas dan reliabilitas yang baik. 

Untuk mcndapatkaJl instrumen yang memiliki valid itas isi yang baik, maka 

pcncliti mc lakukan kcgiatan deng<m menganal isis dokumcn atau pra-survey. 

lnstrumcn pengumpulan data yang dikcmbangkan dalarn pcnelitinn 1m 

bcrkaitan dcngan tcknik pengumpulan data yang dilakukan pada masing-masing 

tahap pcncl ilian. ya itu: (a) kucsioncr (daflar pertanyaan), dan claftar ccnwng 
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(check lise), digunakan umuk mcngajukan penanyaan dan observasi pada tahap 

studi pendahuluan, (b) daftar penanyaan dan dafiar centang. juga digunakan unruk 

mcngajukan penanyaan dan obscrvasi dalam tahap pengembangan (ujicoba 

tcrbatas dan ujicoba lebih luas/utarna), serra tes hasil pcmbelajaran (penerapan 

dcsain model) bempa tes objektir dan tes tindakan (performance test) digunakan 

untuk mengukur peningkatan kompetensi mahasiswa dalam rangka menilai 

tingkat keterterapan desain model pada tahap uj icoba terbatas dan ujicoba utama, 

(c) tes objektif dan tes tindakan (performance test) pada kclompok kontrol dan 

kelompok eksperimen diterapkan pada tahap validasi, umuk mengukur 

peningkatan kompetensi mahasiswa dalam rangka mengukur menilai dampak 

pcncrapan model pembelajaran. 

a . Instrumen K uesioner 

Dalam penclitian ini terdapat dua jenis kuesioner yang d igunakan ya im 

pada studi pendahuluan. dan pada saat ujicoba terbatas. ujicoba tttama dan 

va lidasi. Sccara spesifik keduajcn is instmmcn terscbut memi liki perbcdaan dalam 

tujuan yang ingin dicapai. Pada studi pendahuluan. daftar pertanyaan yang 

digunakan benujuan untuk mcngungkap fakta-fakta penjclcnggaraan 

pcmbelajaran praktik (pen) iapan, pclaksanaan. e\·aluasi hasil pembclajaran, 

pclaksanaan tugas dosen. dukungan stakeholders. dan dukungan alatlfasilitas) 

pada subjek penclitian. Fakta-fakta tersebut berikutnya dirujuk kepada kriteria 

konseptual pembelajaran praktik yang ideal, seperti d ideskripsikan pada kajian 

pustaka. 

Daftar penanyaan yang d igunakan pada ujicoba tcrbatas. uj icoba utama 

dan val idasi, bertujuan untuk mcngungkap apakah desain mode l tclah dapat 

ditcrapkan dengan baik sena mendeskripsikan hambatan-hambatan yang 

ditcmukan dan dijumpai. Data yang diperoleh disesuaikan dcngan tujuan dan 

desain pengembangan yang digunakan maka jcnis data yang dikumpulkan dalam 

pengembangan ini adalal1 data kuantitatif sebagai data pokok, yang terkumpul 

rnelalui angket dengan s kala penilaian I sampai 4 (1 = sangat kurang. 2 = kurang 

baik, 3 = baik, dan 4 = sangat baik). 

Kategori penilaian didasarkan pada altcrnati f j awaban berkaitan yang 

d inyatakan dengan: ( I ) selalu/sangat bn ik bcrkisar antara 81% s .d I 00%, (2) 
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seringlbaik berkisar antara 61% s.d 80%, (3) cukup sering/baik bcrkisar antara 

41 % s.d 60%, (4) kurang scringlbaik berkisar antara 21% s.d 40%, dan (5) tidak 

seringlbaik berkisar antara 0% s.d 20%. 

Para responden akan membcri angka penilaian pada setiap butir angket 

berdasarkan kritcria yang tclah ditetapkan. Selain itu jenis data yang dikumpulkan 

ada lah data kualitatif berupa uraian saran dan masukan tertuli s olch rcsponden 

sebagai data tambahan. Pcrtimbangan penggunaan angket dalam penc litian in i 

adalah karena angket sifatn ya lcbih objektif dan mudah dalam menganalisis data. 

Kuesioner untuk menjaring data ujicoba terbatas. ujicoba utama pada lima 

aspek yang dilakukan dalam penilaian hasil uji coba desain model. yaitu: 

( I) kual itas pembclajaran. meliputi : 

Tabel 4.1 Dimensi dan lnd ikator Perbaikan Kualitas Pembelajaran 

Kua1i~'\S 
Pemhela ·~:~r 

Stnuegi 
Pengorganisasian 
Pembclajaran 

lndi~ntor P..:rb11ikan Kualitas Pemhclajaron yang Diwnyakan 

• Mcnn10 mmcri sesuai tujuan kompctcnsi 
• Mcnctnpknn lliBitrl pcmbe1ajaran 
• Pengor~anisasian bahan ajat 
• Matcn pcmbelajaran dbesu.ajkan perkcmbangan 
• Pcn!tlruk:rumn dan pemberian tugas 
• Pcn~otulasian \\aktu pc:mbcl3jaran 
• Mcnctaplon e• 3luasi hasil kcrja 
• Mcn~ltipli111 pcnilaian sctiap rugas 

l--------l-_:•_..;l>~l!£<!!m~bu!!•!'t fonn.a1 pers.utpan pembdaiaran 
• Mcnj~la(l.an ~ompetcnsi mcnjadi tujuan pe:mbclaj3.ran 

Strmeg_i 
Penyampaian 
Pembclajaran 

Straregi Pcngdolaan 
Pembclajaran 

• Mcnsgunakan mctodc pcmbclajaran 
ll.lenggunakan sumbcr bel3.jar 
Mcn)n.jikon tc~n ik pcmbcl3.jaran 

• MCn@iunakan lcmbar kerj:l 
• Mcnggun{lkan moclul pembelajaran 
• Mcn@gunnl-.an model pembclajaran 
• Men ·om aikan sccara sistematis dalmn >cmbcla'ruan 
• Mcmbcri~on molivasi bclajar 
• Mcmh<rilo.on pctunjuk bel:tjar 
• Menjcla~kan silabus darl rencana pclaksanaan pembcl.ajumn 
• McnJCI3!<>~W'I <:1andar kompetcnsi dan lompt:tensi d.a-;.ar 
• Mcmpcr"itap~M mat(ri pcmbelajara'1 
• Menin~l.ukan performansi dan unjuJ... ~c:rja 
• Mcn1bt-nL.an umpan balil .. 
• i\lcncr1:p~an \\3l.,u ptmbe:lajaran drngan te:pat 

• Mcnjadrl..an maha:.i .... ,,a disiplin dalam belajat d.m t'i<l..C'f)3 
• PcnilaaO\A 'an terbula 

(2) pelaksanaan pembelajaran. mcliputi: pra pembelajaran dan kcgiatan inti, 

meliputi , pcnguasaan matcri pcmbelajaran, pcndckatan pcmhclnjaran. 
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pemanfaatan sumbcr belajar/media pembelajaran, penilaian proses dan hasil 

belajar, penggunaan bahasa, dan penutup, 

(3) metode pembelajaran, rncliputi: 

Tabel 4 .2 Oimensi dan Indikator Mctodc Pcmbelaj aran 

Sasaran "Tndik.ttor Met ode Pcmbclaiaranvan• fl itanvak•tn t>;' 

• Tujuan pcmbclnjnran 
• Model pembehijornn yrmg sclamn ini dilak:ukan 

• Menggunaan model pcmbelajaran 
• Metode ynn& tepat dalnm pembdajar:m praktik 
• Mengailkan matcri d('ngan pcrkembangan iptel 
• Kelengkapan sumber b<lajar 
• Kcstapan mene•Jar 
• Tujuan lo.:eauntel..til.an 

Dosen • \1enjelaskan tugas dan penanganan gambar kerja 

• MelaLukan pcmbimbingan 
• Mcngkalkulasi bta}a produksi 
• Penilai.ln dan c\aluao,i tcrhadap pro~s den ha~1ll..~rJJ 
• Membcrikan balikM pada mahasiS\\3 
• Pen~gunaan med1a sccnra efcktif 
• Menumbuhkan pat·tisiposi dan semangat beJajar mahasiswa 
• Model pembclajaron dnpat meningkatkan kompctcnst 
• Mcnciot:lkan iklim dan sunsana belaiar van2 kondusif ------:-

Mcn.sgunakan lcmbar lo.erj!' (work shut). mclipu1i. m:ttructlmutl slu'fl, opertmonal • 
sheet, JOh sJrver, dan evaluation sheer 

• Men~gunaknn modul."'lahnn ajar 
• Ketcrl..aitan m~tcri d<"ngan pcngetnhuan yang rck\'dfl 
• Pernaharnan mottri dcngan jcl:ls 
• Mcmpersiapkan sumba belaj>r 
• McngcrJaLan oug:b ~an penangnnan gambar kcf)a 

~lahasiswa • M<mpcngnkan rcmt•moan bcnda k<tja 
• \1elo~u~an ~alkulasi biaya produksi 
• \1eng&unakan mcdi:t srcan efd.1if 
• Bcrpart1sipasi almf 
• Mcnumbuhkan scmangm belajor dan lx:kcrja 
• Model pcmbel:ljnmn dnpat meningka1kan bclajar mahasi)\~ra 

• Model pembclojornn dapat mcningkatkan mmivasi mahasi~wo 

• Model ocmbclninmn mcniadikan iklim dan suasana bcluiar lcbih )..ondusif 

(4) penilaian mahas iswa terhadap dcsa in model pembelajaran, mcliputi: mudah 

dipaharni, dimengerti. mcnimbulkan dorongan, mcnycnangkan, membual 

semangat belajar. meningkatkan hasil bela jar dan kompetensi. 

(5) evaluasi hasil belajar rnahasis\\a. meliputi: afcktif. kognitif dan psikornotoril... 

b. lnstr o men Observasi 

Lembar obscrvasi di lakukan sccara langsung selama uj i coba tcrhadap 

aktivi tas bclajar dan respon mahasiswa selama mengikuti pcrnbclajaran dcngan 
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menggunakan modul pembelajaran dan penerapan model pembelajaran. Instnunen 

yang digunakan untuk melakukan observasi adalah val id itas isi . 

Sebagaimana halnya dengan daftar pertanyaan (kuesioncr), instrumen 

observasi dalam bentuk daftar centang juga digunakan pada dua tahap penelitian, 

yaint pada studi pendahuluan, dan pada tahap ujicoba terbatas dan utama, dcngan 

ntjuan yang berbeda seperti halnya pada studi pendahuluan. Alat atau instnuncn 

iui di.maksudkan untuk met~aring data-data atau inforrnasi tentang pelaksanaan 

pembelajaran praktik. 

Pada tahap uji coba terbatas dan ujicoba Utama, obscrvasi dilakukan untuk 

menghimpun data atau informasi mengenai pola pengembangan pembe lajaran 

yang dilakukan dosen, termasuk pola belajar mahasiswa dan perkembangan 

kemajuan serla peningkatannya da!am pcmbclajaran praktik, baik dari SJSJ 

pemahaman terhadap keterampilan praktik maupun dari sisi psikomotoriknya. 

Beberapa alasan digunakannya observasi ini diantaranya adalah: ( l ) 

observasi merupakan cara yang Jebih efektif dalam mcl ihat kenyataan sebenarnya 

yang terjadi di lapangan, (2) data-data yang d iperolch melalu i pe ngamatan sendiri 

mengenai kemampuan dan tampilan dosen, dapal dini lai lebih objcktif, (3) melalui 

pengamatan langsung, peneliti dapat dengan mudah mencatat hal-ha l yang penting 

sebagai masukan untuk perbaikan, sekaligus memahami s ituasi pembelajaran yang 

sedemikian kompleks dan bcrkembang. 

c. lnstrumen "Vawaucara 

Lembar wawancara dipakai sebagai alat pengumpul data dari ah li materi 

sehubungan dengan saran, kritik , dan masukan-masukan, dan mahusiswa pada 

saat uji coba tcrbatas dan uj i coba utama. Wawancara dilakukan pada saat 

pra~urvai, tahap pengembangan model pembelajaran, pelaksanaan ujicoba 

bcrkaitan dengan saran, k.ri tik, dan masukan-masukan yang diberikatmya, baik 

melalui kuesioner tcrbuka maupun catatan langsung pacla produk hasil 

pcngcmbangan. Selain itu j uga kcpada dosen maupun mahasiswa bcrkaitan 

valid itas isi dengan jawaban mcrcka yang masih memerlukan penje lasan 

tambahan. 

Wawancara yang digunaka11 adalah wawancara tak berstruktur, yakni 

wawancara yang menghcndaki jawaban terbuka. Karena itu, untuk mempermudah 
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pelaksanaan kegiatan wawancara tersebut dibuat pedoman wawancara dcngan 

menemukan pertanyaan-pertan)·aan yang sesuai dengan topik masalah. 

d. Instrumen Penilaian Kompctcnsi 

lnstrumcn penilaian kompetensi yang dikembangkan mcliputi dun jenis, 

yaitu tes objekt if dan tcs tindakan. Dalam penyusunan atau pengembangan dua 

jenis tes ini penulis bekerjasama dcngan kclompok dosen yang mcngampu secara 

langsung di kelas pada mala kuliah Tcknologi Pemesinan I. Ukuran validitas dan 

reliabilitas kedua tes tersebut didasarkan kepada validitas isi (content validity) dan 

pertimbangan ahli (experts judgement), salah satunya melalui pertimbangan dosen 

pengan1pu bidang kcahlian 

Tes tindakan dilakukan untuk mengctahui dan menilai aspck-aspek 

kctcrampilan atau kecakapan: schingga tes objektif pertimbangannya dianggap 

lebih cocok, represcntatif, dan dapat mcmberi gambaran kcmampuan kogni ri f 

subjck penelitia n secara nyato. Tcs ini di lakukan untuk mengukur odn atau tidak 

adanya penganth penggunaan pcmbclajaran berbasis kornpctcnsi tcrhadap 

pcningkatan kemampuan dan !..ctcrampilan praktik. 

Selain itu. tcs tcrsebut juga dimaksudkan untuk mcnguji cfek1ivitas 

penggunaan program pembclajaran bcrbasis kompcrcnsi dibanding dcngan 

program pembclajaran yang sclama ini dilakukan doscn dalam maral.uliah 

Tcknologi Pemesinan l. Oleh karcnaa itu, tcs dalam penelirian ini pada dasarnya 

untuk menjawab pertanyaan yang bcrkaitan dengan uji coba program pada skala 

yang utama dan uji validasi. 

Tes yang d igunakan da lnm penelition ini adalah tes yang disusun oleh 

pcneli ti. Pertimbangan penyusunnn tcs seperti ini didasarkan pada asumsi bahwa 

tes presrasi bclajar yang dibuat scndiri (bukan mempakan res srandar) dapat lebih 

efektif mengungkapkan kebcrhasilan program pcmbclajaran. llal ini scjalan 

dengan pcndapat Sudjana dan Ibrahim yang menyatakan balma "pcnyusunan res 

prestasi bclajar buatan pencliti scbagai alar pcngumpul data jauh lcbih baik 

daripada tes baku atau sekedar rncngumpulkan data sckunder dari dokumcn hasil 

bclajar yang telah ada"'. 

Penilaian kompctcnsi mahasiswa didasarkan pad a hasi I yang diprroleh 

pada aspek kognitif. afekti 1". dan psikomotorik dengan katcgori . St:bagai bcrikut: 
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(I) nilai 90 s.d I 00 adalah san gat kompeten, (2) nilai 80 s.d 89 adalah kompetcn, 

(3) nilai 70 s.d 79 adalah cukup kompeten, dan (4) nilai 0 s.d 69 adalah bclum 

kompeten. 

C. Subyek Pcnelitia n 

Karena penelitian Research and Development tennasuk penelitian 

kualitatif, yang merupakan perbatasan dari pendekatan kualitatif dan kuantitatif. 

dan terutama untuk menjembatani kesenjangan antara penelitian dan pmktck 

pendidikan. Dalam penelitian ini tidak menggunakan populasi sccara umum, 

tctapi tcrbatas untuk mcnggaJ i kcdalaman fenomena. 

Subyek penelitian, mahasiswa semester IV yang mengambi l mata kuliah 

Teknologi Pemesinan 1 di Jurusan Pendidikan Teknik Mesin Program Studi 

Tcknik Mcsin bidang kcahl ian Tcknik Mesin Produksi pada semester genap TA. 

20 I 112012. Subyek peneli lian lersebar dalam empat kclas. Scmua mahasiswa baik 

ekstensi dan 1·egular ualam mengambil mala kuliah Tcknologi Pcmcsinan I 

pcrkuliahannya berbeda dalam seminggunya, mereka mengikuti j adwal 

pcrkuliahan yang sudah ditcntukan oleh jurusan. Sehingga jumlah tolD I mahasiswa 

scbagai subyck pcncli tian scbanyak 30 mahasiswa. 

Pada tahap pengembangan model pcmbclajaran. penentuan sasaran dalam 

hal ini adalah dosen, pakar pembelajaran, ahli bidang studi. dan mahasiswa yang 

mcnilai model pcmbclajaran yang telah dikembangkan berdasarkan criteria, 

sebagai berikut: (I) evaluator yang melaksanakan evaluasi pakar pembelajaran 

(expert jlldgement) ditcntukan bcrdasarkan kepakaran rang dimilikinya, (2) 

evaluator yang melaksanakan evaluasi ditentukan berdasarkan pada kemampuan 

praktisi/dosen dengan klasifikasi ahli bidang SIUdi. 

0 . Tahap t>cnclit ian 

Pcnelitian ini mcnggunakan metode penelitian dan pengembangan. 

Dilakukun sccara langsung dengan mcngumpulkan data bersifat deskripti f yang 

bcrproscs scrta anal isis data bersi fat induktif. Secara kcscluruhan model 

pcmbclajaran agar efcktif. cfisicn, dan menari k dilakukan proses s iklus pcncl itian 

dan pcngcmbungan yang dikenal scbagai "The R & D cycle'' (penelitian Research 

and Development). Adapun langka!J-Iangkah pcneli tian pengembang<Jn mcliputi: 
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( I) tahap studi pcndahuluan, (2) tahap pcrcncanaan dan pengembangan model, (3) 

tahap uji coba dan revisi, dan (4) tahap validasi model. 

Ptndohululn/ I 
Pt.r"tnt::lnUn 

l:ji Cobs Mod<l Uji Votidosi I Sosiahsa~i dan 
Surv•i dan ~1odul Desiminui 

Studl Pustaka 

J' 
- Teon Uji Coba 
- Has~ penelitoan Terbatas 

terdahulu - Oesain 
kasar 

- Per19elola-
'"" 

- lmpleme Validasi 
an pembe- ntasi Model Soslallsasl 
lajaran - Evaluasi pembelajar dan 
prakt1k - Penyem- an KPOP Dosimlnasl 
berorientas purnaan dan Modul Model 

Stud! Ulpangan I produksi 
~ 

Pembelajar Pembelajara 
- Perencanaan 1-t - Penyajian an Praktik. n Praktik 

Program pembelajar • Perencan berbasls 
Pembelajaran on praktik Uji Coba a an I_. kompetensi 
Praktik - Pengorgan lebih f-t - lmplemen berorientasi 

- Kebutuhon du/di isasian besar tas• produksi dan 
terhadap produk pembelajar - Desaln - Evaluasi strategl 
yang dihaslkan an praklik hal us - Konklusi pembelajara 

- lmplementasi - Desain - lmpleme 

J 
n KPOP 

program kasar ntasi 
- Evaluasi pembelajaran - Modilikasi 
· Penyem-

Lr 
praktlk pembelajar 

- Sarana dan an oraklik v purnaan 

prasarana 

~ pendukung 
praktik 

Desain 
Lt Final 

Oambar 4.2 Tahapan dan langkah Penelitian Pengembangan dcngan model R & 
D Cycle Borg dab Gall. 

I. T ahap tudi Pcndabuluan 

Tahap studi pendahuluan, penelitian dan pengembangan ini direncanakan 

mencmpuh alur/ tahap sebagai bcrikut: sn.di literatur, studi/pengumpulan data 

lapangan, pengamatan kclas. idcntifil..asi permasalahan yang dijurnpai dalam 

pembclajaran, dan deskripsi serta anal isis tcmuan lapangan (model faktual). 

Studi pustaka di lnkukan untuk mengumpulkan bahan-bahan pcndukung, 

khususnya berknitan dcngan konsep/paradigma pengembangan dan implcmcntasi 

kurikulum K BK (K uri kulum 13erbasis Kornpctcnsi ), pendeka1an pcmbclajnran 

yang dikcmbangkan da lam pendidikan kcjuruan: serta konsep pendidikun dan 

l 
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pcmbelajaran berbasis kompetensi, dan implikasi terhadap, penyelenggaraan 

pembelajaran praktik dalam rangka implementasi kurikulum berbasis kompctcnsi. 

Studi lapangan merupakan kegiatan penelitian survei, karena tujuan utama 

studi lapangan ini untuk melakukan persiapan teknis dengan menjajagi lebih 

dahulu program-program studi kcahlian Teknik Mesin Produksi yang ada di 

lingkungan Jurusan Pcndidikan Teknik Mesin Unimed dan bcngkcl kcrja scna 

Unit Produksi untuk ditctapkan sebagai lokasi penclitian dan pengembangan. 

Untuk mcmpcroleh gambaran mengcnai sebaran mahasiswa dan dosen 

pcmbelajaran praktik yang ak<m dijadikan sebagai subyek penelitian. 

Tcmuan tapangan di deskripsikan dan analisis adalah bagian dari Sl\1di 

pendahuluan, y1111g bcnujuan mcrumuskan hasil pengumpulan data. Rumusan 

hasil ini bcrsifat deskriptif dan analitis, dengan mengacu kepada tujuan stt1d i 

pendahuluan baik tujuan umum maupun khusus. Temuan penting yang hendak 

didcskripsikan dan dianalisis adalah bagaimanakah model (faktual) pembcl<tiaran 

praktik dalam 1·angka implementasi kurikulum (persiapan, pelaksanaan, cvaluas i 

hasi l, pclaksanaan tugas dosen, dukungan stakeholders, dan dukungan 

alat/fas ilitas diktat) yang saat ini dilaksanakan, scrta apakah kclcmahan dan 

kelebihan model faktual tersebut berdasarkan model konseptual (karakteristik dan 

kritcria) pcmbclajaran praktik yang dirumuskan dalam penelitian ini. 

Sccara keseluruhan terdapat tiga tujuan umum yang hcndak diungkap 

dalam studi pendahuluan. yaitu: (I) seberapa imens pcmbelajaran praktik scjalan 

dengan karakteristik implernentasi kurikulum sepeni yang telah dirumuskan, (2) 

sebcrapa bcsar faktor-faktor ) ang bcrperan dalam pembelajaran praktik 

membcril-an dampak terhadap penyelanggaraan pembelajaran. dan (3) kcndala 

dan dukungan apakah yang dijumpai dalam model pembelajaran. 

Studi pendahuluan ini pada dat.arnya juga bcnnaksud mengungkap tujuan 

pertama penclitian. yaitu diperoleh gambaran tentang model pcmbelajaran yang 

saat ini di laksanakan, yang mencakup gambaran tentang: (I) pcnyusunan rcncana 

pcmbclajaran. (2) pc laksanaan pembelajaran. (3) evaluasi hasil pembelajaran, (4) 

pelaksanaan tugas dosen, (5) bentuk dukungan stakeholders (duld i. asosiasi 

profcsi) dalam pcnydcnggaraan pembelajaran praktik, dan (6) basil pcmbclajaran 

praktik da lam bcntuk dcskripsi kompetensi lulusa11 berdasarkan hasi l uji 

kompctensi . 
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Tahap pelaksanaan pcnelitian pendahuluan (prasurvei) di laksanakan 

sclama kurun waktu 2 bulan. yakni pada bulan Januari dan Pebruari 20 I 0, tern pat 

penelitian pra-survai dilakukan di lingkungan Program Keahlian Teknik Mesin 

Produksi Jurusan Pendidikan Teknik Mesin Fakultas Tek.nik Universitas Negeri 

Medan. Sementara, responden yang dijadikan subjek penelitian prasurvei adalah 

dosen sebagai pemegang matakuliah Tcknologi Pemesinan I, dan mahasiswa 

semester 4 scbagai pcngontrak mata kuliah tersebut. Pada tahap ini, sebelum 

melakukan pcnjaringan data, pcneliti mengadakan pendekatan lebih dahulu 

kepadn pimpinan program studi dan dosen-dosen yang mengajar matakuliah 

Tcknologi Pcmesinan. 

Berdasarkan rekomendasi pimpinan program studi, kemudian pada kclas

kelas d imona doscn mengajar matakuliah Teknologi Pemesinan I, di lakuknn 

obscrvasi, sckaligus mcngamati persiapan atau rancangan pembelajaran yang 

disusun olch doscn bcrupa sila bus dan RPP dalam kegiatan belaj ar mengajar scna 

pcmbcrian kontrak pcrkuliahan. Selain itu, peneliti juga melakukan pcnyc baran 

kuesioner kcpada dosen dan mahasiswa untttk mempcrolch informasi mcngcnai 

pclaksanaan kegiatan proses pembelajaran Teknologi Pemesinan I. 

Data yang dipcrolch selanjutnya dianalisis sehingga diperoleh gambaran 

mcngcnai dcsa in pcmbelajaran yang dikembangkan. pelaksanaJn 

pembelajarannya itu sendiri, kemampuan dan kincrja dosen, kcmampuan aan 

aktivitas mahasiswa, sena kondisi pemanfaata11 sarana atau fasilitas pembelajaran 

dan lingkungan kerja. llas•l dari penelitian prasurvei ini digunakan sebagai pola 

dasar untuk kcmudian dikembangkan menjadi model pembelajaran dalam rangka 

mcningkatkan kemampuan dan keterampilan praktik mahasiswa. 

2. Tahap J>crencana:1n dan Pengembangan Model 

Tahap pcrcncammn dan pengembangan model ini dilakukan scbclum uji 

coba dilaksanakan. Unwk pengernbangan pernbelajaran. peneliti pcngcmbangan 

mclakukan kcrjasama dcngan doscn mata kuliah Teknologi Pemesinan I umuk 

mcmpcro lch bentuk pembelajaran berbasis kompetensi berorientasi produks i. 

8crdasarkan deskripsi dan anal isis, temuan secara faktual , berikutnya 

disusun langkah- la ngkah pcrcncanaan dan pcngembangan model sebagai bcrikut: 

( 1) mc rumuska n rcncana pcngcmbangan yang mencakup idcnt i fikosi 
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kecakapan dan keahlian yang berkaitan dengan pengembangan model 

pembelajaran dalam rangka implementasi kurikulum, menentukan tujuan yang 

akan dicapai pada setiap tahapan pengembangan, dan merencanakan studi 

kclayakan secara terbat.as, dan (2) mengembangkan rumusan awal (desain) 

tentang model pembelajaran yang akan d ikembangkan, mcncakup rumusan 

tentang: (a) bemuk penyusunan rencana pembelajaran, (b) bentuk pelaksanaan 

pembelajaran , dan (c) bentuk evaluasi hasil pembelaj aran. 

Pada tahap pengernbangan model juga dilakukan pengumpul data tenlang 

model pembelajaran yang akan dikembangkan yang digunakan dalam pene li tian 

prasurvai ini berupa angket untuk dosen, angket untuk mahasiswa, dan observasi 

kela~ dalarn bentuk pedoman obscrvasi. Setclah ketiga instrun1en itu 

d ikem bangkan, selanjutnya di lak ukan pcnilaian olch ptlkaJ yang berkompctcn 

scperti para pakar pendidikan dan atau pakar pembelajaran sebagai penimbang 

ahli (expert judgement) unruk mengetahui kenbsahan, kelayakan dan kevalidan 

buti r atau item i n~trumcn, untuk kemudian di ujicobakan. Setclah instrumcn d i 

ujicobakan, lalu setiap item (butir) instrumen tersebut di e,aJuasi kembali untuk 

mcndapatkan persetujuan dan keabsahan. 

3. Tahap Uji Coba dan Revisi 

Uj i coba model dan revisi merupakan bagian yang sangat pcn ting dalam 

pcnclitian dan pcngembangan. yang dilakukan setelah rancangan pengembangan 

model pembelajaran sclesa i. Uji coba rr.odel bertuj uan untuk mengetahui apakah 

model yang dikembangkan layak digunakan atau tidak. Uji coba model juga 

mclihat sejauh mana produk yang dibuat dapat mcncapai sasaran dan tujuan. 

Model yang baik memenuhi dua kriteria, yaitu: kriteria pembe laja ran 

(instructional criteria) dan kriteria penyajian (presemarion criteria). Uji coba 

dilakukan tiga kali, yaitu: ( I) uji ah li, (2} uji terba tas dilakukan terhadap 

ke lompok kecil sebagai pengguna model. (J) uj i lapangan (field testing). Dengan 

uji coba kualitas model yang dikembangkan bctul-betul teruji secara empiris. 

Ada tiga tahapan da lam uj i cobu model dalam pcnel itian dan 

pcngembangan. mcliputi: (I) uji ahli atau validasi. dilakukan dengan responden 

para ahli perancangan model. Kcgiaian ini dilakukan untuk mercvicw produk 

awal. memberikan masukan untuk pcrbaikan. Proses validasi ini disebut dengan 
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Experr Judgement. Mclakukan analisis konseptual dan sclanjutnya dilakukan 

revisi, (2) uji terbatas, dilakukan tcrhadap kelompok keci l sebagai pengguna 

model, selanjutnya dilakukan revisi, dan (3) uji coba utama (field testing). tclaah 

uji coba utama selanjutnya dilakukan revisi dan dijadikan sebagai produk berupa 

model akhir pembelajaran dan di lakukan diseminasi sena implcmcntasi. 

Data uj i coba yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan 

ketcrtcrapan model pcmbelajaran, efektifitas dan efisicnsi dalam proses 

pembclajaran. Jenis data yang akan dikumpulkan disesuaikan dengan informasi 

yang dibutuhkan tentang model pembelajaran yang dikembangkan dan tujuan 

pembelaj aran yang ingin dicapai . Data yang dikumpulkan tcntang pemecahan 

masalah yang terkait dcngan keefektifan dan efisiensi. atau data tentang daya tarik 

produk yang dihasilkan. Paparan data dikaitkan dengan dcsain penelitian dan 

subyek uji coba tertentu. Data uji coba mcngcnai kecermatan isi dan substansi 

dapat dilakukan terhadap suhyek ah.li isi. kelompok kccil. atau ketiganya. Dalam 

uj i coba ah li , data yang tcrungkap antara lain ketepatan s ubsllmsi, kctcpatan 

mctode, ketepatan desain model pembelajaran, dsb. 

Uji coba dilakukan sccara bertahap dan sekaligus juga dilakukan 

revisi model. Dalam sctiap tahap ujicoba dilakukan. baik uji coba terbatas dan 

uj icoba utama sc lalu d i lakukan revisi pacta tiap-tiap uj icoba terse but yang 

bertujuan untuk: ( I) mcnarik kesimpulan dari hasil anal isis data uji coba dnlam 

menjelaskan produk atau model pembclajaran yang dikcmbangkan yang di 

ujicobakan sebagai dasar dalam pengambilan kepurusan apakah model yang 

dihasi lkan perlu direvisi a tau ti dak. (2) pengambilan keputusan untuk mengadakan 

rcvisi model pcrlu di scrtai dcngan dukungan/pernbenaran bahwa setelal1 dircvisi 

mod~ I itu akan lebih baik, lebih efekti f, efisicn. lebih menarik. dan lebib mudah 

bagi pernakai. dan (3) komponen-komponen pembelajaran yang perlu dan akan 

direvisi dikemukakan sccara jelas dan rinci . 

Melakukan ujicoba tcrbatas dengan meliba tka n bcbc rapa kelompok 

mahas iswa. Tujuan langkah ini adalah untuk mengetahui apakah desain model 

yang dikernbangkan dapat diterapkan dengan benar oleb dosen. Pengmnpulan data 

dalarn langkah ini dilakukan melalui observasi, dan kuesioncr, dan dianalisis 

secara deskriptif. Ocngan demikian penel itian pada langkah ini menggunakan 

pendckatan kuali tati r. 
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13crdasarkan basil ujicoba terbatas di lakukan perbaikan terhadap desain model 

yang dikcmbangkan. Uji coba ini dilakukan dua kali, sesuai dengan basil yang 

diiUnjukkan dalam ujicoba. tcrbatas, sehingga diperoleh desain model yang siap di 

uj i eoba utama. 

Melakukan ujicoba utama yang melibatkan khalayak lebih luas. Ada dua 

tujuan utama langkah ini yaitu: (I) untuk mengetahui apakah desain model telah 

ditcrapkan dengan benar oleh dosen , dan (2) seberapa efektifkah hasi l 

pcnerapan desain model terscbut terhadap pencapaian tujuan penelitian. 

Dengan dasar tersebut maka penelitian pada tahap ini menggunakan pendekatan 

kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kual i tatif digunakan untuk 

mcngungkap tujuan kesatu. Pendekatan kuantitatifuntuk mengungkap tujuan 

kcdua, dcngon raneangan pene lit ian p ra-eksper imen bentuk One-Group 

Preresr-Powesr Design. 

Tabcl 4.3 Dcsain Pcnelit ian da la m Uji Coba Utama 

Pre-t..:st 
Variable Bebas 

(Pe rla kuan) 
Post-test 

T l X T2 

Dnlam uji-coba yang utama ini . langkah- langkah yang di lakukan 

adalah sebagai berikut: (I) menetapkan kclompok subjek penclitian. (2) 

mclaksanakan pre-test (Tl ). (3) mencobakan model pembelajaran berbasis 

kompctcnsi (X). (4) melaksanakan post-test (T2), (5) mencari skor rata

rata dari hasil pre-test dan post-test. lalu membandingkan keduanya, dan 

(6) mencari selisih perbedaan antara kedua rata-rata tadi melalui metode 

statistik (uji-t) untuk menentukan terdapat tidaknya pengaruh yang 

signi fikan dari penggunaan model pembelajaran tersebut. 

S.:mcntnra itu data-data ~e lain basi l uji coba utama diperoleh juga 

data-data dalam bcntuk dokumentasi dan catatan lapangan, schingga ada 

umpan bali~ (feedback) yang dapa t digunakan untuk perbaikan dan 

pc nycmpurnaan model pcmbelajaran dalam pengembangan berikutnya 

sompai pnda o ptima lisasi , yakni berupa val idasi . Setelah uji coba 

di lak ukan scctmt scbanyak t iga k al i, kemud ian hasil uj i-coba itu 
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menunjukkan ben tuk model pembelajaran yang op t imal, maka sosok model 

pembelajaran tcrsebut dianggap scbagai bentuk akhir yang siap untuk 

divalidasi (uji validasi). 

Bcrdasarkan basil uji coba utama dilakukan perbaikan dan 

penyempumaan, sehingga desaio model yang dikembangkan sudah merupakan 

model yang siap dilakukan uji validas1. 

Sccara keseluruhan alur pcnelitian dan pcngembangan ini 

digambarkan dalam bagan sebagai berikut: 

Tahap Studi 
Pendahuluan 

Studi 
Litera~ur 

l 
Studi 
Lapangan 
Bentuk 
Pembelajar 
an Praktik 
Berbasls 
Kompetensr 
Berorientas1 
Produkso 

DesknpSI 
dan Anatisrs 
Temuan 
(Model 
Faktual) 

' ' ' ' • 
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 
' ' ' 
~ 

' ' ' ' ' ' 
' ' • 

Tahap 
Perencanaan, Pengembangan, Uji Coba, dan Revisi 

Merumuskan 
dan 
merancang 
Desain 
Model 
Pembelajar 
an Praktik 
Berbasis 
Kompelensi 
Berorienlaso 
Produksi 

+ 
Menyusun 
dan 
membuat 
perangkat 
Model 
Pembela)3r • 
an Prakbk 
Berbas.s 
KompetenSI 
BeronentaSI 
Produksi 

~ 

• Uji Ahli 
• Uji Coba 

Terbatas 

Tahap 1 

- Evaluas1 
• Penyem

purnaan 

UJi Coba 
Utama 

Tahap 11 
- Evaluasi 
• Penyem 

pumaan 

Model 
Pem
belajaran 
Praktik 
Berbasis 
Kom
petensi 
Berorien
tasi 
Produksi 
pad a 
Bidang 
Keahlian 
Teknik 
Mesm 
Produksi 

' ' ' ' 
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 

~ 
' ' ' ' ' 
' ' • 
' • • 
' 

Tahap 
Vahdasl 

Uji 
Efektivitas 
Model 
Pembotajar-
an 
• Tes Awal 
• lmplemen 

tasi Model 
• Tes Akhir 
• Hasil 

l 
Model Final 

' ' ' ' ' ' ' ' • 
' • 

' 
' ' ' . ---------- ·-------·-----· 

Bagan 4.2 . Alur Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Model 

F.. Tcknik Analisis Oata 

rcknik anal isis data yang digunakan disesuaikan dengan j enis data yang 

d ikumpulkan. 8eberapa ha l yang perlu diperhatikan dalam analis is data mel iputi: 

( I) (l nalisis da ta mencakup proscdur organisasi data, reduksi, dan penyaj ian data, 

baik dcngan tabcl. bagan, atau grafik. (2) data diklasifikasikan bcrdasarkan j cnis 

dan komponen produk yang dikcmbangkan, (3) data d ianalisis secara deskri ptif 
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maupun da lam bentuk pcrhitungan kuantitatif, (4) penyajian hasi l analisis data 

dibatasi pada hal yang bersifat faktual, dengan tanpa interprestasi pengembang, 

sehingga sebagai dasar dalam melakukan revisi model, dan (5) dalam anal isis data 

penggunaan perhitungan dan analisis statistik sejalan dengan pennasalahan yang 

diajukan, dan produk yang akan dikembangkan. 

Analisis data dalam penelitian dan pengembangan ini mcnggunakan 

anal isis deskriptifkuantitatif. Semua data yang terkumpul dianalisis dengan teknik 

statistik deskriptif yang secara kuantitatif dipisahkan menurut kategori untuk 

mempenajam penilaian dalam menarik kesimpulan. Anal isis data dalam penelitian 

dan pcngcmbangan ini dijelaskan dalam tiga, yaitu tahap studi pendahuluan, 

pcngcmbangan dan validasi. 

Pada tahap. studi pendohuluan, temuan atau ((tkta-fa kta tcntang 

pclaksanaan pcmbelajaran ya11g dilaksanakan saat ini, dideskripsikan dalam 

bcntuk sajian data (mean, median, modus dsb), kemudian dianal isis 

(diintcrp1·ctas ikan) secara kualitatif. Dengan pendekatan ini maka ana lisis yang 

d igunakan dalam tahap in i d isebut deskriptifkualitatif. 

Pada tahap pengcmbangan beberapa pendekataJJ ana lisis yang digunakan 

ya itu: (a) pclaksanmm dan hasil pengembangan desain model, dideskripsikan 

dalam bcntuk sajian data. kemudian dianalisis secara kualitati f. (b) pada ujicoba 

terbatas, hasil ujicoba pcncrapan desain model dianalisis dengan pcndekatan 

kuantitaif, (c) pada ujicoba lebih luas, di samping menggunakan pcndekatan 

anal isis deskriptif kualitatif. juga digw1akan anal isis statistik (kuantitatif). dcngan 

fonnula statistic uji-t (t-test) untuk mengukur basil penerapan desain model pada 

kondisi scbclum (pra) dan sesudah (pasca) peoerapan. 

Pada tahap validasi. kebemnian dan efek'1ivitas hasii penerapan model dianalisis 

menggunakan pcndckatan kuantitatif (quasi exspcrimcntal), dengan 

mcmbandingkan hasil pada kclompok (subjek penelitian) ekspcrimen dan 

kelompok kontrol. pada kondisi sebelum dengan sesudah penerapan. 

Tahap I (Talnlll Pcrtama) 

l)a lam tahap pertama ini akan dilakukan studi pendahuluan dcngan 

mcncrapkan pcndckatan clesk ri ptif kualitatif. Pelaksanaannya clengan mclakukan 

survey tcntang kompctcnsi, kurikulum, dunia usahaiindustri, lcmbaga pcndidikan 
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tinggi LPTK-PTK Universitas Negeri Medan, kebutuhan masyarakat/dunia 

industri/usaha terhadap penggunaan produk yang dikerjakan dengan 

menggunakan mcsin-mesin perkakas tangan maupun modern, bengkel-bcngkel 

pada industri kecil dan bcsar seperti UKM sebagai mitra yang berada di Surnatera 

Utara, lembaga terkait P4TK Medan, BLKI. BLPT, LPMP untuk menemukan 

jenis model pembelajaran bcrbasis kompetensi berorientasi produksi melalui 

vocational skill. 

Dalarn tahap pertama ini dilakukan dengan meminta pendapat, masukan, 

saran dan kuesioner kepada semua yang berkcpeotingan dalarn pendidikan untuk 

mencmukan model yang cocok yang beroreintasi produksi pada pembelaj aran 

praktik mahasiswa Jurusan Teknik Mesin. Dari hasil survey, data yang diperolah 

dan jcnis-jcnis kompctcnsi. la lu dilakukan kaj ian dengan mcngkompilasi matcri 

yang sclama ini telah diajarkan dalam pembelajaran praktik, setelah itu 

dirumus kan rangka ian materi pembclajaran praktik kcpada mahas iswa. 

Pada tahap pcrtama ini dilakukan: ( I ) analisis kcbutuhan terhadap model 

pcmbclajaran kemitraan bcrbas is kompetensi berorientasi produksi, (2) kcbutuhan 

tcrhadap pcngembangan modul pembelajaran p rak tik berbasis kompctcnsi 

beroricntasi produksi , (3) pcrencanaan/penyusunan dan pcngcmbangan model 

pcmbelajaran, meliputi: merumuskan htjuan pembelajaran, menganalisis kcndala 

dan karaktcristik bidang studi, menyuswt silabus dan rencana pelaksanaan 

pcmbclajaran {RPP), menganalisis karakteristik mahasiswa. merumuskan stratcgi 

pcmbclajara:1 mcliputi; kegiatan pra pembelajaran, penyajian inforntasi, pcran 

scna mahasiswa, pcmberian tes. dan kegiatan tindak lanjuL merancang kebutuhan 

\\altu dan sumbcr belajar. merancaog alat e,·aluasi. {2) pelaksanaan 

pcmbelajaran, dan (3) evaluasi pembelajaran. Hasil teruuan ini akan menjadi 

bahan pada tahap kedua. 

Tahap II (Tahun Ked ua) 

Pada tahap kedua in i di lakukan kajian terhadap konscp model dan matcri 

pcmbclajaran praktik pada jurusan pendidikan teknik mesin Unimcd. l lasil 

anali sis tcrscbut dikcmbangkan dalam pcmbuatan dcsain model pcmbe lajoran 

yang mcngarah pada vocational skill bcrbasis kompctcns i dan beroricntasi 

produks i dcngan menyusun pola dan langkah-langkah pembclajaran yang tcpat 
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dan cocok yang dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa dan dapat 

mcmberikan kontribusi tcrhadap dunia usaha/industri sebagai mitra dalam 

pembuatan produk dari hasil karya mahasiswa yang menjadi bagian dari proses 

pembelajaran praktik. 

Pcnyusunan modul pembclajaran praktik yang didesain mengacu pada 

karakteristik mahasiswa. materi praktik, permintaan dunia usaha/industri, dan 

masyarakat industri, yang penyajiannya dikemas agar memberikan kemudahan 

dalam belajar. memberikan daya tarik dalam belajar . .\llatcri pembelajaran praktik 

yang berbasis komptensi dan beroriemasi produksi disusun secara sistematis dan 

intcraklif dengan menggunakan media pembelajaran praktik, dalam bentuk model , 

pola maupun prototipc dan bcnda kcrja sestmgguhnya. Produk yang dijadikan 

ukuran kebcrhasilan dalam proses pengerjaan tugas praktik mahasiswa harus 

sudah mcngacu pada standar operasional prosedur yang benar dan proses 

pcmbacaan dan penggambaran benda ketja sesuai dengan standar ISO. 

Uj i coba model terbatas dilakukan dalam tahap kedua ini mclalu i uji coba 

pcrscorangan, dan uj i coba kelompok kecil dengan beberapa mahasiswa da lam 

pcmbci:Uaran praktik. disamping itu juga dilakukan uji ahl i terhadap bidang s!Udi, 

ah li rancangan pembelajaran. Dari hasil uji coba diharapkan dipcroleh masukan 

sebagai bahan penyempurnaan draft model yang diuji cobakan. Basil kajian pada 

tahap kcdua i'ni adalah desain model pembelajaran vocational skill yang berbasis 

kompetensi dan berorientasi produksi. 

T ahap III (Tahun Ketiga) 

Pada tahap kctiga ini merupakan pelaksanaan uji coba model pembelajaran 

vocational skill berbasis kompetensi beroriemasi produksi sekaligus mclakukan 

pcnilaian terhadap paket pcmbelajaran praltlik dengan melakukan revisi terhadap 

kcsalahan atau kekeliruan yang ditemukan. Penyempumaan terhadap model 

pembei:Uarnn terus djJakukan dalam upaya peningkatan hasil berupa peningkatan 

kompctcnsi mahasiswa praktik dan peningkatan proses pcmbelajaran, dan terjalin 

kcmitraon dcngan dunia usaha/industri. Untuk mendapatkan data sccara 

kcscluruhan di lak uka n dengan beberapa anal isis dan evaluas i model maupun 

produk yang cl ihasilkan. Review terhadap pakar dibidang pcmbci:Uaran, 

instruktur, dun ia usaha!industri clilakukan guna penycmpurnaan model 
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pembdajaran, sehingga ditemukan model pembelaj aran yang efektif dan elisien. 

Dalam tahap ini dilakukan validasi model pembelaj aran dengan metodc 

cksperimen qua~i (pretest-postest with control group design) dan ha~il pcnclitian 

ini akan dianalisis dengan Anava dan atau T-tes. 

fabcl 4.4 Tahapan Kegiatan penelitian dari Tahun Pertama s.d Ketiga 

Ta- J enis Kegia tan 
Teknik ' Target dan lnd ikator 

hun Pelaksanaan yang akan dicapai 
Studi pcndahuluan untuk Wawancara, survey, - Validitas dan 
menemukan model pembclajaran dokumentasi, angket, reliabilitas fal..tor-
kcmitraan melalui vocational dan diskusi dengan: faktor p<:ndukung 
skill bcrbasis kompctcnsi - Mahasiswa untuk merumuskan 
bcroricntasi produksi. - Dosenlinstruktur pcngembangan mode l 
I . Mcngidentifikasi faktor-fioktor - Laboranffcknisi pembelajaran 

yang mcmpcngamhi dan - Masyarakat kemitraan mclalui 
pcrmasa lahan pad a - Dunia vocationa l skill 
pcngcmbangan model usaha/industri berbasis kompctcnsi 
pcmbeluj aran - Bengkel produksi berorientasi produksi 

2. Anal isis faktor yang danjasa - Mencmukan ma tcri 
mcrn1>engurulli dan - UKM pembelaj aran praktik 
bcrpcngaruh terhadap Mencari data dengan yang beroricntnsi pada 
pcngcmbangan model pemerintah dan kecakapan hidup 
pcmbelajaran industri terkait: dcngan tujuan 

3. Studi litcralllf, kurikulum, - KanwiVKadis kemitraan bcrbasiskan 
standar kompetensi, GBPP. - Depnaker produksi yang bcrguna 
>ilabu,, RJ>p - Dunia untuk kompetc11>i 

4. Studi lapangan tcntang industri/usaha dan mahasiswa. 
pcngembangan model layanan jasa - Drafi disain model 

1 pcmbclajaran - P4TK pcngembangan 
5. Dc~kripsi dan anal isis temuan - BLK dan KLK pembclajaran 

pcngcmbangnn model - BLIU - Dipcroleh faktor-
pembclajaran kcmitraan - Asosiasi pekerja faktor yang dapat 
melalui \QCational skill Anal isis faktor atas mcmpcngamhi dan 
bcrbasis kompetensi perolehan data meningkatkan 
bcroricntasi produksi dcngan SWOT analisis kompetcnsi 
bebcrapa indikator. Antara mahasis"a melalui 
lain: pengembangan model 

lndikmor Utama: pcmbclajaran praktik 
- Moti\ a~i rnahn~is"a dalam > ang beroricn1nsi 

pcmbelajaran praktik produksi dcngan 
- Kornpelcnsi mahasis,,a bem1itra dcngan dun in 

tcrhadap pembclajaran praktik usaha/industri . 
- i>otcnsi kerja mahasiswa 

mcndukung pclaksanaan 
prakt ik 

- Kcnda ln dan harnl'"" tcrhadap 
pclaksanaan model 
pcmbclaj aran prnktik 

ludikator Pcndukung: 
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Ta-
J enis Kegiatan 

Teknik T a rget dan lndikator 
hun Pdaksanaan van!! akan dicanai 

- Bengkel mesin FT Unimed 
- UKM 

- Industri/u:.aha perkakas dan 
perbengkelan dan layanan 
jasa 

- P4TK Mcdan 
- 13LK dan KLK 
- BLKI Medan 

- Asosiasi pekclja 
- Sertifikasi kompetensi melalui 

BNSP, LPJK. 
6. Anal isis S WOT 

Pengembangan desain model Wawancara, survey, - Drafi desain model 
pembclajaran kemitraan melalui dokumentasi, angket, pembclajaran 
•·ocarional skill bcrbasis dan diskusi, uji-coba kcmitraan melalui 
kompetcnsi bcrcrientasi produksi. dari: vocarional skill 
I. Tcmuan drati dcsain mode l - Mahasiswa bcrbasis ko mpc tcnsi 

pcmbelaj aran praktik - Dosen/ instruktur berorientasi produksi 
2. Pcnyusunan perangkat model - Laboran/Tekn is i dengan melalui 

pcmbelaj aran praktik - Ah li bidang studi perbaikan-peo·ba ikan 
3. Uj i coba tcrbatas - Ah li pembe laj amn yang urgcn d ilakuknn. 
4. Evaluasi dan pcnycmpurnaan - Dunia - Bahan pembcl;tiaran 

model pembe lajaran praktik usahaJindustri praktik ya ng 
5. Uji cobo kc lompok keci l - Bengkel logam bcorientasi produksi 

II 
6. cvnluas i dan perbaikan model pcrkakas produksi berbasis kompctcn~i 

pembelajaran praktik danjasa mcla lui kcmi traan 
7. Model pcmbelttjaran - Uji coba terbatas terhadap dunia 

kcmitraan mclalui vocational - Uji coba kelompok usaha/industri. 
ski ll berbasis kompetensi kecil ~ - Job sheet, Operation 
berorientasi produksi - Uji coba kelompok sheet, dan Evaluation 

8. Test a"al, implcmentasi besar sheet. 
model pembelajaran praktik. - Kompetensi 
dan tes t nkhir. mahasiC\,,a dari 

9. Analisis kcberhasilan model produk yang 
pembelajaran ~emitraan dihas ilkan selama 
mclalui vocational skill melaksanakan tug.t~ 
berbasis kompetensi praktik. 
bcroricntasi oroduksi 

I--
.. Uji coba lapangan tcrdahap Masukan dari: Desain model 

pcla~sannan model pembelajaran - Mahasiswa melalui pembelajaran ~crn i traan 
kcrnitraan onclalui vocational penyebaran angket melalui vocational .<kill 
skill bcrbasis kompetensi - Dosen/ instruktur berbasis kompetcnsi 
bcroricntas i pro<lu~si . - Pengusaha dunia berorientasi produksi. 

III usaha!industri 
Val ida~i model pcmbdajaran be rgerak di bidang Bahan ajar pembclnjnran 
dcngan metode eksperimen quas i logarn perkakas praktik 
(preresr-posresr with conlrol dan perbengkelan 
gmup desip.n) - Ha l ini mcngcna i: Job praktik yang 

relevansi, beroricntasi oroduksi 



Ta
hun J enis Kegiatan 

Penyempumaan model 
pembelajnran tcrus dilakukan 
dalam upaya peningkatan 
kompetensi mallasiswa di bidang 
pembclajaran praktik yang 
bemriantsi produksi dan dengan 
mcnjalin kemitraan yang 
berkelanjutan tcrus dilakukan 
dengan MoU tcrhadap dunia 
usaha/industri. 

Tekoik 
Pelaksanaan 

kepadanan, 
keterkaitan, 
kebutuhan, 
pennintaan, 
lapangan 
pekerjaan, dst. 
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Kurikulum kompetensi 
scsuai dengan 
kcbutuhan pcngguna 
masyarakat dan dunia 
usahalindustri. 



BAB V 

HASTL DAN PEMBAHASAN 

A. Has il Validas i dan Uji Coba 

1. Hasil Uj i Coba Utama dengan R evilii 

a. Has il Uji Coba Utama 
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Uji coba Utama dilakukan pada kelas B ekstensi sebanyak 14 omng 

mahasiswa, semester 4 dengan empat kali uji coba dengan dua jenis benda kerja 

yang sama dan dimcnsinya masing-masing berbeda, yaitu mcmbuat Engsel dan 

Engsel Pen. Penentuan uji coba utama didasarkan adanya kemungkinan 

kcccnderungan peru bah an dari setiap langkah secara signi fikan yang mengarah 

pada kcbcrhasilan dalam mcngimplcmcntasikan model pembelajaran sesuai tuju:tn 

pcmbclaj aran 

Uj i coba utama model ini bertujuan untuk mengetahui ti ngkat ketertcrapar1 

mode l, scrtu kcndala-kendala yang tlijumpai dalam penerapan model dalam skala 

yang lcbih luas. Disamping itu tuj uan tti i coba utama ada lah unmk mcni lai 

kctcrtcropan dcsain model, scrta dalam rangka pcnyempumaan dcsain model 

melalui pcncrapan ke beberapa subyek uji coba yang memiliki bcberapa 

karakteristik yang bervariasi. Dengan melakukan penilaian terhadap kclima aspck 

uji coba yang dirumuskan dalam setiap tahap uji coba, selanjutnya desain model 

pcmbelajaran dilakukan perbaikan dan penyempumaan. Uji coba utama dilakukan 

sebanyak empat kali dengan materi (sub kompetensi) yang berbeda. schingga 

diharapkan dari hasil uji coba utarna mendapatkan masukan yang berani untuk 

dilakukan pcrbaikan dan pengembangan model. 

Uj i coba utama dengan membuat benda kerja berorientasi produksi bempa 

"Engscl dan Engsel Pen··. Benda kerja ini dibuat oleh mahasiswa sebanyak em pat 

buah, yang bcrbeda dimcnsinya. Hasil dari uji coba utama dari produk yang 

dihasi lkan mahasiswa melalui praktik dilakukan penilaian pada aspek afcktif, 

kognitif, dan psikomotorik dan dengan observasi pada saat proses pcngcrjaan 

bcnda kcrja. 

Pclaksanaan uj i coba utama dilakukan penilaian tcrhadap lima nspck, 

ya itu : ( I) hasil kua licas pcmbclajaran, (2) hasil pelaksanaan pembel~jaron, (J) 
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hasi l metode pembelajaran, (4) hasil penilaian mahasiswa terhadap desain model 

pcmbelajaran, dan (5) hasil evaluasi hasil belajar mahasiswa. 

I ) B asil Kua litas Pcmbclaja ra n dala m Uji Coba Uta ma 

Berdasarkan data hasil survei yang dilakukan terha 

dap kualitas pembclajaran dosen dalam uji coba utan1a. 

Tabcl 5.1 llasil Kualitas Pembelajaran pada Uji Coba Utama 

Kualitas Pcmbelajaran Pada Hasil Oji Coba Utama 

A. Pengorganisasian Pembdajaran 
0. Pcnyampaian Pembelajaran 
C. Pcngelolaan Pembelajaran 
D. Kualitas Pcmbclajaran (Pengorsanisasian, Penyampaian, dan 

Prosenrase 
Keberhasilan 

93,75 
89,42 
91,67 
91,25 

Penaelo laan Pem=be:::,:l,a·,_,ar,an=------------- L------...J 

Sccara bagan kuo litas pembelajaran tersebut beri kut ini . 

100 

90 
80 

70 
~ 60 .l!l 
<: 50 ~ 
0 40 ~ 

Q. 

30 

20 
10 

0 
• A 8 •c ~ D 

Hasil Kualitas Pembelajaran dalam Uji Coba Utama 

Bagan 5. 1 Hasil Kualiras Pembelajaran dalam Uji Coba Urama 

Bcrdasar~an data pada tabel di atas hasil survei pada doscn rcrhadap 

upaya peningkatan pengembangan model pembelajaran menunjukkan 

kcccndcrungan yang sangat baik terhadap pengorganisasian pcmbc ltUaran, 

ya itu rota-rata scbcsar 93.75%. Artinya pcndapat doscn tcrhadap 

pcngorgan isasian pembelajaran praktik memberikan penilaian ya ng posi tif 

dalam proses pcrnbel[\jaran untuk sela lu berkembang dan berkcinginan unluk 
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rnengalami suatu perubahan sesuai dengan perkembangan ipteks dan tuntutan 

du/di. 

Berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran praktik, perubahan materi 

dcngan tujuan pengembangan terhadap tuntutan du/di terus berkcmbang dan 

dilakukan dengan mengupayakan materi-materi baru yang rclevan dengan 

perkembangan iptek yang sesuai dengan kurikulurn kompetensi. 

Dalam tahap I, dosen masih menunjukkan proses pembelajaran sepeni 

biasa yang mereka lakukan selama ini, namun pada tahap selanjutnya dosen 

sudah mcngorganisasikan pembelajaran dengan culmp baik, hal ini dapat 

dilihat dari, (I) penataan bahan pembelajaran dalarn tiap kali pertemuan 

pcrkl.lliahan, (2) memberikan pokok-pokok materi pembelajaran praktik 

dcngan baik pada srti ap kali mclakukan pemhelajaran di kelas, (3) mcmbuat 

rangkuman pembelajaran aLas materi yang diberikan pada setiap kal i 

pcrtemuan bcrakhir. (4} menetapkan materi yang akan dibahas sccara 

bcrsama-sarna dengan mahasiswa dalam proses pembelajaran, (5) mcmbuat 

format peni laian dan mcngisinya sesuai dengan penguasaan mahasiswa pada 

kompetensi yang dinilai. 

Dalam menentukan kualitas proses pembclajaran praktik berbasis 

kompetensi bcroricntasi produksi. beberapa aspek dalam uji coba utama ini 

dapat ditunjukkan: (I) dosen mampu secara optimal dcngan menggunakan 

stratcgi dan metode pembelajaran sesuai dengan tujuan kompetensi, (2) dari 

sudut kurikulum dan bahan pembelajaran, kualitas sudah di benahi sesuai 

dcngan tujuan kompetensi dan dapat dilihat dari seberapa Ju,,es dan relevan 

kurikulum kompetensi dan bahan pembelajaran praktik tersedia dan mampu 

mcnycdiakan aneka stimuli dan fasilitas pembelajaran secara berdivcrsifikasi, 

(3} dari aspek iklim pembclajaran. kualitas dapat dilihat dari scbcrapa besar 

suasana bclajar mendukung terciptanya kegiatan pembelajaran yang mcnarik. 

menantang, mcnycnangkan, dan berorientasi produksi bcrmakna bagi 

pcmbentukan profcsionalitas kependidikan kejun1an. (4) clari mcdiu 

pcmbclajaran, kualitas dapat d ilihat dari seberapa efektif media pembe lajuran 

digunakan olch dosen untuk meningkatkan intcnsitas belajar mahasiswn 

dalam peningkatan kompetensi pada aspek afektif, kogni ti f, maupun 

psikomolorik, (5) dari fasil itas bclajar, kuali tas dapat di lihat dari seberapa 
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kontributif fasilitas fisik yang ada yang digunakan dalam proses pembelajaran 

praktik dengan mcnggunakan peralatan dan mesin-mesin perkakas 

konvcnsional maupun NC terbadap terciptanya situasi belajar yang aman, 

nyaman, dan menyenangkan (6) dari aspek materi, kualitas dapat dilihat dari 

kesesuaiannya dengan rujuan pembelajaran dan kompetensi yang harus 

dikuasai mahasiswa melalui modul pembelajaran proses produksi teknik 

pemesinan dan lembar kcrja dalam bentuk job sheet. instructional sheet, 

operational sheet dan e1•aluation sheet. Oleh karena itu kualitas pembelajaran 

sccara opcrasional dapat diartikan sebagai intensitas keterkaitan sistemik dan 

sinergis dosen. mabasiswa, kurikulum dan baban pcmbelajaran, media 

pembelajaran, fasilitas praktik yang mendukung, dan sistem pembelajaran 

dalam menghasi lkan proses dan hasil belajar yang optimal sesuai dengan 

tuntutan pcndidikan dan kebutuhan duldi. 

1\kscs kcluar dalam uji coba utama telah dilakukan dengan baik dan 

scsuai dcngan kebutuhan yang diharapkan, namun ada bebcrapa hal yang 

pcrlu diperhatikan dalam menindaklanjuti program kcrjasama dengan du/di 

tcrhadap produk yang akan dihasi lkan nantinya dalam proses pcmbclajaran. 

Kcbcrlangsunggan ini olch dosen d ijadikan harapan dalam upaya 

menciptakan pcluang pa~ar terhadap produk yang dihasilkan mahasiS\\8. Olch 

karena itu pihak ketua bengkel dan jurusan telah aktif dalam upaya menjalin 

kerja<;ama dengan duldi dalam upaya mencari peluang pasar terhadap produk 

yang akan dihasilkan. Kerja sama antara Unit Produksi di Jurusan Pendidikan 

Telmik Mesin Unimcd ini sudah dilakukan oleh berbagai perusahaan yang 

bcrgcrak di bidang jasa konstruksi pemesinan. dengan CV. Karya .Mulia 

Utama, CV. Multi Mineral, PT. lnalum, PT. Metapoli. dan P4TK Medan. 

Schingga ini menjadi dorongan terhadap lancamya pembelajaran praktik pada 

mahasiswa yang berbasis produksi. 

Dalam uji coba utama dari beberapa tahap yang telah dilalui. nampak 

kual itas pembelajaran dari peril aku dosen dan mahasiswa. hal ini dirunjukkan 

dcngan: ( I) mcmbangun perscpsi dan s ikap positif mahasiswa terhadap 

bclajar dan profesi pendidik d i bidang kejuruan, (2) memberikan layanan 

pcndidikan yang berorientasi pada kcbutuhan mahasiswa. Dalam ha l ini 

doscn hal'lls mcmal1runi karakteristik mal1asiswa dengan segcnap kc lebihan, 
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kekurangan, dan kebutuhrumya, (3) dosen mcnguasai pengclolaan 

pcmbclajaran dalam kegiatan merencanakan, melaksanakan, scrta 

mcngcvaluasi dan memanfaatkan basil evaluasi pembclajaran secara dinamis 

untuk mcmbcntuk kompetensi mahasiswa sesuai tujuan pembelajaran, ( 4) 

dosen membangun kepribadian dan keprofesionalan mahasiswa sebagai 

kemampuan untuk dapat mengetahui. mengukur, dan mcngembangkan 

kompetensinya secara mandiri melalui tugas-tugas berbasis produksi, (5) 

dosen telah mampu memperluas serta memperdalam pcngetahuan dan 

keterampi lan scrta memantapkan sikapnya dalam pcmbelajaran kcpada 

mahasiswa, (6) mahasiswa telah menunjukkan kebiasaannya dalam bcrpikir, 

bersikap, dan bclccrja produktif, (7) dosen mampu menguasai prins ip, 

rancangan, pelaksanaan. dan penilaian pembelajaran yang mence rdasknn. 

mcndidik. dan mcmbudayakan pengetahuan dan keterampilannya scsua i 

dcngan tujuan pembelajaran dalam upaya peningkatan kompctcnsi 

mahas iswa, (8) dosen dalam proses pembelajaran telah menunjukkan suasana 

kelas yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan pcmbclajaran 

yang mcnnrik, menantang, mcnycnangkan dan bcrmakna hagi pcmbcntukun 

profcsionalitas pcndidikan kejuruan. dan (9) mahasiswa mampu menguasai 

matcri scsuai tujuan pembelajarru1 pada kompetensi. 

Tcrhadap pcnilaian dan tugas mahasiswa yang diberikan sccara 

terstruktur dan pengalokasian waktu yang teljadwal dengan baik telah 

dilaksanakan olch dosen dalam mengorganisir tugas. sehingga tidak terjadi 

kctimpangan dalam praktik yang selama ini dilakukan. Pcnilaian hasil bclajar 

juga scbagai pcngukuran ketercapaian tujuan pembclajaran ditujukan untuk: 

(I) mcnjclaskan ~ecara rinci. sederhana. dan kualitas hasil proses bela jar 

mahasiswa bcrdasarkan aturan sena !criteria yang digunakan. (2) 

mcnunjukkan pcncapaian kompctensi mallasiswa, secara khusns 

mcnunjukkan hal-hal atau langkah-langkah yang diharapkan dilakukan olch 

mahas iswa, (3) memonitor. mengukur dan men.ilai setiap kem<tiuan 

mahasiswa, (4) mendiagnosis kesukaran belajar mahas iswa. (5) memhcrikan 

pctunjuk kcpada m~hasiswa tentang arah perubahan arau langkah yang pcrlu 

ditcmpuh sclanjutnya, (6) mcrnberi kan informasi tentang umpan hal ik yang 

d iperlukan secara tepat waktu (tidak tertunda), dan (6) membcrikan pctunj uk 
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kepada dosen tentang kesenjangan yang dimiliki mahasiswa dalam upaya 

pencapaian kompetensi. 

Dalam uji coba utama sudah dilakukan secara terstruktur unruk 

pcnataan dan pembagian tugas kepada mahasiswa, hal ini nampak kesiapan 

antara doscn dcngan mahasiswa itu sendiri dalam melaksanakan tugas. Dalam 

uji coba utarna sudah mcnjadi hal yang biasa, artinya tugas yang dibcrikan 

sudah diorganisir dengan baik pada masing-masing mahasiswa dalam bekcrja 

dan penggunaan mcsin perkakas yang sudah diatur dengan baik sccara rotasi, 

sehingga mal1asiswa dapat menggunakan mesin perkakas yang discdiakan di 

bengkel secara berSltma-sama scsuai dengan kebutuhan pcngerjaan. 

Bcrdasarkan data hasil survei pada dosen tcrh3dap upaya 

penyampaian pcmbclajaran dengan model pembelajaran praktik mcnunjukkan 

kccendcrungan yang sangat baik, yaitu rata-rata scbcsar 89,42%. Tcrhadap 

upaya pengelolaan pcmbelajaran praktik berbasis kompetensi bcroricntnsi 

produksi mcnunjukkan kecenderungan yang sangat baik, yaitu rata-rata 

scbesar 91.67%. 

Proses pcmbelajarw1 dalam uji coba utama ini, doscn menjelaskan 

rencana perkuliahan kcpada mahasiswa yang tcrtuang dalam silabus dan 

RPP yang diberikan d i awal. Disan1ping itu doscn juga membcrikan 

menjelaskan kompetcnsi-komptensi apa yang harus dilakukan maha~iS\\a. 

Dalam konteks ini doscn memahami peran kerjanya. walaupun harus 

dipcrsiapkan terlebih dahulu aspek-aspek yang mendukung proses 

pcmbelajaran agar dapat beljalan dengan lancar. 

Strategi pcmbelajaran yang dilakukan oleh dosen dalam pcngelolaan 

l)<!mbelajaran pada uji coba utama sudab dilaksanakan secara sistcmatik dan 

sistemik. dengan mclakukan perencanaan. mengerjakan. rncmeriksa dan 

mcngambil langkah-langkah untuk memacu proses pembelajaran. Sehingga 

pengelolaan tcrhadap model pembelajaran dapat di jelaskan dalam: (1) 

mcrcncanalmn perbaikan proses (PLAN), (2) mengetjakan perbaikan (DO). 

(3) mcmeriksa proses dan hasil perbaikan (CHECA.). dan (4) mengambil 

langkah-langkah memacu proses perbaikan pcmbelajaran (AC7). Pengelolaan 

pcmbc laj aran terbad;1p alokas i waktu belajar mahasiswa berkai tan dengun 
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tugas yang diberikan kepada mahasiswa dalam uji coba utama sudah baik 

dalam pelaksMaannya. 

2) Hasil Pelnksanaan Pembelaja ran dalam Uji Coba Utama 

BcrdasarkM data hasil observasi yang di lakukan terhadap pclaksanaan 

pcmbelajarM. 

Tabe15.2 l-lasil Keterterapan Pelaksanaan Pembelajaran pada Uji Coba 
Utama 

Kcterterapan Pelaksanaan Pembelajaran Prosentase 
Kebcrhasilan 

I. Pra Pembclajaran Praktik 81,94 
II. Kcgiatan Inti Pembelajaran: 

A. Pcnguasaan materi pembclajaran 80,36 
B. Pendckutan/Strategi pcmbclajaran 81.25 
C. Pemanfaatan sumbcr/mcdia pcmbelajaran 75,00 
D. Pcmbclajaran yang memicu keterlibatan mahasiswa 80,00 
E. Penila ian proses dan hasil bclajar 78, 13 
F. Penggunaan bahasa 84,3 8 
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Oerdasarkan tabel di atas terlihat bahwa rata-rata dalam pra 

pembclajaran pmktik = 81,94% adalah sangat baik, dalam kegiatan inti 

pembclajamn pada penguasaan materi pembelajamn = 80.36% adalah sangat 

baik, pendekatanlstrategi pembelajamn = 81,25% adalah sangat baik, 

pemanfaatan sumber/medja pembelajaran = 75% adalah baik, pembclajamn 

yang memicu keterlibatan mahasiswa = 80% adalah sangat baik, pcnilaian 

proses dan hasil belajar = 78.13% adalah baik, penggunaan bahasa = 8-1,38% 

adalah sangat baik, dan penutup = 78,13% adalah baik. Namun dalam 

pclaksanaan pembclajaran praktik pada tahap I= 75%, unntk tahap II naik = 
77,08%, untuk tahap Ill naik = 80,21%, untuk tahap IV naik = 90, 1%, berani 

ada kcnaikan sebesar 15,1% dari tahap I sampai dcngan tahap IV, bahwa 

kctcrtcrapan pclaksanaan model pembclajaran mengalami kenaikan yang 

cukup berart i. Schingga dihampkan da!am uji coba utama terus mcngalami 

pcningkatan terhadap ke terterapan pelaksanaan model pembclaj aran. 

3) llasil Mctodc l ' embelaj u n m dalam Uji Coba Utama 

Berdasarkan hasil dari observas i dan wawancara yang dilakukan pada 

dosen dan mahasiswa da lam proses pembelaj aran pada uj i coba utama ini, 

bcbcrapa hal dapat dijadikan masukkan dalam upaya pcrbaikan terhadap 

pengcmbangan desainmodel pembelajamn. 

Dosen dalam m.:ngembangkan pembelajamn melalui model 

pcmbelajaran sudah menggunakan strategi yang mengacu pada mctode 

pcmbelajaran aktif, produktif berorientasi produksi. Scbclum proses 

pcmbclajamn dilakukan. dosen mempersiapkan sumber bela jar. sepcni mesin

mesin pcrkakas dan kebutuhan dalam pembelajaran disamping itu bahan

bahan yang digunakan untuk praktik. 

Dalam uji coba utama ini pendekatan/strategi pembelajaran yang 

bcrfokus pada mahasiswa. hal ini dibuktikan dengan adanya: (I) pendekatan 

bclajar akti t: sehingga mahasiswa terlibat sccara optimal baik sccara 

intclcktual, emosional, maupun fisik, (2) pendekatan konstruktivisti k, bahwa 

mahasiswa dibcri ke bebasan dalam membangun makna bcrdasarkan 

pcngalaman yang dimiliki dan dengan adanya pengalaman baru yang harus 

dimiliki melalui pcngembangan produk berorientasi produksi, (3) pcndcka tan 

koopcratif dan kolaboratif yang membcrikan kesernpatan kepada mahasiswa 
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untuk bekerja sama dan berbagi tanggungjawab dcngan teman-tcman malalui 

pcmbagian tugas masing-masing dan dengan kemampuan dalam 

menggunakan peralatan mesin-mesin perkakas secara rotasi, dan (4) 

pendekatan pembelajaran melalui pengalarnan, yang mengasumsikan bahwa 

belajar merupakan satu siklus. yang mulai dari pengalarnan kongkret, 

observasi dan refleksi. abstraksi konscptual, dan cksperimental aktif dalarn 

situasi lain. 

Dalarn uji coba utama kegiatan pembelajaran diawali dengan orientasi 

untuk mcngkomunika~ikan dan mcnyepakati tugas dan langkah pembelajaran. 

Dosen mengkomunikasikan tujuan, materi, waktu, tugas, langkah, hasil akhir 

yang diharapkan dari mahasiswa, serta peni!aian yang akan ditcrapkan. 

Mahasiswa diberi kesempatan untuk mengungkapkan pendapatnya tentang 

langkah/cara kerja serta basil akhir yang diharapkan dalam penilaian. 

Ncgosinsi tcntang aspek-aspe k tersebut dapat terjadi antara doscn dcngan 

mahasiswa. namun pada akhir orientas i d iharapkan sudah terj ad i kescpakatan 

antara dosen dan mahasiswa. Dalam orientasi masih Utama pada 

pcnyampaian yang biasa mcrcka lakukan, narnun doscn sudah menggunakan 

stratcgi dalarn penanganan oricntasi, sehingga memberikan dampak yang 

posit if pada pemahaman mahasiswa. 

Penggunaan metode pembelajaran· dalarn uji coba utama ini doscn 

mencoba mcndalarni substansi desain model serta mengkaji ma.~ing-masing 

komponen. Mctode )'ang dikembangkan dalan1 desain model ini merupakan 

hal yang baru, namun pada prinsipnya adalah sarna dalam proses 

pembclajaran yang lainnya. Perbedaan terletak pada penekanan tugas yang 

harus diupayalkan benar dan berkualitas. Artinya tugas yang diberikan kepada 

mahasiswa dikerjakan harus sesuai SOP. Kesiapan doscn dalam praktik harus 

bcnar-bcnar dapal memberikan pembelajaran yang baik, karcna tugas yang 

dibcrikan mahasiswa berorientasi produksi . 

Komponcn pcrnbc lajaran yang meliputi persiapan pembelajaran. 

oricntasi pembelajaran , keautentikan produk, menjelaskan tugas praktik dan 

pcnanganan gambar k.e1ja, meniru danmengkreasi, mengcrja.kan tugas praktik 

dan pclaporan, mcngkalkulasi biaya produksi dan melakukan rc-krcasi, 

mcrupakan hal yang baru dalam proses pembelajaran dalam uji coba uta ma 
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yang harus di lakukan oleh dosen dalarn upaya pengembangan desain model 

pcmbclajaran yang harus dilakukan sebagai sam kesaruan sistcm 

pcmbelajaran praktik berbasis kompctensi beroricntasi produksi. Dari 

beberapa kompooen pembelajaran tersebut di atas dalarn uji coba utama 

sudah dilaksanakan oleh doscn dalam proses pembelajaran. 

Dosen dan mahasiswa sccara bersama-sama melakukan kalkulasi 

biaya produksi terbadap beoda kerja yang telah dibuat, sesuai dengan 

ketcntuan yang tclah disepakati dan ditetapkan oleh unit produksi dari scgi 

pcmbiayaan produksi. Dalam uji coba utama ini masih dirasa baru, namun 

sangat perlu sekali diketahui oleh mahasiswa dalam proses produksi. 

Mahasiswa sangat terkesan dan anrusias dalarn mcngerjakan bcnda kcrja, 

dcngan mcmpcnimbangkan beberapa aspek diantarannya SOP, kualitas bcnda 

kcrja yang dihasilkan, dan ketepatan waktu penyelesaian wgas, dan 

pclapora n. Scmuanya sudah dilakukan oleh mahasiswa dan nampaknya 

mahas iswa memahami dan menyenangi prosedur penge1jaan sesuai dcngan 

model yang dikcmbangkan. 

Dalam uj i coba utama, peni laian di lakukan secara kcscluruhan 

tcrhadap aspck afcktif. kognitif. dan psikomotorik. Penilaian yang dibcrikan 

kcpada mahasiswa mengacu pada PAP (Penilaian Acuan Patokan) dcngan 

bcbcrapa tolok ukur yang tclal1 ditetapkan dan ditentukan scsuai dengan hasil 

pckerjaan. Dcngan mcngancu pada SK dan KD dalam pcncapaian rujuan 

pcmbclajaran. maka scmua aspck pcnilaian harus melibatkan tiga hal terscbut 

secara bersama-sama untuk mengetahui bahwa mallasiswa tersebut kompeten 

atau tidak kompeten. 

Upaya yang barus dilakukan oleh dosen dalarn pembelajaran praktik 

bcrbasis kompetensi berorientasi produksi pada pengembangan model adalah: 

(I melakukan perubahan dan memotivasi diri dan memfokuskan untuk 

bcrubah. (2) mcmcnuhi kondisi ideal dengan cara mengcmbangkan 

kcmampuan dan keprofesionalan secara mandiri, (3) membangun sikap dan 

pcrscpsi posi tif terhadap belajar, (4) mel ibatkan perubahan pola pikir 

produkti f dalam upaya mernbangun dan meningkatkan kompetensi d irinya 

maupun untuk mahasiswa, (5) mclakukan penelitian pcrnbelajaran, melalui 
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tindakan kelas sebagai inovasi dalam pcmbelajaran akan datang, sehingga 

komitmcn untuk menerapkan model, strategi, metode akan lebih tinggi . 

4) llasil Pcnilaian Mahas iswa tcrbadap Desain Model Pcmbelaja ran dalam 

Uji Coba Utama 

Berdasarkan data basil survei melalui angket yang dilakukan terhadap 

proses pclaksanaan pembelajaran dcngan menggunakan dcsain model yang 

dikcmbangkan terhadap penilaian mahasiswa pada uji coba utama. 

Tabel 5.3 J lasil Penilaian Mah31;iswa terbadap Pelaksanaan Pembclajaran 
dcngan Menggunakan Model Pembelajaran pada Uji Coba 
Utama 

Kriteria Pcnilaian tcrhadap Penerapan Pelaksanaan Model 
pcmbelai aran 

A. Mudnh dipahami dan dimcngcrti da lam pelaksanaan 
pcmbelajaran dcngan menggunakan ll'lodel pembelajaran yang 
dikcmbangkan bagi mahasiswa 

B. Mcnyenangka11, mcmbuat bersemangat bekcrja dan belajar, 
bcrkcinginan untuk berkembang, menj adi akrab, dan dapat 
mclnkuka11 ke1jasama dengan ba ik bagi mahasiswa. 

C. Mcningkatkan dalam belajar dan bekerja, dan meningkatkan 
komJ>etensi mnhasisw" 

~....:.:..:.: 
Rata-rata pcnilaian mahasiswa tcrhadap penerapan model 

! pcmbclaiaran 

Proscmasc 
Keberhasilan 

88,39 

89,06 

87.50 

88,21 

Secara hagan penilaian pelaksanaan pembelajaran pada· UJI coba 

Utama . 
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!!.A 8 •c 
Penilaian Pelaksanaan Pembelajaran pada Uji Coba Utama 

-------

llasi l Pen ilaian Mahasiswa terhadap Pe laksanaan 
Pembelajaran dcngan Menggunakan Mode l Pcmbclaj aran pada 
Uji Coba Utama 

Berdasarkan tabcl di atas terlihat bahwa rata-rata pcnilaian mahasiswa 

terhadap pclaksanaan model pembelajaran menunjukkan bahwa dalam 

pcmahaman lcbih baik dan mudah melalui pcmbclajaran praktik dcngan 

mcnggunakan model yang dikcmbangka11 dan juga mahasiswa dapat mudah 

tcrhadap pelaksanaan prak1ik dalam membuat benda kerja = 88,39% adalah 

sangat baik dan dilihat dari faktor menyenangkan. mcmbuat bcrscmangat 

bckcrja dan belajar. berkeinginan untuk berkembang, menjadi akrab, dan 

dapat mclakukan kcrjasama dengan baik bagi mahasiswa = 89.06% adalah 

sangat baik. dan dilihat dari laktor yang dapat mcningkatkan belajar dan 

bckerja, dan meningkatkan kompctcnsi mahasiswa = 87,50% adalah sangat 

baik. 

Rata-rata penilaian mahasiswa terhadap pelaksanaan model 

pcmbclajaran puda uji coba utarna sangat baik = 88.21%. hal ini 

mcnunjukkan bahwa aspck keterterapan model pembelajamn adalah baik dan 

sangat disenangi , karena ada beberapa ind ikator yang dapat meningkatkon 

kompctcnsi dan hasil bclajar, diantaranya adalah mudah dipahaminya dan 

cl imengerti proses pembelajaran dcngan menggunakan model, 

mcnycnangkan, mcmbuat bersemangat dalam helajar dan bckcrja, 
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bcrkeinginan UJlluk berkembang dan maJu, menjadikan keakraban dalarn 

bckcrja, dan berkerja sama dengan baik, rneningkatkan hasil belajar dan 

kornpetensi mahasiswa. Jadi dengan menggunakan model pembelajaran akan 

dapat meningkatkan kornpetensi mahasiswa. 

Untuk meningkatkan motivasi belajar mahasiswa dalam uji coba 

Utama ini dalam proses pembelajaran praktik. ditempuh cara-cara sebagai 

bcrikut: (\) perubahan pola mengajar dosen, dari yang semula didominasi 

mcnjadi mcnfasilitasi pembelajaran. Mahasiswa dilibatkan sccara optimal, 

pelatihan, penghayatan, uj i coba, peniruan, inovasi, sehingga mahasiswa 

merasa bnhwa merekalah yang belajar. Hubungan dosen dengan rnahas iswa 

yang akrab dan sating mempercayai, akan sangat membann1 mcningkatkan 

rnotivas i bel~\iar mahasiswa, (2) berikan reinforcement (penguatan) untuk 

mcningkatkan motivasi mahasiswa dalam belajar. Hal ini dapat diberikan 

mclalui bal ikon (feedback) )'ang j elas, rinci, tanpa kata-kata yang 

mcnyinggung dan menyakitkan, baik untuk penampilan mcrcka di kc las 

maupun un tuk tugas-tugas yang mcreka kerjakan. Balikan yang di berikan 

tepa! waktu akan sangat mcmbantu meningkatkan motivasi dan kompetcnsi 

mahasiswa. (3) menyatakan harapan yang jelas mclalui kontrak pcrkuliahan, 

yang mcrupakan kcscpakatan antara mahasiswa dan dosen, sehingga 

mahasiswa tahu pasti apa yang harus mereka lakukan pada waktu tcrtcntu. 

Kontrak ini antara lain mencakup tugas-tugas yang harus diselesaikan olch 

mahasiswa. kapan harus diselesaikan, dan bagaimana mert>ka akan menilai. 

( -1) mcmclihara rasa saling mempercayai dian tara dosen dcngan mahasiswa 

dan diantara mahasiswa dengan mahasiswa. Hal ini dapat dilakukan dcngan 

rncnepati janji. mcndisiplinkan diri sendiri. sehingga dosen benar-bcnar 

mcnjadi model bagi mahasiswa. dan (5) melibatkan mahasiswa dalam 

men) iapkan. mcnata. dan memanfaatkan berbagai sarana bela jar. misalnya 

dalam melakukan kcrja praktik dengan menggunakan peralatan dan 

pcrmesinan yang harus dikcrjakan oleh mahasiswa, membentuk ke lornpok 

kcrja dan mengatur jadwal penggunaan mesin-mcsin perkakas yang dilakukan 

sccara bcrgantian. 

5) Rva luas i ll nsil Dclajar Mah:lsiswa dalam Uji Coba Utama 
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Evaluasi merupakan tahap pcnting dalam pembelajaran dengan 

mcnggunakan model pembelajaran praktik agar dosen mengctahui seberapa 

jauh tujuan pcmbelajaran dapat tercapai. Evaluasi dapat mcngukur 

pcncapaian kompctensi, secara khusus menunjukkan hal-hal atau langkah

langkah yang diharapkan dilakukan oleb mahasiswa, maka evaluasi harus 

dilakukan sesuai dcngan prosedur yang benar. Dengan dilakukannya cvaluasi 

secara lengkap, kcmajuan belajar dapat diketahui secara jelas, bcgiiUpun 

kclcmahan dalam proses pembelajarannya sehingga pcrbaikan pembelajaran 

dapm dilakukan secara tepat. 

13erdasarkan data hasil survei melalui pengamatan sccara langsung 

dalam uji coba utmna ini tcrhadap pelaksanaan proses pembelajaran praktik 

mahasiswa pada kompetensi proses produksi . 

Tabcl 5.4 D<lla I lns il Kompetensi Proses Produksi dalam Uji Coba Utama 

T ugas i\spek Penilaian RanaJ1 
% Kcber 
hasilan 

I. Memj)erhat ikan tindaka n kcselamatan kerja M ektif 60,71 
13ngsc I 2. Menentukan persyaratan kelja Mektif 64,29 

I y.n ' Mcla~ukan pckerjaan dengan mcsin bubm Psiko- 63,10 J . 

4. Mcmeriksa komponen untuk kesesua ian motorik 
dcngan spesifikasi Afcktif 63, 10 

I . Mempcrhatikan tindakan keselamatan kerja Afe)qjf 67,86 
Engsel 2. Menentukan pcrsyaratan kelja Afektif 73,2 1 

3/4" 3. Melakukan pckcljaan dengan mesin bubut Ps iko- 70,54 
4. Mcmcriksn komponen untuk kesesuaian moto rik 

1-- denun SPCsifikasi Afektif 71.~3 
I. \.1empcrhatikan tindakan keselamatan kerja Afcktif 75,00 

Engsel 2. Menentukan pcrsyaratan kerja Afektif 76,79 
Pen 1 .. 3 fl.lela~ukan pekerjaan dengan mesin bubut Psi~o- 74,40 

4. Mcmcriksa komponen untuk kesesuaian motorik 
den11.an spesifi~asi Afektif 75,00 

l::ngsel I. 1\lcmperhati~an tindakan keselamatan kerja Afektif 83,30 

Pen 
2. MenentuJ..an persyaratan kerja Afektif 82, 10 
3. Melaku~an pckcrjaan dengan mesin bubut Ps iko- 80,70 

7/8" 4. Mt.!rneriksa komponcn untuk kesesuaian motorik 
dengan spcsifikasi Afektif 81 ,00 

Sccara bngan kompctcnsi proses p roduksi da lam uji coba utama. 
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• Afektif (1) 

Afektif (2) 

• Psikomotor (3) 
"~Afektif (4) 

Job3 Job4 Job 5 Job6 

Kompetensi Proses Produksi dalam Uji Coba Utama 

Data llasil Kompetensi Proses Produksi dalam Uji Coba 
Utama 

Bcrdasarkan tabcl eli atas hasil uj i coba utama terlihat bahwa pada 

pcmbuman benda kerja Job 3 untuk rata-rata kompctcnsi afektif mahasiswa, 

pada tahap uj i coba I, dalam: (1) mempcrhatikan tindakan kcsclamatan kcrja 

pada ranah efektif = 60,71% adalah belum kompeten, (2) mencntukan 

pcr~yarawn kerja = 64.29% adalah belum kompetcn. (3) melakukan pckc~jaan 

dengan mesin bubut - 63,10%, adalah belum kompeten dan (4) mem.:riksa 

komponen untuk kcsesuaian dengan spesifikasi = 63, I 0% adalah bclum 

kompctcn. Pada pembuatan benda kerja Job 4 umuk rata-rata kompctcnsi 

afcktif mahasiS\\3, pada tahap uji coba II. dalarn: (I) memperhatikan tindakan 

J..eselamatan J..clja pada ranah cfcktif = 67.86% adalah belum kompetcn, (2) 

mcncntukan persyarman kcrja = 73.21% adalah cukup J..ompeten, (3) 

melakukan pckcrjaan dengan mcsin bubut = 70,54% adalah cukup kompctcn. 

dan (4) mcmeriksa komponen untuk kesesuaian dengan spesifikasi = 71,-13% 

adalah sudah kompeten. Pada pembuatan benda kelja Job 5 untuk rata-rata 

kompctcnsi afcktif mahasiswa. pada tahap uji coba Ill, dal:tm: ( I ) 

mcrnpcrnatikan tindakan keselamatan kcrja pada ranah efektif = 75% adalnh 

cukup kompctcn. (2) menentukan persyaratan ke~ja = 76,79% adalah cukup 

kompctcn. (3) mclakukan pekc~jaan dengan mesin bubut - 74,4% adalah 

cukup kompetcn. dan (4) memeriksa komponen untuk kescsuaian dengan 
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spesilikasi w 75% adalah cukup kompeten. Pada pembuatan benda kcrja Job 6 

untuk rata-rata kompctcnsi afektif mahasiswa, pad a tahap uji coba IV, dalam: 

(I) rncmpcrhatikan tindakan keselamatan kc~a pada ranah efektif = 83,3% 

adalah sudah kompeten, (2) mcncntukan persyaratan kerja = 82.1% adalah 

sudah kompctcn, (3) melakukan pekeljaan dengan mesin bubut - 80,7% 

adalah sudah kompctcn. dan (4) mcmeriksa komponen untuk kcsesuaian 

dengan spcsifikasi = 81% adalah sudah kompeten. 

Data hasil kompctensi proses produksi dalam uj i coba utama 

mcngalami peningkatan pada sctiap tahap uji coba yang dilakukan. Pada 

tahap I dan tahap I I mahasiswa secara keseluruhan terhadap komponcn 

mcmprrhatikan tindakan keselamatan kerja adalah belum kompotcn, hal ini 

discbabkan ko rena mahasiswa dalam melakukan praktik faktor ke$elarnman 

kc~j a sangat kurang dipcrharikan dan bahkan mahasiswa mengabaikannya. 

Disarnping harus beradaptasi dalam pemakaian keselamatan ke~j a juga 

mcnyesu iakan dengmt penggunaannya dalam pengcrjaan mesin-mcsin 

pcrkakas. Dalam melaksanakan prosedur keselamatan kerja dan 

rnenggunakan alat keselamatan kerja masih belum dilakukan dengan benar 

dan pcrlu dilakukan secara berulang-ulang untuk memastikan semua 

kctcntuan kcselamatan kcrja di pahami dan dilaksanaan dengan baik dan 

bcnar. Umuk sclanjutnya tahap Ill dan ke IV, mahasiswa dalam melakukan 

kcrja pmktik sudah mengalami peningkatan kompctensinya, schingga 

mahasis"a cukup kompeten dalam memperhatikan tindakan keselamatan 

kcrja. Proscdur opcrasi standar keselamatan kerja sudah digunakan olch 

mahasiswa scbclum melakukan praktik dengan bcnar. Dalam hal ini 

pcnggunaan kesclamatan kerja harus diberikan contoh atau dijelaskan fuugsi 

dan kcgunaannya serta bahayanya apabila tidak diperhatikan dengan baik 

bagi mahasiswa. Disamping itu perlu adanya poster-poster yang mcmbcri 

gambar dan pctunjuk bagaimana caranya menggunakan perlengkapan 

kcsclamatan kcrja dan juga poster yang menyangkut tentang bahaya akibnt 

kcsa lahan manusia (human error) yang terjadi, sehingga dapat clipcrhatiknn 

sccara scksarna oleh mahas iswa praktik. 

Data hasi l kornpetensi proses produksi dalam uj i coba trtama 

mcngalami pcningkatan pada setiap tahap uj i coba yang clilakukan. Pada 
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tahap I mahasiswa secara keseluruhan terhadap komponen menentukan 

persyaratan kerja adalah be lum kompotcn, namun dalam tahap II s.d IV 

adalah cukup kompcten. Hal ini disebabkan karena faktor persyaratan kerja 

sangat menentukan terbadap proses pcngerjaan secara langsung dalam 

penggunaan mesin-mcsin pcrkakas dan NC. Pemahaman terhadap 

penanganan gambar kerja sangat k'Urang pada mahasiswa dalam membaca 

gambar, menggambar teknik sesuai standar ISO, sehingga sangat 

mempengaruhi terhadap pengcrjaan benda kerja tidak maksimal dan ccpat 

dilakukan. Cendenmg belum memperhatikan dengan baik dan seksama 

persyaratan kerja yang d ibutuhkan da lam proses pengerjaan dcngan mesin

mesin pcrkakas. namun secara teoritis sudah diberikan pembekalan sehingga 

mahasiswa cukup mampu mcnentuknn persyaratan kerja walaupun bclum 

maksimal. 

Data basil kompetensi proses produksi dalam uj i coba utama 

mengalami peningkatan pada setiap tahap uj i coba yang dilakukan. Pada 

tahap I mahasiswa sccara keseluruhan dalam melakukan pekcrjaan dcngan 

mesin bubut belum kompoten, namun dalam tahap II s.d IV adalah cukup 

kompctcn. Hal ini disebabkan karena mahasiswa masih dalam taraf pemula 

atau awal pada tahap I dalmn mcnggunakan peralatan dan permesinan pada 

mesin frais dan mcsin bubut. Oleh karena itu kompetensinya masih rendah 

dan perlu dilakukan pengulangan secara terns mcnerus untuk mcndapatkan 

keterampi lan praktik yang benar. Ketermnpilan dal:un langkah pcngoperas ian 

mesin-mcsin perkakas. pemilihan bahan dan benda kerja. mcnyiapkan mesin 

dan peralatan. mcnyetel dan menggunakan pcralatan scsuai prosedur, 

mengerj akan benda kcrja dengan mengcfrais atau mensekrap masih kurang 

dan bel urn kompctcn. Namun pada pad a tahap II s.d IV. mahasiswa sudah 

mampu dan kompctcn dalam mclakukan pekerj aan dengan menggunakan 

mesin bubut secara benar scsuai dengan langkah-langkalmya sesuai prosedur 

operasi standar. 

Data hasi l kompetcnsi proses produksi dalam uj i coba utama 

mengalami peningkatan pada setiap tahap uji coba yang dilakukan. Pada 

tahap I mahasiswa secara keseluruhan terhadap komponcn memeriksa 

komponcn untuk kcscsuaian dcngan spcsifikasi bcnda kerja adalah bclum 
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kompoten, namun dalam uji coba utama tahap II s.d IV adalah cukup 

kompeten. Mahasiswa telah mendapatkan pengetahuan tentang teknik 

pcngukuran, pemilihan alat ukur, mengecek uk'UI1lll-ukuran benda kerja, 

sehingga kompctensinya cukup baik, walaupun masih banyak yang perlu 

ditingkatkan. Untuk rnemberi kemudahan dalam belajar, maka infonnasi 

dapat dibcrikan melalui poster terhadap tekuik pengukuran secara jelas dan 

rinci dan contoh-contoh benda ketja yang diukur secara benar. Peralatan dan 

alat ukur yang digunakan harus dapat memberikan infonnasi yang jclas, 

sehingga mahasiswa dalam melakukan praktik, ccpat memahami dan 

mengapl ikasi karutya. 

Selanjutnya data hasil penilaian togas pada kompetensi psikomotorik 

pada aspck metode pengc~jaan, has il keterampi lan praktik pada ketcpatan 

pcngcrj:wn scsuai dcngan dimensi yang ditentukan, dan lama pcngerjaan. 

Pcnilaian kompctcnsi dalam pembuatan benda kerja secara langsung pada uji 

coba utama ini ukuran benda kerja bcrbeda. 

Tabcl 5.5 Oata llasil Pengcrjaan Benda Kcrja dalam Kompctensi 
Psikomotorik pada Uj i Coba Utama 

Tugas dan Kompetensi Praktik Proscntase 
Keberhasilan 

Engsel I W', l'enilaian pada: Metode pengerjaan, Hasil Keterampilan 
68.43 J>raktik , dan Waktu Pengcriaan 

Engsel 3/4". Pcnilaian pada: Metode pengcrjaan, Hasil Keterampilan 
69,00 ~~tik, dan Waktu l'cnscrjaan 

Engscl Pen l '".l'enilaian pada: \iletode peng.:rjaan, Hasil 
70.93 Ketcrarnpilan Prakt ik. dan \Vaktu Pcngerjaan 

Engsel Pen 7/8" Pcnilaian p.1da: Metode pengerjaan. llasil 
74. 14 Ketcrameilan Praktik, dan Wal..tu Pentzeojaan 

ccam bagan pengerjaan benda kerja . 
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Job 3 Job 4 JobS Job6 

Penge~aan Benda Kerja dalam Uji Coba Utama 

Data Has il Pengerjaan Benda Kcrja dalam Kompetensi 
Psikomotorik pada Uji C'oba Utama 

13crdasarkan tahcl di atas terlihat bahwa rata-rata dalam pengerjaan 

tugas pada Job 3 Ielah dilakukan olch mahasiswa dengan proscntase 

kerberhasilan tahap uji coba I = 68%.43 adalah belum kompetcn dan 

dilanjutkan lagi dalam tahap uji coba II dalam mcmbuat Job 4 adalah 690/o 

juga bc lum kompcten. Dan selanjutnya tahap uji coba Il l dengan mcmbuat 

Job 5 - 70.93% adalah cukup kompctcn dan dilanju tkan untuk tahap rv 
dengan mcmbuat Job 6 = 74.14% adalah cukup kompeten. Hal ini secara 

keseluruhan terhadap aspek yang dinilai pada metode. hasi l keterampilan dan 

pencapaian waktu mcmang sangal rcndah dan bclum kompetcn, namun pada 

uji coba utarna untuk whap Ill dan IV mahasiswa cukup kompeten. 

Komponen mctode pengerjaan bcnda kerja, maJ,asiswa sering 

mengalami kesul itan pada langkah kcrja dan sikap kerja, walaupun sudah 

didukung dengan penggunaan alat yang benar maupun keselamatan kerj a. 

Untuk kctcpatan ukuran benda kerja tcrhadap ukuran yang diijinkan rukup 

kompetcn. Hal ini disebabkan bcbcrapa hal diantaranya: (I) proses 

pengc~jaan benda kcrju dcngan mesin-mcsin perkakas sudah cukup dikuasai 

dengan bcnar dan dilakukan dengan proscdur yang bcnar, (2) mcnguasai 

proses pcmesinan dalam pembuatan bcnda kerja dcngan benar sesuai 

proscdur pcngcrjaan , (3) teknik pengc rjaan benda kcrja sudah di kuasa i oleh 

mahas iswa, terkait dcngan pemahaman gambar kcrja dalam mcmbaca 
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gambar, dan (4) langkah-langkah pembuatan benda kerja sesuai prosedur 

dengan benar, hal ini dapat dilihat dalam mengerjakan benda ke~ja dengan 

proses pemesinan. 

Terhadap hasil kerja mahasiswa dalam uji coba utama secara 

keseluruhan sudah mcngalanu peningkatan yang berarti, dan untuk 

selanjutnya tcrhadap pcmbuatan bcnda kerja sudah mcnunjukkan 

peningkatkan kompetensi. 

Hasil uji coba utama tersebut digunakan sebagai bahan penimbangan 

wu uk mclakukan pcrbaikan (revisi) terhada p desain mode l pembelaj aran yang 

dikembangkan dan untuk selanjutnya dari hasil revisian pembelajaran diperbaiki 

dan dilakukan pcnguji keefektifan model pcmbelajaran. 

b. Rc,•isi dari Hnsil Uji Cobn Utama 

Bcrdasarkan hasil uji coba utama model pcmbelajaran praktik berbasis 

kompctcnsi beroricntasi produks i terhadap komponen-komponen pcmbelaj aran 

direvisi. dari sebelum pcrbaikan sehingga sesudah pcrbaikan. 

Tabcl 5.6 Rcvisi dari Uji Coba Utama Mode l Pembclajaran 

&belum Pabail<an ScstJdah P«bail an 1 

t•claksan.uUl Pembclajarun 
• Penigunarul media pcmbelnjoron I • Ha~i l perbaikan mclipu1i: (I) protmipe proses pengerjaan 

s<:<:nro efektif dalam pemb<l<ojar•n I b<ndn lcrja. (2) pcnggunaan info<:u) tl:alam prose:$ 
sudah dilakukan ~mliputi: model pa>g<:rj:wl - simulnsi d1!'nt;an CAI)'CA\1, (3) 
b<ndl kaja. J'O'"<r mformasi p...,.,., men~mb.1ng.ka:1 model b<nda kerja \Coogai contoh 
pengtlja3tl, oab<l pe11ggunaan · produk>o. dan (4) onengidcnufokasi bahan baku dan pi'O.><:S 
kc<.'CJHHtm potong dan putaran mcsm, pengcrjaan denj;an mcngguno~an media poster 
kcsclomatan kcrja. 

• ~1ahasiswa M:IUm:.l prO>Cs • llasil perbaikan melipuoi· (I) produk )3ng dihasill<an 
pembel.ljaran rrolti~ berlangsuna peng.:rjaann)B scsuai SOP. (2) rualitaS produk siap jual, dan 
betjlliln dcngan b.1i~. meliputi; (3) spc>cfokasi procluk >•ng dibasilkan t>cnambah pada 
produk yang diha~ilkan pro'te\ tingkat l;e::.ulitan danjenisnyn. 
pt:n&crja3nnya :-.c,u:•i SOJ> dun 
kualitos produk cukupb~•sus . 

• r•cnilaian dari tmul "iampai a~h1r • Hasil p;rbni~an mchputi tl) berpcdoman pada I em bar 
pr0'!4:') pengc:IJaan '\<C'ua.i kompcten'i pcmla1an l.ompcrcns1 pad• aspek koanitif. afe~'tif dan 
~udah dllaku\:an dcn~an cukup ba1k pSikomotonk, (2) hasil pralu~ dib<rikan lang..,ong kcpada 
oleh dosen dengan b<rpedoman pada mahas1swo dengan mcmb.;ri~rm baJikan pndrt sctiap tahapan 
lcmhllr penilaian kornpctcnsi p::i<lll pada pelnksanaan, pl'(lse::, maupun hnsil pekcrja.c1n, (3) 
!>4!1i.lp maha~i$\'-' il pruklik. dila~ukou sccara obycktif berdasurkun kompc;tensi 

mahasi.S\'-L 

• Pcngclolo:~n dalam pelalsana:ul • Hasil perbai~an mchputi (I) penJad"alan prnklo~ 
pemt>clajaran sudah dolakul<an doscn mahasts\\a. (2) daftar pen&runaan mesin·me<.on perkakas. (3) 
dcn~n baik, mchpu1L penjad\\alan pcngcloltUUl !ll(!najcmcn bcngl..cl, (4) mrthrt_,h.wrt membagi 
pra~uk muhasi,wn.. dafinr ide dan pcngeHlhuan prakuk mltuk mcmbnntu scliap anggota 
PCII~RLIILaan mc~uHn~sin ~crka~1b. kclomook rnnupun {entann).:U. dan (5) semua infom1asi >'!!!&,. 
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Scbclum l'cr~wknn S.:.udah Pcrbaikan 

• 

• 

• 

pcngclolaan rnc:naJcmc:n bcngkcl. 

l'ihak knuo bcngkcl dan jurusan aktif • 
dalam upaya menjahn kcrjasama 
dcngan duldi dalam upaya men=i 
p<luang pasar terhadap produk yang 
akan dihasilkan Hal "" dilakukan 
dalam p<mbutona bcnda kerja untuk 
pral.ltk mahasiS><a 

Materi pembelaja.ran praktik sudah 
mcngnfo:u scpcnuhn)lll tcrhad.ap 
SKKNI ynng discsu•ikan dcngan 
kcbutuhan dan pcrkcmbangan iptek 
dan duldi. 
Pmduk yana doha:.ilknn sudah 
dibkukan sesuai SOP. Bclum 
sepcnuhnyn dapat memberikan 
infonm•, i prose~ p4:ngcr-jaan bend a 
kerja sccora detail d,ul jclas pad a 
mohosiliwn. 

• 

• 

berkenaan dengan praktik dibcrikan kepada mahasiswa 
mela1ui oaDall infonnasi. 
Hasil p<rbaikan meliputi: (I) mrn=i pcluang pasar 
tcrhadap produk yang akan dihasilkan, (2) melakui.Jin kerja 
sanm dengan pihak duldi, sepcni bcrbagai porusahaan yang 
bcrgcr.k di bidang jasa konstruksi p<mesinan, dengan CV. 
Karya Mulia Utama CV. \1uhi 'vliner11l, PT. lnalurn. PT. 
Metapoli, dan P4TK Medan, (3) proses pcngerjaan bcnda 
kerja disamping scbagai tugas umnm mahasis\\1, juga 
melalui sub kerja yang pcmbuatannya secara khusus 
dilakukan olch nmhasiswa yang sang:u kompcten, ~hmgga 
dapa1 sekaligus memberikan nilai t&mbah bagi mahasiswa 
terse but. 
Hasil pcrbaikan mcliputi: ( I ) keautcntikan produk, (2) 
pcnggunaan modul pcmbclajamn proses produhi tcknik 
pcmesinan, dan (3) buku-bulc:u sumbcr lainnya yang mcnjadt 
rujukan. 

Hasil pcrbaikan melipU!i: (I) d ibuat papan informasi SOP 
untuk setiap proses p<ngerjann benda kcrja , scpcni Jalnm 
membubut dalam dan luar, me:mbum ul ir lunr dan dnlam, 
mcmbuat tirus, anengkartel, mence111per. rncng(!bor diamc1cr 
kecil sampai dengan besar. dll. pada sctiap pcnggunaon 
mesin pcrkakas di bcngkel. dan (2) lembar proses pcngerjann 
scsuai SOP dberikan kepada m<1hnsiswo sevagai acuan dalam 
mclaksankan pral1ik. 

• Mctodc dan SlrnlC~i JXmbclnj:aron 
prt\~ l i J.. -;u<lah nll.:nggunokan model 

• Hasil pcrbaikan mcliputi: ( I) doscn dalnm pcnytunpaiun 
metode sudah 1erbiasa dan mampu mclaksanaknn 
pembelajar:.ln dengan baik. (2) mahasiswrt sang.ru nnwsins 
dalam mcncrima pcmbelajaran dengan mcnggunakun metodc 
dan model yang dikembangkan. (3) pcningkatan hn<il bclnjar 
pada semua aspck kompetensi mnhasiswn dnlam 
pcmbelajaran, dan (4) sebagai acuan proses pcmbel>jlll1ln 

• 

pcmbclnjttron pn1ktik herb~Lsis 
koanpetcnl\i bc1·or kma..,i produk)i 
wnlnupun mo.sih nda pcrbaikan· 
pcrbnikrm dalnm sh.tem 
penyampaiannya 

prakLik di be~Jtkc: l daJam oenf!eunaan met ode oembclajar:m. 

Sumher bclajar untuk pc:mbclajaran • Hao;il perbaikan meliputi: (I) sumber bt-lajar untuk 
praklll sudah dopcrsoapkan den~an pcmbelajar.m praktik sudah dipcrsiapkan dcngan baik 
baik ...:bclum pcngajar.tn domulai. sebclum pcngajaran dimulai, (2) mrn~gunakan onodul 
Mcngj!unalan modul pembclajaran pembclajaran dan lernbar pckerjaan (MMk sh•tt) lengkap 
d:tn fcmbar pc:l..erjaan (l4·ork Jlteet) melipuu. 1nstrucuonal sheet, opt"rationol shut job Jhur. 
leng.Lap nl<liputi: IJJStruc'lional sheet. dan ~·al~~aflon sheet. dan (3) lnforrnasi sumber bclajar 
OJ'Itf"I'OttlH'fQ/ shrtt job thul. Jan diberilan kcpada mabasiswa mclatui kornral.: pel..uliahan. 

,_ __ , _wJ/uatiCHt s,~l~tl!~t!:t·-:----:-----,--r--7RP~.!P::·.!!d!!an!!J:pcrp~~u!:sukaan~-~~fa)(!!!·u~lt~as.o.!m~au!!lpu~n!Jpu~sat~~U~n~i:nal~~-:-, 
• Menjcl.,kan orocntast pcmapan • llasil pcrbaikan mcliputi: (I) mcnJelasl.an 

• 

• 

pcmbclaJaran onco~:><u pada IUJUan oroentasi persiapan pcmbclajaran sudah mengacu pada 
kompc~en<o dan bcrO<icntasi IUJUan kompcocnsi dan bcrori<ntasi produksi, (2) l:lo5en 
prod11ksi mcmbcri pcnjclasan t<11c:ait dengan ruga:. bcrbasis produksi 

dcngan mempcrhatikan aspek SOP (3) mcnjclas~an 
pcntingn)a rnateri. sikap kerja. k<tmtmpilan }DOJ: ak:nn 
dokcmban~kan, dan I~\ wvet dan hasil kcria mahasos\\a . 

Oo-;en rncruclfbJ..an lcautcnt1kan 
produJ.. )M{; ako.n d1lcrjalr.an lr.t!pada 
mahas111Wt'l scbagai tugtb. sc:bclum 
milhlhl'>\\n f1lCII8CtJ<lk.•n cugns dalam 
J..ontml perkulinhon yo.ng dibcrikan. 

Mcr(jda;l an tuga.tproyek dan 
p..:twngnnan gnmbnr kcrJa. Kejeln.san 
ocrhadap produk }ang akan 
diJ..-.:1jOJ..cm hnrus dihcl'ikan kcp{ldo 
mnhasiswa. IC-ruwma dtllnm ruembaca 
grunhar dnn rnengcrti tcntang 

• l lasil pcrbaikan mcliputi: (I) dosen n>enjchsknn 
keaulentikan produk yang akan diJ..erjal.an J..epada 
mahasiS\\3 sebag:ai mgas. sebelum mahasiswa mcngcrjakru1 
tugas dalam kotHrak yang dibcrikan. dan (2) penjelason 
diberiJ..arl sec.ara de;tnil terhadap proses pengerjanrl o:ampni ke 
produ~ jadi. 

.___,_,i r,_,of~o!!'nnnst yong dilxrikan dalam 

Hasil p<rbaikan mcliputi: (I) menjelaskan tugas/proycl dan 
penanganan gambar kcrja, (2) kejelasan oerhodnp produk 
yang akall dikerjakan harus dibcrikan kcpada mahnsiswa, 
1eruuuna dalarn rnembaca gambor dan mcngerri lcruang 
infonnasi yang diberikan dalanl gambar kcrj a. dan (3) rmsc;; 
pengerjaannya sesui1i dcngan dimcnsi. simbol, konfig.urn.si 
pennukaan. tolcransi. dll. -
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Scbtlum l'erboi~lln 
l!ambar kCfJL 

• Mengelompol..k:m pmktik mahosiswa 
sudah discsua1Lan dengan mcsin 
>""8 ada, dengan mchhoo duraso dm 
alokasr ~1u Stria oargeo 
oc:rselcsaikan ougas. 

• l>osen <udah seeara sungguh-
sungguh mcmpemgakan proses 
pengerjaan OOlda kerja dcngan baik 
bcrda>ar~an kompetcn>r ) ang 
dimililin)a. 

• Proses peniruM benda kcrJa dan 
pen&~<r<Moan sudah sepenuhny11 
diberikan pada mahosis"a dengan 
penimbangan kuahoas dan muou yang 
bark. 

• T u8l1Sfproyc~ yorog dikcrjakan 
mahasiswa sudah mcnunjuk_kan hasil 
yang cukup mcmuaskon sesuai tujutHl 
kompercn~i yuna bcroricntasi 
produksi. 

• Lapornn kc&imnn praktik mahasiswa 
sudnll baik dan sccarn dctai 
dilaporknn hasil kcgiatan praktiknya. 

• l)ibcrik:m kalkulusi biaya produksi 
dnlam mcmbwu lx:nda kcrjn .scbagai 
wgns kepllda nutlmsiswn olch dosen. 

• llasil knr) n mahasiswa di lakukan rc .. 
krcasi. lmrcnn produJ.. ) ang 
dahi\Silkan bcroricn&asi produksi. 
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Sc~udah Pcrbaik:m 

• llosil per1>aikan melipuoi: (I) mengelornpokkan praktik 
mahosiswa sudah disesuaikan dengan mesin yang ada. (2) 
dcng.an mellhat durasl dan aJokasi wabu serta target 
ocr.;clcsaikan togas. dan (3) pengelompokkan mahasis"a 
diberitahukan secara jelas dan sudah terjad"al mahasis"a 
menoatuhihalursebut 

• Hasil perl>aikan me!iputi: (I) dosen sudah secam sungguh
sungguh memperagakan proses pengerjaan bcnda kct)a 
dcngan baik berdasarl:an kompctcnsi yang drmilikin)a. dan 
(2) memberikan kesempatan pada mahasiswa unouk 
memperal',akan proses penj!efjaan benda kerja. 

• tlasil perbaikan meliputi: (I) proses peniruan benda kerja 
dan pengk:reasian sudah sepenuhnya diberikan pada 
n1ahasis"a dcngan pcnimbangan l-ualitas dan mutu yMg 
baik. dm (2) memberi teknik scna cara melakuknn proses 
produksi yon~ pen~erjaannya scsuai SOP. 

• Hasil perbaikan rnelipuoi: (I) tugas/proyek )Illig di~erjo~an 
mnhasiswa sudah menunjukkan hasil yang mcmun.;kan 
sesuai tujuan komperensi yang berorkntasi produksi. (2) 
pernbuatan benda kerja dengan kualitil$ ynttg b:tik 

• 

• 

• 

llasil pcrbaikan mcliputi: ( 1) laporan J..egiamn prnktik 
mahasiswa sudah baik. (2) sccara deHii dilnporkan hllsil 
kegiatan prakliknya, dan (3) semua mahnsiswa melaporknn 
hasil kceiatannva 
Hasil pcrbaikan mclipuoi: (I) dibcrikan kalkulnsi binyn 
produksi dalam mcmbuat bcnda ketja sebagoi tugas kcpadn 
maha.siswa olch dosen, dan (2) unltlk masing-masing, job 
diberi rincian angaran biaya proses nrodul..si. 
llasil perbaikan mcliputi: (I) hasil knryn mahasis"a di 
lakuknn re-kreasi, karena produk yang dihn<rlkRn 
berorientasi produksi. (2) produk yMg dihasilkan mahasiswa 
discJcksi umuk dijadikan con1oh, dan .sc!ebthnya dt ; ual 
mclaJui Unit Produksi. dan (3) dikelola secarA lnng.fOung 
sesuai den,:tan devisi Pemcsinan vanp, menanc.aninva. 

c. Bas il Pra- ~:k.spcrimen p:Hla Uji Coba lJtama 

Hasil pm-eksperimcn dilakukan terhadap uji coba mama pada kclas B 

sebanyak 1-1 mahasiswa menggunakan metode pembelajaran praktik berbasis 

kompetensi beroricntasi produksi. Pelaksanakan penelitian Pra-eksperimcn dalam 

bcntuk One-Group Pretest-Posuest Design. Berikut ini dipaparkan hasil pre-test 

dan post-test rcsponden. 

Tabcl 5.7 I lasil Pre-Test dan Post-Test Responden Pada Uji Coba Utama 

Model 

A. Pre-test 
Jl: Post-test 

Respond en 
' 

Proscntase 
Kcbcrhasi lan 

60,57 
80, 14 -
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Secam bagan penilaian pelaksanaan pembelajaran pada uji coba 

utama. 

I 'E 
~ 70 1----- ---.:r,..,..-1 
~ 60 

~: 1-------
Q. 30 t-------

20 
10 
0 

Bagan 5.6 

~Pre-test Post-test 

Hasil Pre-test dan Post-test Responden pada Uji Coba 
Utama 

Hasil Pre-test dan PosHest Responden pada Uji Coha Utama 
Model Pembelajaran 

l3crdnsarkan tabcl di atas has il Pre-test dan Post-test responden pada uji 

coba utama bahwa pada pre-test hasil yang dicapai = 60,57% ada lah bclum 

kompctcn, namun ha.~il post-test naik menjadi 80, 14% adalah sudah kompcten. 

Hal ini mcnunjukkan bahwa proses pcmbelajaran dengan menggunakan model 

pcmbelajaran praktik berbasis kompetensi berorientasi produksi hasilnya cfcktif 

dengan pcningkatan scbcsar 19.57% terhadap peningkatan aspek kognitif skill 

mahasiswa. 

2. Hasil Pcner:tpan lodel 

Hasil penempan model pcmbelajaran praktik dilakukan pada kelas C 

(cksperimcn) dan kelas D (kontrol) pada program rcguler sebanyak 15 orang 

rnaha~iswa, semester 4 dcngan 6 tugas dengan 3 jenis bcnda kerja yang berbeda, 

yaitu mcmbum: mandre l gang. poros mandrel. roda bubut V 3", roda bubut U r. 
pulley 3". dan pulley 4". 

llasil JX!IlCrapan model pembelajaran ini bertuj uan untuk mengctahui 

tingkat kctcrtcrapan model , serta kcndala-kendala yang dijumpai dalam pencrapau 

model dalam skala yang lcbih luas (lapangan). Disamping itu tuj uan utama adalah 
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untuk menilai keterterapan desain model, serta dalam rangka penyempumaan 

desain model melalui penerapan ke beberapa subyek yang memiliki bcberapa 

karakteristik yang bervariasi. 

a. Hllsil Pcnilaian Mahasiswa terhadap Desain Model 

Berdasarkan data hasil survei melalui angket yang di lakukan terhadap 

proses pembelajaran dengan menggunakan model yang dikcmbangkan terhadap 

penilaian mahasiswa kelompok eksperimen (Kelas C). 

Tabel5.8 Hasil Penilaian Mal1asiswa terhadap Pelaksanaan Pembelajaran 
dengan Menggunakan Model Pembelajaran pada Kelompok 
Mahasiswa Kclas C 

Kriteria Penilaian terhadap Penerapan Pelaksanaan Model pembelajaran Prosentase 
Keberhasi lan 

A. Mudah dipahami dan dimenge11i dalam pelaksanaan pembel<tiaran 92,86 
dengan menggunakan model pcmbclajaran yang dikembangkan bagi 
mahasiswa 89,29 

13. Menyenangkan, membual bersemangat bekcrja dan bell\iar, 
berkeinginan untuk berkembang, menjadi akrab, dan dapat 
melakukan kerjasama dengan baik bagi mahasiswa. 88,93 

c. Meningkatkan dalam belajar dan bekerja, dan meningkatkan 
kompetensi mahasiswa 

Rata-rata peni laian mahasiswa tcrhadap penerapan model l)embelaiaran 89,46 

Secara bagan peni laian pe laksanaan pemhelajaran pada kelompok 

eksperimen. 
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89.29 

• A •B !!-C 

Penilaian Pelaksanaan Pembelajaran pada Mahasiswa Kelas 
c 

70 

l 

Jlas il Pcnilaian Mahasiswa tcrhadap Pelaksanaan Pembclruaran 
dcngan Mcnggunakan Model Pembelajaran pada Kelompok 
Mahasiswa Kclas C 

Rerdasarkan table 4.19 di atas tcrlihat bahwa rata-rata peni Ia ian 

mahasiswa terhadap pelaksanaan model pcmbelajaran menunjukkan bahwa dalam 

pcmahaman lcbih baik, mudah melalui pembelajaran praktik dcngan 

mcnggunakan model yang dikembangkan, dan n~udah terhadap pelaksanaan 

praktik dalam membuat benda kerja = 92,86% adalah sangal baik dan dilihat dari 

faktor men) cnangkan. membuat bersemangat bekerja dan belajar, berkeinginan 

untuk berkembang. menjadi akrab. dan dapat melakukan keljasama dengan baik 

bagi mahasiswa - 89.29% adalah sangat baik. dan dilihat dari faktor yang dapat 

meningkatkan belajar dan bckerja. dan meningkatkan kompetensi mahasiswa 

88,93% adalah sangat baik. 

Rata-rata penilairu1 mahasiswa terhadap pelaksanaan model pembelajaran 

pada uji coba utama sangat baik yaitu sebesar 89,46%, hal ini menunjukkan 

bahwa: ( I ) aspek ketcrterapan model pembelajaran disambut dcngan baik dan 

sangat discnangi mahas iswa, (2) meningkatkan kornpctcnsi dan hasil bclajar 

mahas iswa, (3) mudah dipahaminya dan dimengerti proses pembelajaran bagi 

mahas iswa, (4) menycnangkan, mcmbuat bersemangat dalam belajar dan bckcrja, 

(5) bcrkcinginan untuk berkembang dan maju, (6) menjadikan kcakraban antar 
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mahasiswa dalam bekerja dan berkerja sama dengan baik. Jadi dcngan 

menggunakan model pembelajaran akan dapat meningkatkan kompctcnsi 

mahasiswa. 

b. Has il Kompctcnsi dalam Penerapao Model 

Hasil kompetensi dalao pcoerapan model pembelajaran praktik 

beroricntasi produksi pada mahasiswa dengan aspck metode pengerjaan, basil 

keterampilan praktik pada ketepatan pengerjaan sesuai dengan dimensi yang 

ditcntukan, dan lama pcngcrjaan. Pcnilaian kompetensi dalam pcmbuatan benda 

kcrja sccara langsung pada mahasiswa kelas C dan kelas D. 

Tabcl 5.9 Data Hasil Pengerjaan Benda Kctja dalam Penerapan Model 
Pcmbclajaran Prak tik Berorientasi Produksi Pada Kelas C dan D 

. 
Proscntasc Kcberbns ilnn Tugils dan Kompetensi Praktik 

~ Kclas C Kelas 0 
Job 7 (Mandrel Ga ng) 
Pcni laian pada: Metode pcngcrjaan. Hasi I Keterampi Jan 7 1,60 68, 13 
l'raktik, dan Waktu Pcngeljaan 
Job 8 (Poros Mandrel). J>enilaian pada: Metode pengelj aan, 

7 1,20 67,73 Hasil Kcterampilan Praktik, dan \Vaktu Pen~eriaan 
Job 9 (Roda Oubut v n. Penilaian pada: Metodc 
pcngcrjaan, ll as il Keterampilan Praktik, dan Waktu 72,67 67, 13 
Pengerjaan 
Job 10 ( Rod a Bubut u n . Penilaian pada: Metode 
pengcrjann, Hasil Keterampilan Praktik, dan \Val..1u 75,07 68,47 
Pengerjaan 
Job I I (Pulley 3'' ), Pcni laian pada: Metode pengetjaan, 
ll asi l Kctcrampilan Praktik. dan Wal.tu Penj!erjaan 76,20 67,53 

Job 12 (Pulley 4·'), Penilaian pada: Metode pengerjaan, 
77,73 70,67 llasi l Keterampilan Pral.t ik. dan Waktu Pene.erjaan 

Rata-rata Pcngerjaan Benda Keria BerorientaSi Produksi I 74,08 68.28 

Secara bagan pcngerjaan benda kerja berik-ut ini . 
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11. Kelasc 

Kelaso 

Bagan 5.8 Hasil Penge1jaan Tugas dalam Penerapan Model Pembelajaran 

Praktik Berorientasi Produksi Pada Kelas C dan D 

Secarn bagan Pcngerjaan Benda Kc~ja dalam Penernpan Model 

Pcmbelajaran Prak ti k Beroricntasi Produksi rata-rata Pada Kelas C dan D. 
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00 ~----------------------------------
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~ 40 
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~ Kelasc KelasO 

Rata-rata Hasil Kompetensi Proses Produksi 

Bagan 5.9 llasil Rata-Rata Pengerjaan Benda Kerja dalam Penerapan Model 

Pada Mahasiswa Kelas C dan D 

13crdasarkan Label di atas tcrl ihat bahwa tugas mahasiswa kclas C yang 

proses pcmbclajaraiUlya mcnggunakan metode pcmbelajaran praktik berbasis 

kompctcnsi bcrorientasi produksi dan kelas D menggunakan mctode konvensional 
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rata-rata dalam pengerjaan tugas sccara keseluruhan lebih tinggi mahasiswa kelas 

C. Hal ini dapat di lihat dalam mengerjakan mgas, sebagai berikut: (I) Job 7 

(Mandrel Gang), mahasiswa kelas C = 71 ,6% adalah cukup kompetcn, dan 

mal1asiswa kelas D = 68,13% adalah belum kompeten. Ada peningkatan sebesar 

3,47% bahwa mahasiswa kelas C lebih unggul dan lebih baik kompetcnsinya bila 

dibandingkan mahasiswa kelas D, (2) job 8 (Poros Mandrel), mahasiswa kclas C = 

71,2% adalah cukup kompeten, dan mahasiswa kelas D = 67,73% adalah belum 

kompeten. Ada peningkatan sebcsar 3,47% bahwa mahasiswa kelas C lebih 

unggul dan lebih baik kompetensinya bila dibandingkan mahasiswa kelas D, (3) 

job 9 (Roda Bubut V 3"), mahasiswa kelas C = 72,67% adalah cukup kompeten, 

dan pada mallasiswa kelas D = 67.13% adalah bel urn kompeten. Ada peningkatan 

sebesar 5.53% bahwa mahasiswa kelas C lebih unggul dan lcbih baik 

kompctcnsinya bila dibandingkan mahasiswa kelas D. (4) job I 0 (Roda Uubut U 

3"), mahasiswa kclas C 75,07% adalah cukup kompeten, dan pada mahasiswa 

ke las D = 68,47% adalah bclum kompeten. Ada peningkatan sebcsar 6,6% bahwa 

mahasisw·.t kelas C lebih unggul dan lebih baik kompetcnsinya bila dibandingkan 

mahasiswa kelas D. (5) job I I (Pulley 3"), mahasiswa kclas C' ~ 76,2% aclalah 

cukup kompeten, namun mahasiswa kelas D ~ 67,53% adalah belum kompeten. 

Ada pcningkatan sebesar 8,67% bahwa mahasiswa kelas C lebih unggul dan lebih 

baik kompetensinya bila dibandingkan mahasiswa kclas D, dan (6) job 12 (Pulley 

4"), mahasiswa kclas C = 77,73% adalah cukup kompcten, daJJ rnahasiswa kelas 

D = 70,67% allalah cukup kompetcn. Ada pcningkatan sebesar 7,07% bahwa 

mahasiswa kelas C lebih unggul kompetensinya bilo dibandingkan mahasiswa 

kelas D 

Rata-rata kompetcnsi proses produksi llalam pengerjaan benda kcrja secara 

keseluruhan pada mahasiswa kelas C dan Kclas D mcnunjukkan bahwa kclas C ~ 

74,08% adalah cukup kompeten. namun pada mahasiswa kclas D = 68.28% 

adal~h bclum kompeten. Ada peningkatan sebcsar 5,8% bahwa sccara kescluruhan 

rata-rata mahasiswa kelas C lebih unggul dan lebih baik kompetensinya bila 

dibandingkan dengan mabasiswa kelas D. 

Terhadap hasil kerja mahasiswa secara keseluruhan sudah mcngalami 

peningkatan yang bcrarti dengan mcnggunakan model dengan mctode 

pembelajaran praktik bcrba.sis kompetensi berorientasi prolluksi, dan untuk 
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selanjutnya terhadap pembuatan benda kerja yang berorientasi produksi sudah 

menunjukkan peningkatkan keterampilan dan kompetensinya, pada aspck afektif, 

kognitif maupun psikomotoriknya 

3. Uji Efektifitas Model Pembclajaran 

I) Kctcrterapan Model Pembelajaran 

Berdasarkan analisis data terhadap pelakasanaan model pembelajaran 

dari uji coba terbatas. uji coba lebih luas dan dari kelompok ekspcrimcn yang 

dalam pelaksanaannya menggunakan model pembclajaran yang 

dikembangkan. Derdasarkan angket yang diberikan kepada mahasiswa, dapat 

didcskripsikan tentang dampak penerapan model pembelajaran terhadap 

pclaksanaan tugas dosen yang mencakup rugas dalam merenconakan proses 

pcmbelajaran. melaksanakan proses pembelajaran dan mcngcvaluasi proses 

pembclajaran dengan mcnggunakan model pembelajaran. Disamping itu juga 

tcrhadap kcmudahan maha~i swa dalam menyerap, melaksanakan, tcrmotivnsi, 

tcrdorong da lam bclajar, peningkatan kompetensi pembelajaran dcngan 

model pcmbclajaran yang dikembangkan. Deskripsi tentang dampak tcrsebut 

sccara spesifik dapat dijelaskan dan dilihat dalam label berikut ini. 

Tabel 5.10 Dcskripsi Penilaian Mahasiswa terhadap Pclaksanaan 
Pcmbelajaran dengan Mcnggunakan Model Pcmbclajaran 

Kriteria Pcnilaian terl1adap Peuerapan 
Pelaksanaan Model Pcmbela"aran 

A. Mudah dipahami dan dimengerti dalam 
pclnksanaan pcmbelajaran dengan 
mcnggunakan model. (MD 1) 

B. Mcnyenangkan. membuat bcrsemangat 
bckerja dan bclajar, berkeinginan untuk 
bcrkcmbang. menjadi akrab. dan dapat 
mclakuknn kcrjasama dengan baik. (MD 
2) 

C. Mcningkatkan belajar dan bekerja. dan 
-=-- mcninl!,katkan kompctensi. (MD 3) 
Rata·mta pcnilaian tcrhadap pcnerapan 
model pcmbelajaran 

]---,:.,;P:..:r:.::oc::.se=:n:.:;tas=e..:;K::=a..:;tc::..n=e=-=rarrn Mod:.::e.:..,l ,...-l 
Kelas A Kelas B Kclas C 
77,68 88.39 92,86 

78,13 89,06 89,29 

76,96 87,50 88,93 

77,50 88,2 1 89,46 

Sccara bagan dampak tersebut digambarkan scbagai bcrikut: 
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Bagan 5.1 1 Deskripsi Rata-Rata Penilaian Mahasiswa te rhadap Pelaksanaan 
Pembelajaran dengan Menggunakan Model Pembe lajaran 

Tabel 5.12 Ringkasan Anava Satu .Jalur 

Sumbcr Variasi 
Derajad Jumlah Kuadarat 

(SV) 
Kebebasan Kuadrat Rerata F himns F tab<l 

dk (JK 
Antar Group 

2 782,5 391,25 16,62 
3,23 

A 
Dalam Group 

41 965,5 23,55 
Keterangan: 

@ 16,62 > 3.23 
Total 43 1748 414,8 Sign ifikan 

Berdasarkan hasil pengujian statistik pada tabel 4.15 dan tabel-1.16 di 

atas yang telah daiakukan pada penilaian mahasiswa terhadap pelaksanaan 

pcmbclajaran dcngan menggunakan model pembelajaran pada mahasiswa 

kelas A menunjukkan prosentase penilaian keberhasilan model = 77,5%. 

mahasiswa kclas B menunjukkan prosentase penilaian keberhasilan model 

88,21% dan mahasiswa kclas C menunjukkan prosentase pcnilaian 

kcbcrhasilan model = 89.44%. Ilal ini menunjukkan bahawa proscntasc 

pcni laian kcbcrhasi lan model lebih tinggi pada kelas C, bila d ibandingkan 

dcngan ke las A can kclas B. Dari jumiah mahasiswa n = 14 dan n = 15. Bi la 

dil ihat dari hasi l pcrh itungan mengenai Standar Deviasi (SO), skor yang 

dipcrolch kclompok mahasiswa kelas A = 7,88 > kelompok mahasiswa kclas 
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B dan > dari kclompok mahasiswa kelas C = I ,64. Artinya, bahwa pada 

kelompok mahasiswa kclas C tingkat penilaian terhadap pelaksanaan 

pembelajaran dengan menggunakan model lebih merata dan homogcn bila 

dibandingkan dengan kelompok mahasiswa kelas A dan Kelas B. 

Berdasarkan hasil perhitungan statistik dengan uji-F, diperoleh nilai 

Fh,tunc ~ 16,62 sedangkan F •o~Jct = 3,23 pada taraf kepercayaan a - 0,05 

(95%). Temyata Setelah dikonsultasikan dengan F1abet kemudian 

dibandingkan antara Fhitu.,. dengan F1a«~ temyata Fhinm1 2:: F,.bd atau 16,615 2:: 

3,23, maka tolak 110 aninya s ignifikan. Artinya ada perbedaan yang 

signifikan antara penilaian mahasiswa terhadap ketertcrapan model 

pcmbclajaran pada kelas A, kelas B, dan kelas C. 

2) Penin~kn tan Kompctcnsi Mahasiswa dalam Penggunaan Model 

Pcmbclajnran 

Pcningkntan kompetensi mahasiswa sebagai dampak dari ketertcrapan 

model pcmbe laj aran, diukur bcrdasarkan prinsip rancangan pencl iti an 

ckspcrimcn (quasi eksperimem), ya itu; ( I) mengukur perbedaan kompctcnsi 

pada cvaluasi kogniti f ski ll proses produksi pemesinan mahasiswa; (2) 

mcngukur pcrbcdaan kompetensi pada penilaian proses produksi teknik 

pcmcsinan dalam pembuatan bcnda ketja; dan (3) mengukur perbcdaan 

kompctcnsi rata-rata pengerjaan benda kerja (job) dalam proses produksi 

teknik pcmesinan. 

a) Perbcdaan kompetensi pada evaluasi kognitif skill p roses produksi 

pcmcsinan mahasiswa; 

Kompetensi mahasiswa kelompok eksperimen dan kontrol pada 

cvaluasi kognitif skill proses produksi pemesinan diukur bcrdasarkan skor 

mta-rara hasil tes kognitif tenulis, yang menggambarkan pengetahuan dan 

pcmahaman teknis mahasiswa terhadap materi sesuai kompctcnsi yang 

dipe lajari dari tujuan pembelajaran yang dicapai. Pelaksanaan tcs ini 

dilakukan satu kali, dcngan asumsi bahwa hasil skor yang diperoleh benar

bcnar merupakan cermin kemampuan mahasiswa, bukan dipenganth i oleh 

pcngalomon mengcrjakan tes kognitif yang berulang-ulang. Skor rata-rata 

hasil tcs kognitif mahasiswa kelompok eksperimen dan kontrol d iasumsikon 

tidak bcrbcda sccara signilikan. 
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Tabel 5. I 3 Deskripsi kompetensi evaluasi kogni ti f skill proses produksi 
pemesinan mahasiswa 

Kclompok K Rata· 
rata 

I Standar 
Deviasi 

dk t hillll1g t hlbc:l Ketcrangan 

Eksperimen 15 59.40 I 3,44 28 
I 0,1 86 2, I 31 Signifikan Kontrol 15 55.93 3,53 28 -

Berdasarkan hasil pcngujian statistik pada tabel 4.17 di atas yang telah 

dilakukan pada kompetensi rata-rata tes kognitif skill mahasiswa pada 

kelompok eksperimen dan kontrol menunjukkan bahwa rata-rata nilai 

mahasiswa pada kelompok eksperimen lebib tinggi = 79,2% daripada 

mahasiswa kclompok kontrol dengan rata-rata nilai = 74,58%. Dari jumlah 

mahasiswa n = 15. Dila dil ihat dari hasi l perhitungan mcngenai Standnr 

Dcvias i (SO), skor yang dipe roleh kclompok eksperimen = 3,44 < SD pada 

kclompok kontrol = 3,53. Artinya, babwa pada kelompok eksperirncn tingkat 

kompctcnsi kognitif lebih mcrata dan homogen bila di bandingkan dcngan 

kc lompok kontrol. 

Berdasarkan basil perhitungan statistik dengan uji-t, diperoleh nilai l· 

test ~ I 0, I 86 sedangkan l label - 2, I 3 I pada taraf kcpcrcayaan u ~ 0,05 

(95%). Ternyata - 2, I 3 1 < I 0, 186 > + 2. I 31, maka Ho ditolak dan Ha 

ditcrima. maka tolak I lo dan Ha diterima. artinya ada perbedaan yang 

signifikan antara kompetensi kognitif skill mahasiswa pada kclompok 

cksperimen (kelas C) dcngan kelompok kontrol (kelas D). 

b) Pcrbcdaan kompctensi pada penilaian p roses produks i tekn ik pernesinan 

dalam pcmbuatan bcnda kerj:~ ; 

Kompctensi mahasiswa kelompok eksperirnen dan kontrol pada 

pcnilaian proses produksi teknik pemesinan diukur berdasarkan skor total 

pcnilaian sikap d<m ketcrampi lan mabasiswa yang menggarnbarkan 

pcmahaman dan perilaku telulis mahasiswa dalam keterarnpi lan 

mcnggunakan mesin-mcsin perkakas dan melakukan prosedur opcrnsi standar 

terhadap pcmbuatan benda kerja. Skor total penilaian sikap dan keterampilan 

mahasiswa pada kclompok eksperimen dan kontrol diasumsikan ti dok 

bcrbcda secara signifikan. 
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Tabcl 5.14 Deskripsi kompetensi peni1aian proses produksi teknik 
pemesinan dalam pembuatan benda kerja 

Ke1ompok N 
Rat a- Standar 

dk t !abel Keterangan 
ra ta Deviasi t hituog 

Eksperimen 15 34, 00 2,17 28 
19,49 2.131 Signifikan 

Kontrol 15 29, 67 2.38 28 

lkrdasarkan hasil pengujian statistik pada tabel 4.18 di atas yang telah 

dilakukan pada kompetensi peni1aian proses produksi teknik pemcsinan 

dalam pcmbuatan bcnda kcrja pada mahasiswa pada kelompok ckspcrimcn 

dan kontrol mcnunjukkan bahwa rata-rata nilai mahasiswa pada kclompok 

cksperimen lebih tinggi ~ 34% da ripada mahasiswa kelompok kontrol dengan 

rata-rata nilai = 29,67%. Darijmn lah mahasiswa n = 15. Bila dilihat dari hasil 

pcrhi tungnn mcngcnai Standar Deviasi (SD), skor yang dipcrolch kclompok 

ckspcrimen ~ 2 ,17 < SD pada kelompok kontrol = 2,38. Arti nya, bahwa pada 

kc lompok eksperimen tmgkat kompetensi penilaian proses produksi tcknik 

pcmcsinnn dalam pcmbuatan bend a kcrja lebih merata dan homogcn bi Ia 

dibandi ngkan dcngan kclompok kontrol. 

Berdasarkan hasi1 perhi tungan statistik dengan uji -t, diperoleh ni lai t

tcst = 19,49 scdangkan t tab<l = 2,131 pad a taraf kcpcrcayaan a = 0.05 (95%). 

Tcmyata- 2,131 < 19,49 > + 2,131, maka Ho ditolak dan lla diterima, maka 

tolak Ho dan Ha diterima, artinya ada perbedaan yang signifikan antara 

kompctcnsi pcnilaian proses produksi teknik pemesinan dalam pembuatan 

bcnda kerja pada kelompok eksperimen (kelas C) dengan kelompok kontrol 

(kelas D). 

c) Pcrbcdaan k ompctcnsi rata-ra ta pcogerjaan benda k erja d a lam proses 

prod uksi tek nik pemes man. 

Kompctcnsi mahasiswa kelompok ekspcrimen dan kontrol pada 

kompctcnsi rata-rata pcngcrjaan bcnda kerja dalam proses produksi teknik 

pemcsinan diukur berdasarkan skor rata-rata praktik mahasis\\3, yang 

mcnggambarkan keterampilan psikomotorik mahasiswa terhadap mmcri 

scsuai pada tujuan pembelruaran yang dicapai. Pelaksanaan praktik ini 

dilakukan enam kali, de ngan asumsi bahwa hasil skor yang dipcrolch bcnar

bcnar mcrupakan kmnpctensi praktik mahasiswa. Skor rat.a-rata ni lai praktik 
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mahasiswa pada kelompok eksperimen dan kontrol diasumsikan tidak 

berbeda secara signi fikan. 

Tabel 5.15 Dcskripsi kompetensi rata-rata peng erjaan benda kerja dalam 
proses produksi teknik pemesinan 

Kclompok N Rata- Standar 
dk It hi Keterangan rata Deviasi rung t tabcl 

Eksperimen 15 74.52 6.76 28 
10, 49 2,131 Signifikan Kontrol 15 68.28 5.29 28 

Oerdasarkan hasil pengujian statistik pada tabel 4.19 di atas yang telah 

dilakukan pada kompetensi rata-rata pengerjaan benda kerja dalam proses 

produksi teknik pemcsman mahasiswa pada kelompok eksperimen dan 

kont rol mcnunjukkan bahwa rata-rata ni lai mahasiswa padn kclompok 

cksperimen lebih Linggi = 74,52% daripada mahasiswa kc lompok kon trol 

dcngan rata-rata nilai = 68,28%. Dari j umlah mahasiswa n = 15. 13 ila dilihat 

dari hasil perhi tuJJgan mcngcnai Standar Deviasi (SD), skor yang dipero lch 

kclompok eksperimen = 6.76 > SD pada kelompok kontrol = 5.29. Artinyn, 

bahwa padn kclompok konlrol tingkat kompctensi rata-rata pengerjaan bcnda 

kerja da lam proses produksi teknik pemesinan lebih mcrata dan homogcn bila 

dibandingkan dengan kelompok eksperimen. 

Oerdasarkan hasil perhitungan statistik dengan uji-t, diperolch nilai t· 

test - I 0,49 sedangkan t 1a~xt = 2.131 pada taraf kepercayaan a. 0.05 (95%). 

Tcmyata- 2.131 < 10,49 > + 2.131. maka Ho ditolak dan Ha diterima. maka 

tolak llo dan Jla ditcrima. artinya ada perbedaan yang signifikan antara rata

rata kompctensi pengerJaan benda kerja dalam proses produksi teknik 

pcmcsinan mabasiswa pada kelompok eksperimcn (kelas C) dengan 

kclompo~ kontrol (kelas D) . 

4. lntcr p rcstnsi H asil Uj i Vn1idas i Model 

llasi l pcnclitian yang telah dikernukakan di alas telah mcrnbcrikan 

gambaran, bahwa model pembelajaran dalam pelaksanaannya tidak hanya 

mcmpengaruh i sccara posi tif proses pembelajaran yang dapat mcningkatkan 

kompclcnsi mahasiswa, sebagaimana data-data yang diajukan dan d iana lisis 
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dalam uji coba tcrbatas, uji coba lebih luas, maupun dalam uji kecfcktifan model 

melalui eksperimen. Disamping itu juga terhadap data-data hasil uji validasi 

penelitian. 

Hasil perhirungan dan analisis data statistik yang digambarkan pada tabel 

tersebut di atas pada uji validasi model pembelajaran untuk mengetahui tingkat 

efektivitas model pembelajaran pada; (I) evaluasi kognitifskill kompetensi proses 

produksi teknik pemesinan; (2) penilaian kompetensi proses produksi teknik 

pemesinan dalam pembuatan benda kerja; dan (3) rata-rata pengerjaan benda kcrja 

pada proses produksi teknik pemesinan. Ini menunjukkan bahwa proses 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran yang dikembangkan 

mcmiliki pengaruh yang positif dan signifikan di bandingkan dengan proses 

pcmbclajaron yang selama ini d ilakukan dosen. 

Kctcrtcrapan model pcmbcl<ljaran tcrkait dengan aspek-aspek yang ada 

dalam proses pembelajaran. Berikut ini dijelaskan ketigas aspek, rncliputi; (I) 

keterka itan antara capaian hasil belajar dengan pola dan gaya mcngajar doscn; (2) 

kctcrkaitan antara proses pembelajaran dengan hasil pembelajaran; dan (J) 

keterka itan antara perencanaan pembclajaran dcngan implementasi model 

pcmbclajaran. 

a. Kctcrkaitan Antara Capaiao Hasil Belajar dcngan P ola dan Gaya 

~1 cngaj :ar Oosen 

Model pembelajaran dalam pelaksanaannya menekankan pada aktivitas 

mahasiswa dan dosen dalam proses pembelajaran. Tugas doscn dalam 

pclaksanaan model pembelajaran yang dikembangkan diharapkan mampu 

menerapkan serang.kaian tahapan pembelajaran dengan baik dan benar. disamping 

itu dosen juga harus dapat mengembangkan dirinya dalam penguasaan kompetcnsi 

yang profesional sebagai dosen dan instmktur di bidang teknik pemesinan scrta 

pengcmbangan diri mclalui pcningkatan profesional di bidang proses produksi 

teknik pcmcsinan dan sebagai ase~or. Mahasiswa dalam proses pclaksanaan 

pcmbclajaran dengan penerapan model pcmbclajaran yang dikembangknn 

d iharapkan kompeten dalam penguasaan aspek afcktif, kognitif. dan psikomotorik. 

13crbagai pola dan gaya dosen membelajarkan mahasiswa akan sangnt 

mcmpengaruhi terhadap hasi l pcmbclajaran yang dicapai oleh mal1asiswa terse but. 
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Yang menjadi fokus dalam sasaran pembelaj aran adalah mahasiswa dengan scgala 

potensi yang dimiliki (student centre learning). Konsekuensinya, doscn dituntut 

untuk bckerja sccara optimal dalam mengarahkan mahasiswa mencapai 

kompetensi yang optimal pula. Disini pentingnya pola dan gaya mengajar doscn 

untuk dapm mempcrbaiki kontribusi terhadap kemampuan dan pengalaman 

mahasiswa dalam proses pembelajaran keterampilan praktik. 

Pelaksanaan pembelajaran harus berpegang pada model pcmbclajaran 

praktik berbasis kompetensi perorientasi produksi yang didasarkan pada prinsip

prinsip pcrnbelajaran yang hurnanistik, bclajar aktif, konstruktivistik, kooperatif, 

kolaboratif, problem solving, rnenyenangkan, menantang, kreatif dan inovatif, dan 

berorientasi produksi. Pelaksanaan perkuliahan memerlukan kctckunan, 

kcscriusan. motivasi. kesungguhan, mahasiswa dalam melaksanakan proses 

pcmbclajaran di kelas. I lasil penclitian dari anal isis data dan ulasan yang didapal 

mcnunjukkan bahwa scmakin tinggi pcrhatian dan usaha serta kesungguhan doscn 

dalarn mengajar keterampilan praktik mclalui pengcrnbangan model 

pcmbclajaran, maka ccndcrung semakin baik has il belajar mahasiswa. Pola dan 

gaya mcngajar dosen dan cara perencanaan, penyampaian, pcngclolaan 

pcmbelajaran memberikan pengaruh terhadap keberhasi lan belajar mahasiswa. 

Karcna itu dosen harus mampu dan mcmpunyai persepsi positif terhadap 

penerapan model pembelajaran yang dikembangkan. Hal ini perlu dilakukan 

pcngajaran yang bcrkelanjutan dengan variasi model, metodc. dan stratcgi yang 

tepat dan scsuai dcngan karakteristik mahasisw-a maupun bidang srudi yang 

diajarkan scna dapat mcningkatkan kompetensi mahasiswa. Disamping itu juga 

dapat mcnambah wawasan terhadap dunia usahafdunia industri yang selalu 

diperlukan oleh mal1asiswa kedepan dalam pengembangan diri dan 

kompctcnsinya . 

b. Kctcrkaitan nntnra Proses Pembelaja ra n d engan Has il Pembelaj aran 

Proses pcmbelajaran perupakan rangkaian aktivi tas pcmbelajaran dari awal 

hingga sampai akh ir pembelajaran, sedangkan hasil pembelajamn merupakan 

produk capaian yang dihasilkan oleh serangkaian proses pcmbclajarantadi. Dalam 

kontcks in i, proses pembe lajaran yang baik harus, d iorganisi r, dike lola, sistcmnti s, 

tcrarah , fokus pada masalah dan tujuan, akan dapal mcnghasi lkan produk 
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pcmbelajaran yang optimal. Sebaliknya proses pembelajaran yang tidak sistematis 

dan terarah, tidak akan mcnghasilkan hasil belajar yang optimal. 

Keberhasilan model pembelajaran yang dikembangkan dalam 

meningkatkan keterampilan praktik teknologi pemesinan, tcntu saja sangat 

bcrkaitan dcngan proses pembelajaran yang dilakukan. Proses pcmbclajaran 

dikcmbangkan dan dibanguo untuk memperbaiki dan meningkatkan kompetensi 

dan keterampilan praktik. dapat memberikan motivasi terhadap mahasiswa dalam 

melaksanakan kegiatan pcmbelajaran. Disini dosen secara sunguh-sungguh 

memfungsikan kelas sebagai tcmpat berlangsungnya proses pcmbelajaran dalam 

mcmbawa mahasiswanya beraktivitas sesuai dengan tujuan pembelajaran dan 

capaian yang diharapkan dalam pr0ses pembelajaran dengan menggtmakan model 

yang dikcmbangkan. 

Dengan menggunakan sumber belajar yang memadahi dalam proses 

pembe lajaran berlangsung dengan menggunakan model yag d ikembangkan sangat 

pcrlu di lakukan untuk memberi kemudahan dalam belajar dan wawasan kci lmuan 

di bidangnya. Sumber bel'liar yang diberikan dalam proses pembelajaran, antara 

lain; modul pembclajaran proses produksi tcknik pemesinan yang mcncakup 

seluruh mcsin pcrkakas dan pcngguna1mya yang berkai taannya langsung dcngan 

proses produksi. Job sheet, operation shee1. instructional shee1, dan evaluatio11 

sheel diberikan kepada mahasis\v-d sebagai sumber belajar umuk mcmhcri 

kemudahan dalam proses pengerjaan benda kerja. Lembar kcrja tcrsebut 

dipc:domani dan dilaksanakan sesuai dcngan topik yang dikerjak&n, dengan 

memperhatikan sccara scksan1a langkah pcngeijaan dan informasi-informasi 

dalam bcntuk gambar kcrja yang mcngharuskan mahasiswa umuk belajar dan 

bekerja sesuai dcngan tuntutan du/di karcna berorientasi produksi. Dengan 

demikian model pcmbelajaran bcrkaitan erat dcngan proses pembelajaran yang 

bcrlangsung untuk mcnghasi lkan pembclajaran yang dapat mcningkatkan hasi l 

belajar mahasiswa agar lebih kompctcn. 

c. Kctcrkaitan antam ])crencanaan Pcmbclajaran deng>ln lmplementasi 

Model Pcmbclajaran 

Program pembclajaran yang dilakukan oleh dosen sclama ini uengan 

mcnggunukan model pcmbelaja run dalam proses pernbelajaran bcrlangsung, harus 
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sudah mempersiapkan diri dalam membuat silabus dan RPP yang disusun mcnurut 

kerangka acuan yang ditentukan dalam upaya peningkatan proses dan hasil yang 

diharapkan dalam pembclajaran bcrlangsung_ Silabus dan RPP bukan sekedar 

persyaratan administrasi saja yang diharapkan_ namun jauh daripada itu 

mcrupakan acuan atau pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran berlangsung 

dalam setiap kali pcnemuan dilakukan_ 

Persia pan materi yang akan diajarkan oleh dosen kepada mahasiswa juga 

sangat ditentukan dengan kineija dosen dalam mengembangkan dirinya untuk 

belajar dan mampu memberikan yang terbaik pada mahasiswa dalam upaya 

peningkatan kompetensi mahasiswa. Dalam pelaksanaan pembelajaran dengan 

mcnggunakan model pembelajaran yang dikembangkan, doscn harus mcmpclajari 

dan mcnghayati langkah- langkah pembelajaran yang dikembangkan scsuai dcngan 

uturan logis dan s istemik dalam sistem pcmbelajaran praktik. Prosedur 

pcmbclajaran yang dircncanakan dan dilaksanakan dengan baik dan bcnar scsuai 

kctcntuannya, maka akan mendorong moti vasi belajar mahasiswa, dan mcndorong 

un tuk lcbih maju, disamping dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa. 

Dalam kontcks pembelajaran praktik berbasis kompetensi berorientasi 

produksi, kcgiatan yang di lakukan doscn sudah memadahi, walaupun masih harus 

tcrus dikcmbangkan dalam upaya mcnjadikan model pembelajaran t.:rsebtH 

pclaksanannya dapat memberi kemudahan bagi dosen maupun mahasiswa. Dalam 

pclaksanaan pcmbelajaran dengan model yang dikembangkan tidak mengalami 

hambatan yang berarti. namun kerja kerns dosen dalam pengembangan model ini, 

karena harus dituntut dengan adanya instrumen pcnilaian mahasis"a sccara 

langsung dalam pelaksanaan praktik. maupun dalam kegiatan pcmbclajaran 

bcrlangsung. Kcsiapan dosen dalan1 rancangan pembelajaran juga harus dibarengi 

dcngan kcsiapan mahasiswa dalam menerima pembelajaran tersebut dengan 

memberikan penugasan-penugasan. belajar mandiri yang harus dikcrjakan scsuai 

dengan proscdur opcrasi standar. karcna pekerjaan dalam membuat benda kerja 

bcroricntasi pada produksi. 

Percncanaan model pembelajaran dan pelaksanaannya secara langsung 

harus dipcrsiapkan matang dan terarah oleh dosen sebelum melakukan kcgiatan 

pcmb..:lajaran . Karena apa yang di lakukan o lch doscn tidak tcrlcpas dari 

pcrcncanaan yang sudah dibuat sebelumnya. Oleh karena itu desa in pembclajaran 
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yang dikembangkan mengacu pada model pembelajaran akan mempengaruhi 

terhadap proses pembelajaran yang pada gilirannya akan mempcngaruhi pula pada 

hasil belajar mahasiswa. 

B. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Pengembaogao Model Pembelajaran 

Model pembelajaran pada intinya adalah terfokus pad a peni ngkatan 

aktivitas belajar mahasiswa dalam proses pembelajaran sehingga kompetensinya 

meningkat, baik dari aspek kognitif, afektif, mauptm psikomotorik mahasiswa. 

Pembahasan peneli tian dan pengcmbangan model pembelajaran bcrbasis 

kompetensi yang dikembangkan tmtuk memberikan gambaran bahwa model 

pembclaj aran yang digunakan dalam pclaksanaan perkuliahan pada proses 

pembc lajaran bukan sekedar hasil modi fi kasi atau rekayasa dari model yang 

digunakan dari yang sudah ada, akan tetapi pengembangan model pcmbcll\jaran 

mcrupakan has il dari proses pengcmbangan pembelajaran yang didukung olch 

adanya fakta-fakta yang bers ifat empiris, data-data lapangan, observasi langsung 

dalam proses pembelajaran, kaj ian terhadap teori-teori pembelaj aran, analisis 

tcrhadap model-model yang telah dikembangkan scbelumnya, dan temuan dalam 

proses pembelajar:m bcrlangsung pada aspek afektif, kognitif, maupun 

psikomotorik mahasiswa. 

Dalam penelitian dan pengembangan (research and developmem), 

pcnclitian yang dilakukan ini diarahkan untuk menghasilkan suatu produk benapa 

model pembelajaran yang digunakan untuk meningkatkan proses pembelajaran 

maupun kompctensi mahasiswa. Karena itu dalam prosesnya, penelitian ini 

diawali dcngan studi pendahuluan: kemudian mendesain program pembelajaran 

dalam benruk model pembelajaran: melakukan uji coba model pcmbelajaran. 

mclakukan perbaikan model pcmbelajaran. dan melakukan uji validasi model 

pembelajaran, sehingga d ihasilkan model pembelajaran yang cocok, sesuai 

dengan karakteriktik mahasiswa maupun bidang studi. Oleh karena itu untuk 

mengembangkan model pembelajaran berbasis kompetensi merupakan bcntuk 

yang dihasilkan mclnlui proses pembelajaran yang dilakukan secara bertahap dan 

berkcsinambungan dengan melihat dan mengontrol aspek-aspek yang berkai tan 



.-

86 

dengan komponen pembelajaran dalam upaya meningkatkan kompetcnsi 

mahasiswa. 

Dari sisi hakekat model pembelajaran, secara konseptual model 

pembelajaran kctcrampilan praktik berbasis kompetensi dikembangkan oleh 

beberapa ahli dan pakar di bidangnya dalam upaya mengungkapkan pemahaman 

kompetcnsi secara benar sesuai dengan maksud dan rujuannya. Dalam model 

pcmbelajaran berbasis kompetensi beberapa acuan teoritis oleh Bunk, Kaizer dan 

Zedler ( 199 1). Torshcn ( 1977), Spencer and Spencer (1993), Jarvis (200 1), dan 

lain-lain. Scmentara pembelajaran berbasis kompetensi yang dikemukakan olch 

sukmadinata (2004), Seller and Miller ( 1985), juga memberi dukungan kuat 

terhadap konsep pembelajaran berbasis kompetensi. Model pcmbclajaran 

dikembangkan beradasarkan teori dari Joyce and Well ( 1996), Richey ( 1986), 

Nadler ( 1988), Atwi Suparman (1991, Mager (1967), Dick and Carey ( 1985), 

Blank ( 1982), Gustafson ( 198 1 ), dan Twelker ( 1972). Perencanaan pembelaj aran 

secara konscptual d ikembangkan berlandaskan teo ri dari Gagne ( 1985), Gagne 

and Briggs (1979), Glcrm (1974). Reigeluth and Merill ( 1999), dan Seels and 

Richey (1994). Berbasis kompetens i berorien tasi produksi dikembangkan 

berdasarkan landasar teori pada Kaufman ( 1972), Gaspcrsz (2002), dan 13Jack 

(2003). 

Model pembelajaran yang dikembangkan berbeda dcngan model 

pembelajaran yang selama ini dilakukan olch dosen. Fakta cmpiris mcnunjukkan 

bahwa tahapan pembelajaran yang selama ini dilakukan meliputi; perencanaan. 

pelaksanaan. e,aJuasi. Sedangkan hasil pengembangan terhadap model 

pembclajaran mcncakup: (I) percncanaan. mcliputi: merumuskan tujuan pada 

kompctcnsi SK dan KD. menganalisis kendala dan karakteristik bidang studi, 

menyusun silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran, menganalisis 

karakteristil.. mahasiswa. merumuskan strategi pembelajaran, membuat modul dan 

lcmbar kcrja. merancang kebutuhan waktu dan sumber belajar, dan merancang 

alat cvalunsi.; (2) pclaksanaan. meliputi; mempersiapkan sumbcr bclajar, 

oricntasi/pcrsiapnn pengajaran, keautentikan produk yang akan dikerjakan, 

mcnjc laskan tugns dan penanganan gambar kerja, mengelompokkan mahas iswn, 

mcniru dan m~ngkr~asi proses pembuatan benda kerja, mengerjakan tugas dan 

pclaporan , mcngkalkulasi biaya produksi pcmbuatan benda kcrja, clan mclakukan 
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re-krcasi terhadap produk yang dihasilkan; dan (3) evaluasi, meliputi; tes formati f 

dan sumatif, pcndekatan PAP, pendckatan afel:tif, kognitif, dan psikomotorik, 

tugas, produk, laporan, portopolio, dan uji kompetensi. Kedua pendekatan ini 

memiliki tujuan yang sama. yaitu memperoleh basil belajar dan kompetensi 

mahasiswa. Hanya saja pada model pembelajaran yang dikembangkan aktivitas 

dosen dan mahasiswa lebih intensi r tentang bagaimana melaksanakan 

pembelajaran scsuai model yang dikembangkan dengan pencapaian total 

kompctensi yang diharapkan oleh mahasiswa. 

Hasil pengcmbangan model pembelajaran terhadap pelaksanaan 

pcmbelajaran berlangsung. tidak langsung dihadapkan pada proses pembelajaran 

yang sclama ini dilakukan, yai tu dosen menerangkan atau orientas i, mcmberikan 

lcmbar kerja, mcngerjakan tugas. evaluasi. basi l penilaian. Namun sesuai dengan 

proses pcmbelajaran dcngm1 model yang dikembangkan mclalui beberapa langk!th 

dan tahapan yang harus dipedomani dan d ilaksanakan dcngan baik dan benar. 

Dalarn proses pcmbelajaran praktik karena berorientasi pada produksi, maka 

pcnckanannya pada upaya bagaimana mahasiswa dapat mclakukan tugasnya 

dcngan baik sesuai proscdur operasi standar dan kualitas produk yang dihasilkan 

sesuai dengan pcm1intaan duldi. Keterampi lan teknik berbasis kompetensi selama 

ini belum scpenuhnya mendapat pcrhatian dari dosen. jurusan, maupun uni t 

produksi. Dengan menggunakan model pcmbelajaran yang dikembangkan ini 

akan mampu memberikan nilai positif dan nuansa barn dalan1 proses 

pembelajaran yang selama ini dilakukan dan dengan pendekatan yang bcoricntasi 

pada upaya peningkatan kompctensi sesuai kebutuhan du/di mengharuskan semua 

aspck pendukung proses pembelajaran harus dapat mengembangkan diri dan 

berbenah dalam upaya memberi kemudahan mahasiswa belajar dan 

pcngcmbangan kompetensi dirinya. 

Dari uraian di atas jclas. bahwa model pembelajaran yang dikcmbangkan 

merupakan model pembelajaran yang dihasilkan melalui proses pengembangan. 

Tahapan-tahapan pcmbelajamn harus dilakukan, baik olch dosen, maupun 

mahasiswa dalam proses pcmbelajaran berlangsung. Semua tahapan-tahapan 

pcmbclaj aran dikembm1gkan dan di lakukan uji coba tcrbatas, ij i coba lebih luas, 

uj i va lidas i, dan uji kecfcktifan model pembelajaran. 
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2. Efeklivilas Model pcmbclajaran 

Model pembelajaran yang dikembangkan bertitik tolak pada upaya 

peningkatan pembclajaran berbasis kompetensi dengan pelaksanaan pembelajaran 

melalui tahapan-tahapan pembelajaran yang saling mendukung dan terkaiL. 

Pengembangan model pembelajaran mengacu pada kompetensi teori dan praktik 

dengan aspek kognitif. afcktif. dan psikomotorik. 

Dari hasil uji coba dan validasi terhadap model pembelajaran yang 

dikembangkan menunjukkan bahwa model pembelajaran mampu memberikan 

nilai tambah dalam peningkatan kompetensi rnahasiswa, sangat efektif dalam 

meningkatkan kemampuan dan keterampilan prak"tik mahasiswa. Proses 

pembelaj aran tersebut bertumpu pada penguasaan dan pemahaman matcri dan 

praktik berkaitan dcngan kompetensi yang diharapkan. 

Pelaksanaon pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

yang dikcmbangkan dengan beberapa tahapan yang hams di laksanakan olch 

doscn, agar dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa. Hal ini mcmbcrikan 

kontribusi yang posit if terhadap upaya peningkatan kemampuan dan ke terampilan 

pn1ktik mahasiswa. Upaya untuk mencapai hasil yang optimal dalam 

pembclajaran pcrlu krcatifitas doscn dan mahasiswanya, sehingga memil ik i 

pcrbcdaan dengon pembelajaran lai1mya. Hal yang perlu ditekankan pada 

mahasiS\\3 dalam pcngcmbangan model pembelajaran adalah; (I) kcterlibatan 

mahasiswa secara intelektual dan emosional dalan1 pembelajaran; (2) mahasiswa 

didorong untuk menemukanlmengkonstruksi sendiri konsep yang sedang dikaji 

mclalui bcrbagai cara seperti obsen·asi. diskusi, percobaan. peniman, pemahaman 

dalam mcmbaca gambar kerja. dll. (3) mahasis"a diberi kcsempatan untuk 

bertanggungjawab menyelesaikan tugas: (4) mahasiswa harus bekerja keras. 

bcrdcdikasi tinggi. dan antusias. Dengan mengacu pada karaktcristik tcrscbut. 

stratcgi pcmbclajaran dcngan model pcmbclajaran ditcrapkan diasumsikan mampu 

memoti\IIL~i mahasiswa dalam melaksanakan berbagai kegiatan sehingga dapat 

menyclesaikan tugas-tugas secara kreatif. 
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3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implcmcntasi Model 

Pembclajaran 

Keberhasilan model pembelajaran sebagai sebuah program pembelajaran 

untuk meningkatan kompetensi sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantara 

adalah dosen dan mahasiswa, dan banyak lagi faktor-faktor lain yang sangat 

mempengaruhi . 

a. Dosen/lnstruktur 

Tuntutan kurikulum berbasis kompetensi, bagi dosen mampu 

memformulasikan komponen desain pembelajaran, penguasaan materi dan 

pcmanfaatan teknologi infonnasi dan komunikasi sebagai sarana pembelajaran 

yang terintegrasi dalam upaya mengembangkan semua potensi mahasiswa. 

Konsekuenasinya inovasi dan krcativitas dosen dalam mengembangkan mode l

model pembelaj aran sangat di butuhkan dalam rangka menghasi lkan mahasiswa 

yang sanggup bersaing di era globalisasi. Salah satu model ya11g dikembangkan 

adalah model pembelajaran. Pengembangan model pembelajaran ini melibatkan 

beberapa aspek yang terkait dalam pembelajaran, dengan pcran aktif doscn dan 

kreatif akan dapat mcnghasi lkan proses pembelajaran yang bermakna, sehingga 

dapat meningkatkan kom petensi mahasiswa. 

Langkah-langkah yang harus di tempuh olch doscn dalam upaya 

meningkatkan kompctensi mahasiswa melalui pengemba11gan model 

pembelajaran ini meliputi ; (I) dosen bendanya memfasilitasi s umber belajar baik 

berupa buku, rnodu l, rujukan, hand-out, lembar kerja Uob sheet), bahan kt1 liah, 

yang berasal dari basil penelitian dan pengembangan pembelajaran unruk 

mahasiswa; (2) dosen hendak11ya me motivasi mahasiswa dengan memberi 

perhatian, memberi masukkan, memberi balikan, memberi penguatan belajar. 

Memberi materi yang relevan denga11 tingkat kemampuan mahasiswa dan dengan 

situasi yang kontekstual. Memberi semangat dan kepercayaan pada mahasiswa 

bahwa ia dapat mcncapai kompetensi yang dibarapkan. lvlemberi kepuasan pada 

mahasiswa terhadap pernbelajaran yang kita jalankan; (3) dosen menunj ukkan 

jalanfcara!metOde/langkah yang dapat membantu mahasiswa rnenelusuri dan 

mencmukan penyclesaian masalah yang berkaitan dengan matcri pernbclajaran; 

( 4) dosen memberikan umpan balik sebagai bentuk monitoring dan mengkoreksi 
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jalan pikiranlhasil kinerja mahasiswa agar mencapai sasaran yang optimal sesuai 

kemampuannya. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran dengan mcngg1makan model 

pembelajaran, dosen harus marnpu; (I) menciptakan iklirn belajar dan 

pembelaj aran yang memposisikan mahasiswa sebagai centre learning (subyek 

pembelajaran) dengan segala aktiv itas yang dilakukannya; (2) rnengembangkan 

materi pembelaj aran yang berwawasan produksi, yang bisa memoti vasi belaj ar 

mahasiswa melalui ide -ide yang konstruktif pada diri dosen maupun mahasiswa; 

(3) mendorong dan membangkitkan keberanian belaj ar dan bekerja yang diciasari 

komitmen yang tinggi dan berdis ipl in. Dosen selalu dapat membimbing, 

mendorong, mengarahkan, memperbaiki, mengelola, mengorganisasikan 

pembelaj aran dari seluruh rangkaian proses pembelajaran, sehingga tercipta 

hubungan yang komunikatif dan harrnonis yang bertujuan meningkatkan 

kompetensi mahasiswa se.cara lebih baik; ( 4) mengemas materi pembelajaran yang 

sesuai denga11 pengetahuan dan pengalaman mahasiswa serta masyaraka t duldi. 

Materi pembelajaran yang sesuai dcngan pengctahuan dan pcngalaman akan 

mudah dipahami dan d icerna dengan baik melalui praktik langsung, sehingga 

orientasi pembelajaran tidak saja pada pemahaman dan penguasaan mareri, tetapi 

juga pada penggunaan dan praktik kerja langsung. 

Dosen dalam mengembangan model pembelajaran berbasis kompetensi, 

bebcrapa hal yang perlu diccrmati , diantaranya; ( I ) dalam proses pcmbelajaran 

prakti k berlangsung, perencanaan pembelajaran hams sudah menjadi pegangan 

secara konsisten; (2) dalam menerapkan kcberhasilan bclajar mahasiswa tidak saja 

dilihat dari hasil kcrja atau basi l tugas/praktik, melainkan harus dini lai dari proses 

secara keseluruhan, sehingga aspek yang dinilai dapat terjaring semuannya dalam 

kompetensi mel iputi atektif, kognitif, maupun psikomotorik; dan (3) dalam proses 

pembel[\jaran berlangsung, dosen harus mengoptimalkan penggunaan sumber 

belaj ar yang ada dan tersedia, sepcrti media pcmbelajaran intcraktif, menarik dan 

dapal meningkatkan daya kreatif dan imajinatif mahasiswa agar pengetahuan dan 

keterampilarmya meningkat. 

b. Mabasiswa 
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Partisipasi mahasiswa dalam proses pembelajaran berlangsung dengan 

menggunakan model pembelajaran sangat d ibutuhkan untuk melatih di ri dan 

mel ibatkan diri dalam kegiatan pembelajaran agar kompetensinya meningkat. 

Kebutuhan akan penguasaan pengetahuan dan keterampilan praktik pada diri 

mahasiswa sangat diperlukan Lmtuk mengetahui arah dan manfaat perkembangan 

pendidikan kejuruan kedepan. 

Pcngembangan potensi diri mahasiswa merupakan usaha yang 

dilaksanakan untuk membentuk kompetensi mahasiswa, baik akademik maupun 

non-akademik. Kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelaj aran 

yang d ikembangkan diarahkan untuk menghasilkan mutu lulusan yang sesuai 

dengan tm1tutan dan kualifikasi dunia kerja ataupun guru kejuruan dan kcsiapan 

untuk kerja mandiri. Pembinaan pada kedua potensi ini harus mendapatkan porsi 

yang seimbang dan di laksanakan secara berkelanjutan. Dcngan pengembangan 

model pembelajaran yang baik d iharapkan akan tcrcapai mutu dan tamataJmya. 

Terhadap pengembangan dan potensi akademik merupakan proses transfer ihnu 

pengetahuan dan teknologi serta sikap profesionlaisme mahasiswa. Pada proses 

ini yang harus diperhatikan adalah kualitas kegiatan pembelajaran, fasi li tas, sarana 

dan prasarana pendukung pembei..Yaran, rata kelola yang baik. 

Mahasiswa dalam proses pembelajaran dengan model yang d ikembangkan 

diarahkan umuk belajar mandiri. Kemandirian belajar mahasiswa hams dimulai 

dari terbentuknya kepercayaan di ri untuk mcmulai melakl1kan suan1 peke~jaan 

yang ditugaskan padanya, sehingga mahasiswa benar-benar mampu dapat 

melakukan dengan baik. Namun dalam konsep belajar mandi ri, doscn sudah 

mcmbcrikan rambu-rambu atau pedoman belajar agar mahasiswa dapat dipahami 

dan untuk selanj utnya dapat melakukaJmya sendiri. Disamping itu, mahasiswa 

harus mempunyai keyakinan bahwa dosen bukan satu-satunya sumber pengetahun 

utama . 

Kemandiri an pada diri mal1as iswa merupakan sikap yang terbentuk aki bat 

rancangan proses belajar yang ce1mat dengan pentahapan pembelajaran yang 

harus di lalui dan d ilaksanakan dengan baik. Ballkan sikap mandiri mempakan 

sikap yang scngaja dibenn1k dan bukan sesuan1 yang datang dengan sendirinya. 

Agar kemandirian dapat terbentuk, tugas dosen adalah mengarahkan, memotivasi , 

memperlancar dan mengevaluasi proses belajar mandiri mahasiswa melalu i 

-- -·--
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scrangkaian kcgiatan praktik maupun tatap muka, sehingga hal-hal yang bcrsifat 

konseptual akan merupakan ajang konfirmasi pemahan1an mahasiswa terhadap 

materi dan tugas yang harus dikerjakan selama praktik berlangsung maupun di 

luar jam bclajar. Dalam model pembelajaran, mahasiswa dituntut untuk 

mengcrjakan sendiri tugas yang dibcrikan, hal-hal yang sebenarnya mcreka 

mampu umuk mengeljakan dengan petunjuk seperlunya yang dibcrikan oleh 

dosen, disamping juga sudall ada modul pembelajaran maupun lembar kelja. 

Doscn akan banyak mcnyampaikan kearifan (wisdom) daripada sekadar masalah 

teknis schingga temu kelas akan memptmyai nilai tambah yang tinggi dan 

bermakna. 

Berdasarkan hasil analisis terhadap instrumen yang diberikan kepada 

mahasiswa tcntang kctcrterapan model pembelajaran menunjukkan bahwa pada 

scmua aspck yang dinilai menunjukkan; (I) kemudahan dipahami dan dimcngcrti 

da lam pclaksanaan pcmbclajaran dengan menggunakan model pembelaj aran yang 

dikcmbangkon bagi mahasiswa; (2) menycnangkan. membuat bersemangat 

bckc~ja dun bclajar, bcrkcinginan untuk berkembang, mcnjadi akrab, dan dapat 

mclakukan kcrjasama dcngan baik bagi mahasiswa; dan (3) dapat meningkatkan 

dalam bclajar dan bekerja. dan meningkatkan kompetensi mahasiswa. 

Menunjukkan pcningkatan yang sangat berani. Artinya model pembelajaran yang 

dikembangkan, bagi mahasiswa sangat cocok dan tepat. karena sudah dapat 

mengapresiasi kebutuhan akan peningkatan kompetensinya, sehingga dapat 

mcmberi kcmudahan dalam belajar dan bekerja. 

Bcrdasarkan hasil pcrhitungan statistik dan pengujian statistik terhadap 

kompctcnsi mahasiswa pada aspek: (I) cvaluasi kognitif skill kompetensi proses 

produksi tcknik pcmcsinan: (2) penilaian kompetensi proses produksi tcknik 

pemesinan dalam pcmbuatan bcnda kerja: dan (3) rata-rata pengerjaan bcnda kcrja 

kompctcnsi proses produksi teknik pemesinan. Secara keseluruhan menunjukkan 

keccndcrungan posit if dan signifikan. Disamping iru juga ditunjukkan pula bahwa 

mahasiswa pada kelompok ekspcrimen lebih tinggi rata-rata nilainya claripada 

mahasiswa dari kelompok kontro l. llal in i memmjukkan bal1wa penerapan dan 

pclaksanaanmodel pe mbelajaran dapat meningkatkan kompetensi mal1asiswa baik 

pada aspck a fektif, kognitif, maupun psikomotoriknya. 
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E. Kctcrb:uasan Pcnclitian 

Dalam pcnelitian dan pengembangan ini terdapat beberapa kcterbatasan, 

antara lain: 

I) Merubah persepsi mengaJar dosen yang selarna ini dilakukan dengan 

mengubah cara mengajar dosen sesuai dengan model yang dikembangkan 

merupakan hal yang cukup sulit, karena harus dituntut terhadap kompetensi 

doscn untuk dapat ditingkatkan, sehingga membangun persepsi dosen dalam 

sikap positif dalarn belajar ditunjukkan kepada mahasiswa agar dapat juga 

membangun sikap positif tersebut. Perubahan yang dilakukan oleh doscn 

terhadap pelaksanaan model pembelajaran yang dikembangkan, maka dengan 

sendirinya dosen harus perlu motivasi dan memfokuskan diri umuk bcrubah. 

Jika doscn tidak mau berubah, apapun yang dilakukan oleh pihak lain , t ida~ 

akan mampu mengubah doscn. Oosen yang mau berubah , seyogyanya 

bcrusaha memenuhi kondisi ideal dcngan cara mengembangkan 

kcmampuam1ya dan keprofesionalan secara mandiri, scrta mcnyambut 

gcmbir:1 dan terl iba t secara aktif dalam berbagai upaya menyikapi perubahan 

tcrscbut untuk lebih m<uu. 

2) Uji coba model pembelajaran hanya d ilaksanakan pada pada uji coba tcrbatas 

dan uji coba lebih luas dengan san1pel adalah mahasiswa yang sedang 

mcngambil mata kuliah teknologi pemesinan I pada kclompok regu ler dan 

ekstcnsi dengan jumlah masing-masing 14 orang mahasiswa. Uji coba luas 

atau uji coba lapangan untuk bcbcrapa responden dengan jumlah sampel yang 

banyak tidak dilakukan. karena pelaksanaan uji coba hanya berlangsung pada 

satu semester saja dan untuk selanjutnya dilakukan uji cfcktivitas model 

pcmbelajaran. 

3) Kcsiapan dosen dan mahasiswa lllltuk terlibat dalam suatu model 

•· pembclajaran yang memang sangat berbeda dari pcmbelajaran yang biasa 

mcrcka lakukan. Dosen terbiasa memberikan materi lalu memberikan tugas 

sccara tcrstruktur. sehingga dari tugas tersebutlah dilakukan evaluasi untuk 

mcncntukan penilaian dan keberhasilan mahasiswa. Ketidaksiapan doscn 

mcngelola pembclajaran ini dapat diatasi dengan pclatihan un tuk 

mcningkatkan kompctcnsi secara profesional yang kcmudian disertai dengan 

kcmauan yang kunt. Sementara itu, ke tidaksiapan mahas iswa dapat d iatasi 
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dcngan memberi modul pembelajaran pralttik proses teknologi pcmesinan dan 

lcmbar kerja berupa; job shee/, inslruclional shee/, opera/ional shee/, dan 

e••alualion sheel kcpada mahasiswa. Kendala lain adalah waktu. Penerapan 

model pembelajaran praktik berbasis kompetensi ini m<.>merlukan waktu yang 

cukup lama, karena prosedur atau langkah-langkah pembelajaran harus 

dilakukan agar upaya peningkatan belajar dan kompetensi mahasiswa 

tcrcapai. 

4) Sarana dan prasarana. penduktmg praktik dalam pengembangan model 

pcmbelajaran. mcnsyaratkan tersedianya semua aspek sumber belajar agar 

mcnghasilkan produk yang sesuai dengan tuntutan du/di. Oleh karena itu 

dalam menggunakan perlatan dan mesin-mesin perkakas cntuk praktik 

mahasiswa da lam kegiatan ini sclalu dilakukan secara rotas i dan bcrgiliran 

dalam menggunakan mesin-mesin perkakas yang ada dan hal ini terbatas, 

walaupun semua mahasiswa dapat mengerjakan benda kerja dcngan 

mcnggunakan pcrmcsinan yang ada dibengkel kerja. Kctcrsedian pcralatan 

pcmcsinan secara lengkap menuJJtut adanya perawatan yang intensif dcngan 

dilakukan kalibrasi untuk menjadi kondisi yang idela dalam proses produksi. 

'I untutan du/di terhadap kelengkapan peralatan dan pemesinan perkakas dapat 

mcnjadi harapan dalam upaya ke•ja sama yang selarna ini dilakukan dengan 

unit produksi teknik mesin. Fasilitas dan tata ruang. dan bengkel kcrja 

pemesinan harus dikembangkan sesuai dengan keperuntukan ke depan dalam 

upa;,a pembelajaran yang berorientasi produksi . 
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Berdasarkan rumusan, tujuan, hasil dan pembahasan penelitian dan 

pengembangan model pembelajaran, maka dapat disimpulkan sebagai berikut; 

Terhadap Pengcmbangan Model Pembelajaran 

I) Ilasil validasi Uji Ahli desain pembelajaran secara keseluruhan terhadap: 

metode dan model pembelajaran praktik berba~is kompetensi berorientasi 

produksi yang dikcmbangkan mcnunjukkan, bahwa kelayakan: pcrcncanaan 

pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran adalah 

sangat tepa t/baik/lnyak/sesuai. Sehingga, model pembelajaran yang 

dikcmbangkan adalah sangat layak, baik, sesuai, dan cocok tcrhadap 

pcmbclajaran praktik pada mata ku liah Teknologi Pemesinan I pada bidang 

kcahlian Tcknik Mcsin Produksi. 

2) Hasil survei pada dosen terhadap: (I) upaya peningkatan pcngembangan 

mctodc dan model pembelajaran menunjukkan kecendenmgan yang positif 

dan sangat baik. dalam uji coba terbatas dan meningkat dalam uji coba utama, 

(2) pada penyampaian pembelajaran dalam uji coba terbatas ada lah positif 

dan sangat baik dan dalam uji coba utama terdapat peningkatan. (3) pada 

pengelolaan pembelajaran dalam uji coba terbatas adalah pusiti f dan sangat 

baik dan dalam uji coba utama juga mengalami peningkatan. Artinya 

pendapat doscn tcrhadap pengorganisasian, penyampaian, dan pengelolaan 

pembelajaran praktik terhadap pelaksanaan model pembclajaran mcmbcrikan 

penilaian yang positif untuk selalu bcrkembang dan berkcinginan untuk 

mcngalami perubahan scsuai dengan perkembangan ipteks dan tuntutan du/di. 

3) llasil observasi yang dilakukan terhadap: (I) pclaksanaan pembelajaran doscn 

dalam uji coba tcrbatas tahap I dan tahap II, bahwa rata-rata dalam pm 

pcmbclajaran praktik. pada ttj i coba tcrbatas dan meningkat lebih baik pada 

uj i coba utama, (2) kegiatan inti pernbelajaran pada pcnguasaan materi 

pcmbclajaran pada uji coba tcrbatas dan meningkat lebih baik pada uj i coba 

utama, (3) pendckatan pcmbelajaran pada uji coba terbatas dan meningkat 

dcng<m lebih baik pada uj i coba utarna, (4) pembelajaran yang memicu 
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kcterlibatan mahasiswa sama pada uji coba terbatas dan uji coba utama 

adalah baik, (5) penggunaan bahasa pada uji coba terbatas meningkat dan 

lebih baik pada uji coba utama. dan (6) pelaksanaan pembclajaran praktik 

pada uji coba tcrbatas tahap I cukup bagus dan mengalami pcingkatan pada 

uji coba tahap ll bahwa keterterapan model pembclajaran mengalami 

kenaikan yang cukup bcrani dan signifikan. Sehingga sangat dirasakan bahwa 

pclaksanaan model pembelajaran tersebut mempunyai dampak yang sangat 

positifterhadap proses pembelajaran. 

-1) Penilaian mahasiswa terhadap pelaksanaan metode dan model pcmbclajaran 

pada uji coba tahap I dan tahap II pada uji coba tcrbatas dan pada uji coba 

utama dan terdapat peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa aspck 

kctcrtcrapan mode l pcmbclajaran bagi mahasiswa disambut dengan baik dan 

sangat disenangi. karcna ada beberapa indikator yang dapat meningkatkan 

kompclensi dan hasil belajar mahasiswa, diantaranya adalah mudah dipahami 

dan d imcngcrti bagi mahasiswa, menyenangkan, membuat berscmangat 

da lam belajar dan bekerj a, berke inginan untuk berkembang dan maju, 

mcnjadikan keakraban an tar mahasiswa dalam bekerja, dapat berkeja sama 

dcngan baik, mcningkatkan hasil belaj ar, meningkatkan kompetensi 

mahasiswa. 

5) Sccara kcscluruhan tcrhadap hasil kerja mahasiswa dalam uji coba terbatas 

tahap I dan tahap II dan dilanjutkan dengan uji coba utama tahap I. II, Ill, dan 

IV dcngan mcnggunakan model pembelajaran yang dikembangkan sudah 

mcngalami peningkatan yang berarti. namun untuk selanjutnya tcrhadap 

pembuatan bcnda kcrja dcngan beberapa job sudah dapat menunjukkan 

peningkatkan keterampilan dan kompctcnsi-kompetensi dari ranah afektif. 

kognitif maupun psikomotoriknya yang melandasi terhadap peningkatan 

proses pembelajaran. 

6) l lasi I kcrja mahasiswa dengan mcnggunakan metode dan model pembelajaran 

dalam uji coba utama sccara keselunthan mengalami peningkatan yang 

bcrarti, dan untuk selanjutnya terhadap pembuatan benda kerja sudah 

menunjukkan peningkatkan kompetensi, baik dari ranah afektif, kogni ti f 

maupun psikomotoriknya. Dengan mcnggunakan model pcmbclajaran yang 

dikcmbangkan, tcrdapat peningkatan mahasiswa diantaranya: (I) proses 
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pcngerjaan bcnda kcrja dcngan menggunakan peralatan mcsin-mcsin 

pcrkakas sudah cukup dikuasai dengan benar, dan pemakanan!pemotongan 

bcnda kcrja dengan mesin perkakas dilakttkan dengan proscdur yang bcnar, 

(2) mahasiswa menguasai proses pemesinan dalam pembuatan benda kerja 

dengan benar sesuai prosedur pengeljaan, (3) teknik pengerjaan dengan 

pemakanan tcrbadap benda kerja sudab dikuasai oleh mahasiswa, hal ini 

terkait dcngan pcmahaman gambar kelja maupun dalam mcmbaca gambar 

kelja bagi mahasiswa, dan (4) langkah-langkah pembuatan benda kcrja scsuai 

SOP sudah dilakukan dengan baik dan benar, hal ini dapat dilihat dalam 

mengerjakan benda kerja dengan proses pemesinan. 

Tcrhadap lmplcmentasi Model Pcmbclajaran 

1) Langkah-langkah dalam pclaksanaan pembelajaran dengan menggunakan 

mctodc dan model pembelajaran disusun berdasarkan tahap-tahap 

pcmbclajaran, meliputi : mempersiapkan sumber bclaj ar yang d ipcrlukan 

da lam pcmbclajaran, oricntasi/persiapan pengajaran, keautentikan produk 

yang akan dikcrjakan. menjelaska11 tugas proyek dan menanganan gambar 

kcrja, mcngelompokkan mahasiswa dalam tugas praktik, memperagaknn 

proses pcmbuatan benda kcrja, mcnim dan mengkrcasi proses pembuatan 

benda kerja. mengerjakan tugas/proyek dan pelaporan, mcngkalkulasi biaya 

produksi pembuatan benda kerja. dan melakukan re-krcasi tcrhadap produk 

yang dihasilkan. Telah dilakukan dengan baik oleh dosen dalam upaya 

meningkatkan kompetensi mahasiswa. Tahapan atau langkah-langkah 

pembelajaran sangat membantu dan dapat meningkatkan kompctcnsi 

mahasiswa. Oleh karena itu pengembangan model pembelajaran berdampak 

sccara signifikan terhadap peningkatan aspek afektif. kognitif, dan 

psikomotorit.. mahasiswa. 

2) Proses pembelajaran yang dilakukan selama ini tidak sejalan dengan prinsip 

pcmbelajaran bcrbasis kompetensi. Dalam pengembangan model 

pcmbclajaran pmktik yang dikembangkan ini secara kcscluruhan sudah 

bcrbasis kompctcns i, karcna sudah scsuai dengan tuj uan pcmbclajaran 

bcrdasa rkan standar kompctensi dan kompetensi dasar yang dicapai dan da pat 

mcngukur ti ga ranah, yai tu afek ti f, kognili f, dan psikomotorik. 
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3) Model pembelajaran yang dikembangkan dapat meningkatkan prcstasi hasil 

belajar mahasiswa. Berdasarkan model pengembangan dalam proses 

pcmbclajaran dapat mcnggunakan beberapa tahapan yang secara keseluruhan 

terbukti dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa. 

4) Dcsain model pembelajar.m memiliki tingkat ketenerapan yang tinggi dalam 

pelaksanaan pembelajaran yang secara langsung dapat menciptakan suasana 

belajar yang kondusif. Karena semua komponen dalam pembclajaran dari 

bebcrapa langkah atau tahapan hila dilakukan dengan baik akan mcnghasilkan 

kual itas yang baik pad a mahasiswa dan secara langsung dapat meningkatkan 

kompetensinya. 

Tcrh:uJap Rfckti fitas Model Pcmbelaja ran 

1) Tcrhadap penggunaan model pembelajaran pada evaluasi kognitif" skill 

mahasiswa pada kclompok ekspcrimen dan kelompok kontro l sccara 

konvcns ional mcnunjukkan bahwa rata-rata nilai mahasiswa pada kclompok 

ckspcrimen lebih tinggi daripada mahasiswa kelompok. Ada perbedaan yang 

signilikan antara kompctcnsi kognitif skill mahasiswa pada kclompok 

ckspcrimen dcngan kclompok kontrol. Oleh karcna in1 proses pcmbclajaran 

dengan menggunakan model pembelajaran yang dikembangkan dapat 

meningkatkan kompetensi mahasiswa. 

2) Kompetensi mahasiswa pada kelompok eksperimen dc::ngan menggunakan 

model pcmbclajaran dan kelompok kontrol secara konvensional pada 

pcnilaian proses produksi teknik pemesinan diukur berda<;arkan skor total 

pcnilaian sikap dan keterampilan mahasiswa yang menggambarkan 

pcmaharnan dan perilaku mahasis"a dalam keterampilan menggunakan 

mesin-mesin perkakas dan melakukan prosedur operasi standar terhadap 

pembuatan benda kerja menunjukkan rata-rata nilai mahasiswa pada 

kclompok ekspcrimcn lcbih tinggi daripada mahasiswa kelompok kontrol. 

Ada perbedaan yang signifikan antara kompetensi penilaian proses produksi 

tcknik pcmcsinan dalam pembuatan benda kerja pada kelompok ekspcrimcn 

dcngan kclompok kontrol. Oleh karena itu proses pe mbelajaran dcngan 

menggunaka11 model pcmbclajaran yang dikembangkan dapat meningkatkan 

kompetcnsi mahasiswa. 
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3) Kompctcnsi mahasiswa pada kelompok eksperimen dengan menggunakan 

model pcmbelajaran dan kelompok kontrol pada kompetens i rata-rata 

pcngerjaan benda kcrja dalam proses produksi teknik pcmcsinan diukur 

bcrdasarkan skor rata-rata praktik mahasiswa. yang menggambarkan 

keterampilan psikomotorik mahasiswa terhadap materi scsuai pada tujuan 

pcmbelajaran yang dicapai menunjukkan bahwa rata-rata nilai mahasiswa 

pada kelompok eksperimen lebih tinggi daripada mahasiswa kelompok 

kontrol. Ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata kompctcnsi 

pcngerjaan benda kcrja dalarn proses produksi teknik pemesinan mahasisw.t 

pada kelompok ckspcrimen dengan kclompok kontrol. Olch karcna itu proses 

pembclajaran dengan menggunaka.'l model pembelajaran yang dikcmbangkan 

dapat mcningkatkan kompctcnsi mahasiswa. 

4) Jlasil perhitungan dan anal isis data statistik pada uji validasi model 

pcmbclajaran untuk mengetahui tingkat efektivitas model pembelaj aran pada: 

(I) cvaluasi kogni tif skill kompetensi proses produksi tekn ik pemesinan; (2) 

pcnilaian kompetensi proses produksi tekn ik pemesinan da lam pemhuatan 

bcnda kcrja; dan (3) rata-rata pengerjaan benda kerja pada proses produksi 

tcknik pemcsinan. lni menunjukkan bahwa proses pemhelajaran dcngan 

menggunakan model pembelajaran yang dikembangkan mcmiliki pcngaruh 

yang positi f dan signiftkan di bandingkan dengan proses pembelajaran yang 

selama ini dilakukan dosen. 

B. I mplikasi 

I) Lulusan yang di hasilkan Jembaga pendidikan tinggi LPTK-PTK diharapkan 

dapat tcrserap dan mampu diterima di pasar kerja scsuai dengan 

kompctensinya. Oalam pclaksanaan pendidikan tinggi perlu reformasi 

pendidikan, agar ~cluaran yang dihasilkan siap pakai. siap kerja dan siap 

latih. Olch sebab itu mutu SDM mcrupakan tantangan riil yang di hadapi 

ban gsa saat ini dan perlu adanya perubahan dengan peningkatan dalam segala 

aspck kompetensi. Sebuah tantangan yang sangat berat, tidak mcngcnal batas 

waktu da n tidak men genal asal usul negara. Hanya mahasiswa yang memil ik i 

SDM unggul clan ccrdas yang akan memenangkan kompetisi global dan akan 

tctap survive eli masa mendatang. Karena itu, paradigmH haru s istcm 
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pendidikan bermutu yang mengacu pada sistem broad based education yang 

berorientasi pada peningkatan life skill masyarakat dengan mengakomodasi 

kebutuhan masyarakat yang dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang 

pendidikan Linggi. Berorientasi pada peningkatan life slrill dari potcnsi diri 

dcngan mengakomodasi kebutuhan dunia usaha dunia industri dan 

kewirausahaan, sudah menjadi suatu kebutuhan yang dirasakan dan pcrlu 

mcnjadi skala prioritas untuk mengurangi pengangguran intelektual. 

2) Kcbijakan terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi harus lebih cepat 

berbenah dengan berbagai terobosan dalam upaya peningkatan kualitas 

lu lusan dan pengembangan lembaga tersebut, diantaranya; (I) stratcgi 

pembelajaran dari pendekatan supply driven ke demand driven, (2) 

pembelajnrnn dari bcrbasis kampus (Campus Based Program) ke sistcm 

berbas is industri (industrial Based Program), (3) Pembelajaran model 

pcngajaran ke model kompetensi dan menganut prinsip multy entry, multy 

exit, (4) Pcmbelajaran program dasar yang sempit menuju program dasar 

ya ng mendasa r, kuat dan fokus atau focused based education, (5) 

Pembclajnran yang mengakui keahlian yang diperoleh dari mana pun. 

3) Proses pendidikan harus lcbih dominan dalam mencntukan kua litas 

lulusannya. Mitra dengan dunia usaha, dunia industri. dunia kerja bcrpcran 

menentukan, mendorong dan menggerakan pendidikan, karena mereka adalah 

pihak yang lebih berkepcntingau dari sudut kebutuhan tcnaga kerja. Dalam 

pelaksanaan. dunia kerja juga ikut berperan sena, karena, sen a dalam cvaluasi 

hasil pcndidikan itupun dunia kcrja ikut menentukan supaya hasil pendidikan 

itu tcrjamin dan tcrukur dengan ukuran dunia ketja. 

4) Strategi pembelajaran berbasis industri mengharapkan supaya program 

pcndidikan ketek.nikan itu dilaksanakan rnelalui prinsip learning by doing. 

l'cndidikan yang dilakukan melalui proses bekerja di dunia kerja akan 

mcmberiknn pengetahuan kctcrampil<m dan nilai-nilai dunia kerja yang tidak 

mungkin atau sulit didapat di kampus, yaitu pembentukan karakter, disiplin. 

keunggu lan, wawasan pasar, wawasan ni lai tambah, dan pcmbentukan ctos 

kerja . 

5) Kompetcnsi yang tcrdapat dalam Program Studi Pendidikan Teknik Mcsin 

rncngcksprcsikan kompetcnsi-kompetensi yang harus di kuasai dalam bentuk 
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unjuk kcrja (performance) w1tuk melaksanakan pekerjaan yang scsungguhnya 

(real job) dan alami (narural). Akhir dari pembelajaran kompctcnsi pada 

hakikamya mahasiswa harus benar-benar dapat dinyatakan kompeten 

(melaksanakan pekeljaan) berdasarkan standar kompetensi yang berlaku. 

6) Pembelajaran praktik diajarkan melalui benda-benda kerja fungsional 

berbasis teknologi berorientasi produksi. Pembelajaran praktik 

mcngembangkan sikap kreatif dan mandiri melalui pembelajaran berbagai 

jenis job atau tugas dalam bentuk kerja proyek. Pembelajaran praktik berbasis 

kompetensi berorientasi produksi meliputi perancangan, rekayasa, produksi, 

uji coba, sehingga malmsiswa mampu menghargai berbagai jcnis proses 

pembelajaran prak tik dan produk berbasis kompetensi berorientasi produksi. 

7) Kctcrampilan personal dan social dipcrlukan untuk semua mahasisw:t. 

keterampi lan akademik mereka yang akan melanjutkan jenjang pendidikan 

yang lcbih tinggi . Kctcrampi lan vokasiona l diperlukan mereka yang akan 

mcmasuki dunia kcrj a. Kcterampilan pravokasional (vacationed skill) 

mcmbcrikan kcscmpatan kepada mahasiswa untuk terlibat dibcrbagai 

pcngalaman apresiasi dan kreasi untuk menghasilkan karya yang bcrmanfaat 

bagi mahasiswa. Pembclajaran praktik memberikan bekal kepada mahasiswa 

agar memi liki sikap adapt if. kreatif. dan inovatif melalui pengalan1an bela jar 

yang menckankan pada aspck fisik dan mental. 

8) Salah satu wal1ana yang dapat dibentuk untuk dapat mampu mcningkatkan 

kompetensi mahasiswa dengan beroriemasi produk melalui •·ocarion skill di 

lcmbaga pcndidikan tinggi LPTK-PTK diantaranya adalah: (1) membckali 

mahasiswa agar mala kuliall yang diterirna oleh mallasiswa dapal tcrfokus 

dan dapat digunakan untuk menciptakan kerja sendiri atau bckcrja di 

pcrusahaan. (2) mcngcmbangkan kedisiplinan mallasiswa. (3) menciptakan 

character building. (4) mempermudab mahasiswa untuk mendapatkan 

pckcrjaan, (5) mcnciptakan lulusan yang dihasilkan sesuai standar pendidikan 

tinggi dan standar kcbutuhan dunia kerja. dan (6) meningkatkan dan 

mcnciptakan keunggu!m1. sekaligus bekal beradaptasi tcrhadap perkcmbangan 

ii11H1 pcngetahuan dru1 teknoJogi. 
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C. Saran 

Berdasarkan temuan dan hasil penelitian dan pengembangan model 

pembelajaran, bebcrapa saran adalah sebagai berikut: 

I) Hasil penelitian dan pengembangan ini dapat digunakan sebagai metode dan 

model pembelajaran yang akan digunakan dalarn penelitian lanjutan untuk 

mengctahui efektivitas model yang akan digunakan dcngan menggunakan 

modellainnya dalarn skala yang lebih luas. 

2) Model pembelajaran yang dikembangkan tru marnpu memberikan yang 

tcrbaik dalam upaya peningkatan kompetensi mahasiswa, sehingga bagi 

pcncliti yang mcnginginkan pengembangan model lebih lanjut dapat 

menggunakan beberapa tahapan metode yang akan digunakan atau scbaliknya 

dcngan melakukan pentbahan dan pcrombakan metode dengan model yang 

bcrbcda untuk aspek penelitian dan pengembangan yang berbcda 

karakteristiknya dan cakupann ya. 

3) Dapat digunakan scbagai oricntasi baru dalam pendidikan dan pembclaj aran 

yang menjadikan lembaga pendidikan sebagai lembaga kecakapan hidup, 

dengan pendidikan yang bertujuan mencapai kompctcnsi, dcngan proses 

pcmbclajaran yang otentik da11 kontekstual yang dapat menghasilkan produk 

bcmilai yang bennakna bagi mahasiswa, dan dapat memberi layanan 

pendidikan bcrbasis luas mclalui berbagai jalur dan jenjang pendidikan yang 

flcksibel multi-emry-nwlti-exit. 

-I) Model pembelajaran yang dikembangkan ini mengaraiJ kepada pembcntukan 

dasar yang mcndasar. kuat. dan lcbih fokus. Jadi diharapkan dalam 

perkuliahan sudah dirancang siap untuk bekerja. baik bekerja di dunia 

usahalindustri atau bekerja secara mandiri untuk mengamisipasi maraknya 

lapangan pekerjaan sarjana yang belum siap pakai di masyarakat duldi 

maupun pendidikan di sckolah . 

5) Pcrancangan model pembelajaran yang dikembangkan ini sangat d ibmuhkan 

untuk mendid ik karaktcr mahasiswa (character building) dan image lcmbaga 

pendidikan yang d ikelola. Oleh karena itu kurik ulum kedepan da lam strategi 

pcmbcl:tjaran dapat menggunakan model pembelajaran yang dikembangkan 

dan mampu: ( I) membekali mahasiswa agar mata ku liah yang diteri ma olch 

mahasiswu dapal terfokus dan dapal digwu\kan un tuk menciptakan kc~ja 
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scndiri atau bekerja di dunia usaha!industri, (2) mengembangkan 

kcdisiplinan mahasiswa, (3) menciptakan character building, (5) 

mempem1Udah mahasiswa untuk mendapatkan pekerjaan, (4) mcnciptakan 

lulusan yang dihasilkan sesuai dengan standar sekolah dan standar kebutuhan 

dunia kerja, dan (5) meningkatkan dan menciptakan keunggulan, sckaligus 

bekal bcradaptasi tcrhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan tcknologi. 
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDA YAAN 
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN 

SURAT PERINTAH MULAI KERJA ISPMK} 
Nomor : 0941 IIJN33.171SPMK/2012 
Tanggal : 12 Maret 2012 

tanggal dua belas bulan Maret tahun Oua ribu dua belas, kami yang bertandatangan dibawah ini : 

: Berdasarllan Sural Keputusan Mendiknas R.I. Nomor 
14184/A.A31KU/2011, tanggal27 Pebruari 2012tentang Pengangkatan 
Pejabat Pembuat Komitmen Belanja Modal, bertindak untuk dan alas 
nama Rektor untuk selanjutnya dalam SPMK ini disebut sebagai : 
PIHAK PERT AMA 

Dosen Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan ,dalam hal ini 
bertindak untuk dan alas nama Ketua Peneliti. Rekening pada Bank BNI 
Cabang Medan No. AJC : 0179157141 untuk selanjutnya dalam SPMK 
ini disebut sebagai : PIHAK KEDUA 

pihak secara bersama-sama telah sepakat mengadakan Perjanjian Kerja dengan ketentuan sebagai 

PASAL 1 
JENIS PEKERJAAN 

memberi Tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima Tugas tersebut untuk 
Pekerjaan Penelitian Pengembangan Model Pembelajaran Kemitraan Berbasis Kompetensi 

Skill Berorientasi Produksi di LPTK-PTK Medan yang menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA. 

PASAL2 
OASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN 

~;anc1kan oleh PIHAK KEDUA alas dasar ketentuan yang menupakan bagian lidak terpisahkan dari 

proposal yang diajukan 
Tahun 2003, tentang Keuangan Negara. 

1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara 
15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 

PASAL3 
PENGAWASAN 

Pengawasan dan Pengendalian Pekerjaan adalah Tim SPI Unimed dan Pejabat Pembuat 
Eks Pembangunan Unimed. • 

PAS ~L 4 
NILAI PEKERJAAN 

. mem~ri dana. pelaksanaan pekerjaan yang disebut pad a pas a I 1 tersebut sebesar Rp. 
(Uma puluh JUia rup1ah) termasuk paJak-pajak yang dibebankan kepada dana DIPA Unimed T A. 
:0649/023-04.2.01/0212012, tanggal 09 Desember 2011. 



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDA Y AAN 
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN 

PASAL5 
CARA PEMBAYARAN 

dana pelaksanaan peke~aan yang lersebul pada pasal 4 dilaksanakan secara bertahap, sebagai 

We~rtama) sebesar 40% X 50.000.000 = Rp. 20.000.000,- (Dua puluh jula rupiah), dibayar sewaklu 
~lOsal dan Penandalanganan Sural Perinlah Mulai Ke~a (SPMK) oleh kedua belah pihak. 

!(Ke<dua) sebesar 30%, x 50.000.000 = Rp. 15.000.000,- (Lima belas jula rupiah), dibayar selelah 
menyerahkan Laporan Kemajuan Peke~aan dengan Bobol minimal 75 %. Dan menyerahkan 

pajak (SSP) yang telah divalidasi Bank. 
'""'''"u' sebesar 30% x 50.000.000 = Rp. 15.000.000,- (Lima belas jula rupiah), dibayar setelah 

menyerahkan Laporan Hasil Peke~aan dengan Bobot 100%. Dan menyerahkan bukli setor 
yang Ieiah divalidasi Bank. 

PASAL 6 
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 

pelaksanaan Pekerjaan sampai 100 % yang disebut pad a pasal 1 perjanjian ini ditetapkan 
hari kelender terhitung sejak tanggal1 2 Maret s/d 31 Oktober 2012. 

~eny<elesaian tersebul dalam ayat 1 Pasal ini tidak dapat dirubah oleh PIHAK KEDUA. 

PASAL 7 
LAPOR AN 

harus menyampaikan naskah artikel hasil penelitian ke Lembaga Penelitian (Lemlit) dalam 
Copy dan Sofcopy dalam compact disk (CD) untuk diterbitkan pada Jumal Nasional terakreditasi 

pengiriman disertakan dalam laporan. 
~laDoran akhir penelilian diselesaikan, PIHAK KEDUA melakukan diseminasi hasil penelilian melalui 

dikoordinasikan oleh Pusal Penelitian ·rang sesuai dan pembiayaannya dibebankan kepada 

~Pell,eliti;~n dilakukan di jurusan/program studi dengan mengundang dosen dan mahasiswa sebagai 
l<l>min"r serta diketahui oleh Pusal Penelilian. 

laporan pelaksanaan Seminar dimaksud disampaikan ke Lembaga Penelilian Unimed sebanyak 2 

.sen11inar terbaik dari setiap jurusan wajib menyeminarkan hasil penelilian di Lembaga Peneliban 

menyampaikan Laporan Akhir Pelaksanaan Peke~ a an kepada PIHAK PERT AMA sebanyak 4 
~ksemplar yang akan didistribusikan kepada : 

PERTAMA sebanyak 1 (Salu) eksemplar (ASLIJ 
Unimed sebanyak 1 (Satu) eksempar. 

2 (Dua) Eksemplar 
wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Pelaksanaan Pekerjaan Penelitian 
PERTAMA 
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UNIVERSITAS NEGERI MEDAN 

Jl. Willem Iskandar Psr.V- Kota.k Pos No. 1589- Medan 20221 telp. (061) 6613265,6613276,6618754, 
Fax. 661 Laman : 

PASAL8 
SAN KSI 

KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang 
dalam pasal 6 perjanjian ini, maka untuk setiap hari keter1ambatan PIHAK KEDUA wajib membayar 

sebesar 1 Ofoo perhari deogan maksimum denda sebesar 5 % dari nilai pekerjaan yang 
pasal4 . 

ijpel;ll<.sa,na Pekerjaan melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan 
negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud. 

PASAL 9 
PENUTUP 

Mulai Kerja (SPMK) ini dibuat rangkap 4 (Empat) dengan ketentuan sebagai berikut : 
pada : Kantor Dana Eks Pembangunan Unimed. 
pada : Ketua Peneliti 
pada : Kan tor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Medan. 
pada : Kan tor SPI Unimed. 

Perinlah Mulai Kerja (SPMK) ini diperbuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana 

PIHAK PERT AMA : 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
MODEL PEMBELAJARAN PRAKTIK BERBASIS KOMPETENSI 

BERORIENTASI PRODUKSI 

A. ldentitas Mata Kuliah: 
1. Mala Kuliah : Teknologi Pemesinan I 
2. SKS : 4 SKS 
3. Semester : 4 
4 Pertemuan ke : 1 s.d 2 
5. Alokasi Waktu : 4 JP (4 x 50 men it teori) = 200 men it 

= 3 jam 20 men it 

B. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar: 
1. Standar Kompetensi: 

Mampu menerapkan pemesoinan pada mesin perkakas konvensional 
dan NC 

2. Kompetensi Dasar: 
Mampu melaksanakan pemesinan pada mesin perkakas konvensional 
dan NC 

C. Kompetensi dan lndikator: 
1. Menentukan persyaratan ke~a 

a. Menjelaskan persyaratan kerja dan mengidentifikasi langkah kerja 
b. Menjelaskan alat dan peralatan yang sesuai dan dipergunakan 
c. Menjelaskan gambar teknik, urutan operasi ditentukan dan 

memil ih perkakas untuk menghasilkan komponen sesuai 
spesifikasi 

2. Memperhatikan aspek keselamatan kerja 
a. Menjelaskan pemeriksaan pengaman mesin-mesin perkakas, 

pendinginan, dan pelapisan 
b. Menjelaskan prosedur tindakan keselamatan kerja dan 

penggunaan pakaian pelindung dan kacamata pengaman 
c. Menggunakan alai keselamatan kerja dalam melakukan proses 

produksi 
3. Mempersiapkan pekerjaan 

a. Menjelaskan penggunaan alat-alat seperti dial indikator dan 
peralatan pembacaan digital. 

b. Menggunakan peralatan dial indikator dan pembacaaan digital 

D. Tujuan Pembelajaran: 
Setelah menempuh perkuliahan ini mahasiswa dapat 
1. Menjelaskan persyaratan kerja dan mengidentifikasi urutan langkah 

kerja 
2. Menjelaskan alai dan pera latan yang sesuai dan dipergunakan 
3. Menjelaskan gambar teknik, urutan operasi ditentukan dan memilih 

perkakas untuk menghasilkan komponen sesuai spesifikasi 

1 



4 . Menjelaskan pengaman mesin-mesin perkakas. pendinginan. dan 
pelapisan diperiksa 

5. Menjelaskan prosedur tindakan keselamatan ke~a dan penggunaan 
pakaian pelindung dan kacama pengaman 

6. Menggunakan alai keselamalan ke~a dalam melakukan proses 
produksi dan mempersiapkan pekerjaan 

E. Materi Pembelajaran: 
1. Penenluan langkah kerja sesuai dengan prosedur kerja 
2. Pemilihan alai dan peralatan berdasarkan spesifikasi 
3. Pemahaman gambar kerja dan instruksi kerja 
4. Menenlukan standar kualitas dan keselamatan ke~a. 
5. Pemeriksaan mesin pendingin sesuai prosedur operasi slandar 
6. Penggunaan alat-alal keamanan secara individu dalam pemesinan 
7. ldenl ifikasi alat dan prosedur keselamalan kerja 
8. Pemakaian alai keselamatan kerja 
9. Gambar kerja, skel, spesifikasinya 
10. Pengukuran presisi, alat potong dan bah an standar 

F. Metode Pembelajaran 
1. Ceramah 
2. Tanya Jawab 
3. Demonstrasi 
4 . Penugasan lndividu 
5. Kerja Proyek 

E. Strategi Pembelajaran: 

Pertemuan Ke 1 

Kegiatan Belajar No 

~.TPendahuluan: 
,_.,...,._,_ ___ _ 

I 1. Aperseps1. 
- Mengkondistkan kelas untuk proses pembelajaran 
- Mengecek kehadiran mahasiswa 
- Menanyakan tugas yang diberikan pada minggu yang lalu 

2. Motivasi· 
- Kesiapan belajar mahasiswa 
- Pengenalan terhadap kebutuhan dan pelaksanaan di du/dt 
- Pre test unluk penjajagi pemahaman awal mahasiswa 

3 lnformas1: 
- Kompetensi yang ingin dicapai, 

mengetahui materi yang akan 
agar mahasiswa 
dikuasai setelah 

Waktu 

20 

1-- .j_ __ eembelaiaran selesa:....i -------------+-
2. Kegiatan Inti: 

Mempersiapkan sumber belajar: 160 
Mempersiapkan bahan-bahan yang digunakan dalam praktik 
untuk oembuatan tuaas ___ __________ _.1... 

2 



.. 

No ' Kegiatan Belajar 

- Mempersiapkan sumber belajar yang dibutuhkan. 
Membangkitkan minat mahasiswa 

- Mempersiapkan modul dan lembar ke~a (instructional sheet, 
operational sheet, job sheet, dan evaluasi sheet) 

Orientasi/ persia pan pengajaran: 
- Mengkomunikasikan tujuan, materi, waktu, langkah 

pembelajaran, hasil yang diharapkan dan penilaian 
- Memberikan contoh produk dari duldi yang dapat dibuat 

sebagai bag1an dari proses pembelajaran praktik 
- Merangsang tumbuhnya kepekaan beke~a dan berwirausaha 

sesuai dengan kebutuhan du/di 
- Merangsang mahasiswa untuk mengajukan pertanyaan

pertanyaan terkait dengan terkait dengan produk yang akan 
dikerjakan 

- Menjelaskan tujuan pembelajaran 
Keauntetikan produk: 
- Menjelaskan terhadap proyek-proyek yang dikerjakan 

mengacu pada permasalahan yang bermakna pada 
mahasiswa 

- Menjelaskan terhadap produk yang dikerjakan tersebut 
memang memungkinkan mahasiswa untuk mengerjakannya 

- Menjelaskan dengan menciptakan atau menghasilkan produk. 
untuk lingkungan masyarakat du/di 

Memperagakan: 
- Memperagakan cara pemilihan bahan. sesuai prosedur 

operasi standar kerja du/di 
- Mahasiswa memperagakan cara pemilihan bahan 
- Memperagakan cara menggunakan mesin dan peralatan, 

sesuai prosedur operasi standar kerja duldi 
- Mahasiswa memperagakan cara menggunakan mesin dan 

peralatan sesua1 prosedur yang benar dengan mesin bubut 
dan mesin frais 

- Memperagakan langkah ke~a. sesuai prosedur operasi 
standar ke~a du/di dengan mesin bubut dan mesin frais 

- Semua mahasiswa untuk memperagakan langkah kerja, 
sesuai dengan prosedur operasi standar dalam penggunaan 
mesin bubut dan mesin frais 

- Memberi kesempatan Tanya jawab dengan mahasiswa 
berkaitan dengan proses pengerjaan benda kerja dengan 
mesin·mesm perkakas 

3. Penutup: 
1. Secara kelompok mahasiswa diharapkan dapat melaporkan 

secara tertuhs hasil diskusi 
2. Tunjuk salah satu mahasiswa untuk merefleksi tentang materi 

yang telah dibahas bersama 
3. Simpulkan materi yang Ieiah diajarkan guna memantapkan 

pemahaman mahasiswa 
4. Tindak lanjut dengan pemberian tugas mempelajari materi 

Waktu 
_(me nit). 

20 

untuk pertemuan se"la"-'n.'-"i.l u,.,tn""w"'<a:._ ___________ ..L_ __ _J 
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Pertemuan Ke 2 

No 

1. Pendahuluan: 

Kegiatan Belajar Waktu 
(men it) 

1. Apersepsi: 20 
- Mengkondisikan kelas untuk proses pembelajaran 
- Mengecek kehadiran mahasiswa 
- Menanyakan tugas yang diberikan pada minggu yang lalu 

2. Motivasi: 
- Kesiapan belajar mahasiswa 
- Pengenalan terhadap kebutuhan dan pelaksanaan di du/di 
- Pre test untuk penjajagi pemahaman awal mahasiswa 

3. lnformasi: 
- Kompetensi yang ingin dicapai, agar mahasiswa 

mengetahui materi yang akan dikuasai setelah 
pembelajaran selesai 

2. Kegiatan Inti: 
Mempersiapkan sumber belajar: 160 
- Mempersiapkan bahan-bahan yang digunakan dalam praktik 

untuk pembuatan tugas 
- Mempersiapkan sumber belajar yang dibutuhkan. 

Membangkitkan min at mahasiswa 
- Mempersiapkan modul dan lembar kerja (instructional sheet, 

operational sheet, job sheet, dan evaluasi sheet) 
Orientasi/ persia pan pengajaran: 
- Mengkomunikasikan tujuan, materi, waktu, langkah 

pembelajaran. hasil yang diharapkan dan penilaian 
- Memberikan contoh produk dari du/di yang dapat dibuat 

sebagai bagian dari proses pembelajaran praktik 
- Merangsang tumbuhnya kepekaan bekerja dan berwirausaha 

sesuai dengan kebutuhan duldi 
- Merangsang mahasiswa untuk mengajukan pertanyaan

pertanyaan terkait dengan terkait dengan produk yang akan 
dike~akan 

- Menjelaskan tujuan pembelajaran 
Keauntetikan produk· 
- Menjelaskan terhadap proyek-proyek yang dikerjakan 

mengacu pada permasalahan yang bermakna pada 
mahasiswa 

- Menjelaskan terhadap produk yang dikerjakan tersebut 
memang memungkinkan mahasiswa untuk mengerjakannya 

- MenJelaskan dengan menciptakan atau menghasilkan produk, 
untuk lingkungan masyarakat du/di 

Memperagakan: 
- Memperagakan cara pemilihan bahan, sesuai prosedur 

operasi standar kerja du/di 
- Mahasiswa memperagakan cara pemilihan bahan 
- Memperagakan cara menggunakan mesin dan peralatan. 

sesuai prosedur operasi standar kerja du/di 
- Mahasiswa memperagakan cara menggunakan mesin dan 

~___~. __ .~-P•eralatan sesuai orosedur vano benar denoan mesin sekrao . 
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No Kegiatan Belajar Waktu 
(men it) 

mesin gurdilbor. dan mesin gerinda 
- Memperagakan langkah ke~a . sesuai prosedur operasi 

standar ke~a duldi pada mesin sekrap • mesin gurdi/bor, dan 
mesin gerinda 

- Semua mahasiswa ur.tuk memperagakan langkah ke~a. 
sesuai dengan prosedur operasi standar dalam penggunaan 
mesin sekrap . mesin gurdi/bor, dan mesin gerinda 

- Memberi kesempatan Tanya jawab dengan mahasiswa 
ber1<aitan dengan proses pengerjaan benda kerja dengan 
mesin-mesin oerkakas 

3. Penutup: 
1. Secara kelompok mahasiswa diharapkan dapat melaporkan 20 

secara tertulis hasil diskusi 
2. Tunjuk salah satu mahasiswa untuk merefleksi tentang materi 

yang telah dibahas bersama 
3. Simpulkan materi yang telah diajarkan guna memantapkan 

pemahaman mahasiswa 
4. Tindak lanjut dengan pemberian tugas mempelajari materi 

'- untuk_p_ertemuan selaniutnva 

G. Sarana dan Sumber Belajar 
1. Sarana dan Prasarana : 

a. Bengkel mesin 
b. Mesin bubut 
c. Mesin frais 
d. Mesin sekrap 
e. Mesin gurdi/bor 
f. Mesin gerinda 
g. Mesin sloVtusuk 
h. Mesin gergaji besi 
i. Mesin hobbing, dll 

2 Peralatan· 
a. Mistar baja 
b. Busur derajat 
c. Vernier caliper 
d. Mikrometer 
e. Meja perata .. 

3. Bahan: 
a. Baja lunak 

4. Sumber Belajar: 
a. Job sheet (lembar kerja). instructional sheet, operation sheet 
b. Modul pembelajaran proses produksi teknik pemesinan 
c. Buku mesin-mesin perkakas 
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H. Penilaian dan Tindak Lanjut 
1. Evaluasi sheet 
2. Penilaian kognitif 
3. Penilaian Afektif 
4. Penilaian psikomotorik 
5. Lembar observasi ke~a praktik 

.• 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJ ARAN 
MODEL PEMBELAJARAN PRAKTIK BERBASIS KOMPETENSI 

BERORIENTASI PRODUKSI 

A. ldentitas Mala Kuliah: 
1. Mala Kuliah : Teknologi Pemesinan I 
2. SKS : 4 SKS 
3. Semester : 4 
4 Pertemuan ke : 3 
5. Alokasi Waktu : 4 JP (4 x 50 menit teori) = 200 men it 

= 3 jam 20 menit 

B. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar: 
1. Standar Kompetensi : 

Mampu menerapkan pemesoinan pada mesin perkakas konvensional 
dan NC 

2. Kompetensi Oasar: 
Mampu melaksanakan pemesinan pada mesin perkakas konvensional 
dan NC 

C. Kompetens i dan lndikato r: 
1. Menentukan persyaratan kerja 

a. Menjelaskan persyaratan kerja dan mengidentifikasi langkah kerja 
b. Menjelaskan alai dan peralatan yang sesuai dan dipergunakan 
c. Menjelaskan gambar teknik, urutan operasi ditentukan dan 

memilih perkakas untuk menghasilkan komponen sesuai 
spesifikasi 

2. Memperhatikan aspek keselamatan kerja 
a. Menjelaskan pemeriksaan pengaman mesin-mesin perkakas. 

pendinginan. dan pelapisan 
b. Menjelaskan prosedur tindakan keselamatan kerja dan 

penggunaan pakaian pelindung dan kacamata pengaman 
c. Menggunakan alat keselamatan kerja dalam melakukan proses 

produksi 
3. Mempersiapkan peke~aan 

a. Menjelaskan penggunaan alat-alat seperti dial indikator dan 
peralatan pembacaan digital. 

b. Menggunakan peralatan dial indokator dan pembeacaaan digital 
4. Melakukan pekerjaan dengan mesin bubut 

a. Menjelaskan kecepatan putar dan kecepatan pemotongan dihitung 
secara matematis sesuai dengan bahan baku yang digunakan 

b. Menjelaskan alat bantu pada mesin bubut. seperti cekam rahang 
tiga, cekam rahang empat, senter, pelt pembawa, penyangga. 
eretan melintang dan kepala lepas 

c. Melakukan pekerjaan dengan mesin bubut dalam membuat benda 
kerja 



5. Melakukan pekerjaan dengan mesin frais 
a. Menjelaskan peke~aan mesin frais 
b. Menjelaskan proses pengefraisan dengan menggunakan teknik 

konvensional dan atau mengefrais menanjak serta variasi dari 
pisau frais termask slab gang, end, slot, form, slitting. 

c. Menjelaskan seluruh asesoris standar yang digunakan termasuk 
kepala pembagi dan rotary table (meja putar) 

d. Melakukan pekerjaan dengan mesin frais dalam membuat benda 
kerja 

6. Melakukan pekerjaan dengan mesin sekrap 
a. Menjelaskan parameter-paramater penyekrapan 
b. Menjelaskan kecepatan gerakan sekrap dihitung secara 

matematis dan sesuai dengan panjang langkah 
c. Menjelaskan semua alai bantu yang ada pada mesin sekrap 
d. Menjelaskan proses penyekrapan yang dilakukan sesuai 

spesifikasi 
e. Melakukan pekerjaan dengan mesin sekrap dalam membuat 

benda kerja 
7. Melakukan pekerjaan dengan mesin gurdi/bor 

a. Menjelaskan parameter-para mater pengeboran 
b. Memilih mala bor pada struktur mala bor, dipilih berdasarkan 

spesifikasi pekerjaan 
c. Melakukan pengeboran lubang sesuai dengan spesifikasi yang 

dipersyaratkan 
d. Melakukan pekerjaan dengan mesin bor dalam membuat benda 

kerja 
8. Melakukan pekerjaan dengan mesin gerinda 

a. Pemilihan batu gerinda diasah berdasarkan struktur batu gerinda, 
perlengkapan dipilih berdasarkan spesifikasi pekerjaan 

b. Melakukan penggerindaan permukaan sesuai dengan spesifikasi 
yang dipersyaratkan 

c. Melakukan penggerindaan luar dan dalam sesuai dengan 
spesifikasi yang dipersyaratkan 

d. Melakukan peke~aan dengan mesin gerinda dalam membuat 
benda ke~a 

9. Pemeriksaan kesesuaian komponen dengan spesifikasi 
a. Menjelaskan komponen-komponen yang diperiksa 
b. Menjelaskan kesesuaian dan spesifikasi dengan menggunakan 

teknik dan peralatan. 

D. Tujuan Pembelajaran: 
Setelah menempuh perkuliahan ini mahasiswa dapat: 
1. Menjelaskan persyaratan kerja dan mengidentifikasi urutan langkah 

kerja 
2. Menjelaskan alai dan peralatan yang sesuai dan dipergunakan 
3. Menjelaskan gambar teknik, urutan operasi ditentukan dan memilih 

perkakas untuk menghasilkan komponen sesuai spesifikasi 
2 



4. Menjelaskan pengaman mesin-mesin perkakas, pendinginan, dan 
pelapisan diperiksa 

5. Menjelaskan prosedur tindakan keselamatan kerja dan penggunaan 
pakaian pelindung dan kacama pengaman 

6 . Menggunakan alat keselamatan ke~a dalam melakukan proses 
produksi 

Mempersiapkan peke~aan 
7. Melakukan persiapan dengan menggunakan alat-alat seperti dial 

indikator dan peralatan pembacaan digital. 

E. Materi Pembelajaran: 
1. Penentuan langkah ke~a sesuai dengan prosedur ke~a 
2. Pemilihan alai dan peralatan berdasarkan spesifikasi 
3. Pemahaman gambar kerja dan instruksi kerja 
4 . Menentukan standar kualitas dan keselamatan kerja. 
5. Pemeriksaan mesin pendingin sesuai prosedur operasi standar 
6. Penggunaan alat-alat keamanan secara individu dalam pemesinan 
7. ldentifikasi alai dan prosedur keselamatan kerja 
8. Pemakaian alai keselamatan kerja 
9 . Gambar kerja, sket. spesifikasinya 
1 0. Pengukuran presisi, alai potong dan bah an standar 
11 . Penyiapan peralatan pada mesin bubut, mesin frais , mesin sekrap 
12. Penyetelan peralatan pada mesin bubut, mesin frais, mesin sekrap 
13. Penggunaan peralatan sesuai prosedur 

F. Metode Pembelajaran 
1. Ceramah 
2. Tanya Jawab 
3. Demonstrasi 
4 . Penugasan lndividu 
5. Kerja Proyek 

E. Strategi Pembelajaran: 

Pertemuan Ke-1 

No Kegiatan Belajar 
• 

1. Pendahuluan: 
1. Apersepsi: 

- Mengkond1sikan kelas untuk proses pembelajaran 
- Mengecek kehad1ran mahasiswa 
- Menanyakan tugas yang diberikan pada minggu yang lalu 

2. Motivasi: 
- Kesiapan belajar mahasiswa 
- Pengenalan terhadap kebutuhan dan pelaksanaan di du/di 
- Pre test untuk penjajagi pemahaman awal mahasiswa 

3. lnformasi: 

'--- Kompetensi ~ang ingin dicapai. agar mahasiswa mengetahui ,_ __ _, 
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No 

2. 

Kegiatan Belajar 

materi yang akan dikuasai setelah pembelajaran selesai 
- Praktik mahasiswa dilakukan secara rotasi untuk mengenal dan 

mengQunakan mesin-mesin perkakas 
Kegiatan Inti: 
Mempersiapkan sumber belajar: 
- Mempersiapkan bahan-bahan yang digunakan dalam praktik untuk 

pembuatan tugas 
- Mempersiapkan sumber belajar yang dibutuhkan. Membangkitkan 

minat mahasiswa 
- Mempersiapkan modul dan lembar kerja (instructional sheet, 

operational sheet, job sheet, dan evaluasi sheet) 
- Membagikan modul dan lembar kerja kepada mahasiswa 

Orientasi/ persia pan pengajaran: 
- Mengkomunikasikan tuju<~n, materi, waktu, langkah pembelajaran. 

hasil yang diharapkan dan penilaian 
- Memberikan contoh produk dari du/di yang dapat dibuat sebagai 

bagian dari proses pembelajaran praktik 
- Merangsang tumbuhnya kepekaan bekerja dan berwirausaha 

sesuai dengan kebutuhan du/di 
- Merangsang mahasiswa untuk mengajukan pertanyaan-

pertanyaan terkait dengan terkait dengan produk yang akan 
dikerjakan 

- Membimbing mahasiswa dalam melakukan pekerjaan sesuai tugas 
yang diberikan berorientasi pada du/di 

- Menjelaskan tujuan pembelajaran dan tugas 
- Menjelaskan setiap aspek dalam lembar kerja (langkah kerja, 

bahan, peralatan, keselamatan kerja. waktu. dsb.) 
- Mendiskusikan tugas kerja yang ada pada lembar kerja dengan 

mahasiswa 
Keauntetikan produk: 
- Menjelaskan terhadap proyek-proyek yang dikerjakan mengacu 

pada penmasalahan yang benmakna pada mahasiswa 
- Menjelaskan terhadap produk yang dikerjakan tersebut memang 

memungkinkan mahasiswa untuk mengerjakannya 
- Menjelaskan dengan menciptakan atau menghasilkan produk. 

untuk hngkungan masyarakat duldi 
- Mendorong dan membimbing mahasiswa untuk memahami 

kebermaknaan tugas yang dikerjakan 
- Merancang tugas mahasiswa sesusai dengan kemampuannya 

sehingga mahasiswa mampu menyelesaikan dengan tepat waktu 
- Mendorong dan membimbing mahasiswa agar mampu 

menghasilkan produk dari tugas yang dikerjakan 
Menjelaskan tugas proyek dan penanganan gambar kerja: 
- Menjelaskan tugas proyek secara rinci rencana yang akan 

dikerjakan oleh mahasiswa 
- Menjelaskan tujuan secara umum sampai ke hal yang khusus 

kepada mahasiswa tentang proyek yang akan dikerjakan 
- Menjelaskan materi proyek yang akan dikerjakan secara 

~__~__m~en:.::d::!a::::l am agar tidak mendaoatkan kesulitan dalam proses 

Waktu 
I me nit) 
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No 

• 

Kegiatan Belajar 

pengejaannya 
- Mendiskusikan terhadap tugas yang akan dike~akan untuk 

peningkatan pemahaman mahasiswa 
- Menjelaskan proses pembuatan benda kerja dengan pemahaman 

terhadap penanganan gambar kerja 
Mengelompokkan mahasiswa: 
- Mengelompokkan dan mengatur pembentukan kelompok sesuai 

dengan karakteristik mahasiswa dari SMU atau SMK 
- Pembagian lembar kerja pada masing-masing kelompok 

mahasiswa 
Memperagakan: 
- Memperagakan cara pemilihan bahan, sesuai prosedur operasi 

standar kerja du/di 
- Memperagakan cara menggunakan mesin dan peralatan, sesuai 

prosedur operasi standar kerja du/di 
- Memperagakan langkah kerja, sesuai prosedur operasi standar 

kerja du/di 
- Memberi kesempatan Tanya jawab dengan mahasiswa berkaitan 

dengan proses pengerjaan benda kerja dengan mesin-mesin 
perkakas 

Meniru dan mengkreasi: 
- Membimbing dan melakukan peniruan terhadap pembuatan 

benda kerja sesuai dengan pelaksanaan di du/di 
- Mengevaluasi hasil kerja 
- Memberi balikan pada hasil kerja mahasiswa 

Mengerjakan tugaslproyek (praktik) dan pelaporan: 
• Memberi tugas sesuai dengan kenyataan pada dunia kerja du/di 
- Membimbing kegiatan praktik mahasiswa baik kelompok maupun 

individu 
- Mengevaluasi produk dan hasi kerja mahasiswa 
- Memberi bahkanlmasukan pada produk dan hasil kerja mahasiswa 
- Membimbing kelompok mahasiswa dalam menyelesaikan tugas 
- Meminta laporan kepada mahasiswa dalam setiap tugas yang 

diberikan secara bertahap maupun keseluruhan 
Mengkalkutasi biaya produksi; 
- Menjelaskan secara rinci keperuntukan biaya produksi dalam 

pembuatan benda kerja sebagai tugas yang diberikan kepada 
mahasiswa 

- Menghitung biaya produksi yang dikeluarkan dan kebutuhan untuk 
pembuatan benda kerja secara rinci 

- Mendorong kepada mahasiswa untuk melakukan perhitungan 
biaya produksi dalam masing-masing tugas yang diberikan secara 
rinci 

- Melakukan perhitungan terhadap biaya produksi pada produk yang 
dihasilkan 

- Membimbing, mengarahkan untuk melakukan perhitungan 
kalkulasi biaya yang diperlukan dalam proses produksi 

Melakukan re-kreasi: 
- Membimbina. menaarahkan, member doronaan, 

Waldu 
lmenit) 
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No Kegiatan Belajar 

3. 

G. 

H. 

-

menumbuhkembangkan daya cipta. k arya, karsa, dan inovasi 
kepada mahasiswa 
Mendorong hasil kreasi mahasiswa dari tugas/proyek yang 

uk dapat dipresentasikan, dihasilkan sebagai produk kreatif unt 
dioaiano. atau diiual. 

Penutup: 
1. Secara kelompok mahasiswa diharapka n dapat melaporkan secara 

tertulis hasil diskusi 
2. Tunjuk salah satu mahasiswa untuk mer efleksi tentang materi yang 

Ieiah dibahas bersama 
3. Simpulkan materi yang Ieiah diajar kan guna memantapkan 

pemahaman mahasiswa 
4. Tindak lanjut dengan pemberian tugas mempelajari materi untuk 

n<>rtemuan salaniutnva 

Sarana dan Sumber Belajar 
1. 

2. 

3. 
4. 

Sarana dan Prasarana : 
a. Bengkel mesin 
b. Mesin bubut 
c. Mesin frais 
d. Mesin sekrap 
e. Mesin gurdi/bor 
f. Mesin gerinda 
g. Mesin sloUtusuk 
h. Mesin gergaji besi 
i. Mesin hobbing, dll 
Peralatan: 
a. Mistar baja 
b. Busur derajat 
c. Vernier caliper 
d. Mikrometer 
e. Meja perata 
Bahan: 
Sumber Belajar; 
a. Job sheet (lembar kerja) , instruction al sheet, operation sheet 

si teknik pemesinan b. Modul pembelajaran proses produk 
c. Buku mesin-mesin perkakas 

Penilaian dan Tindak Lanjut 
1. Evaluasi sheet 
2. Penilaian kognitif 
3. Penilaian Afektif 
4. Penilaian psikomotorik 
5. Lembar observasi kerja praktik 

6 



KOMPETENSI PROSES PRODUKSI TEKNIK PEMESINAN 

Job!Tugas 

Nama : ................................. ............... ... ............. NIM: ............................ . 

lnd1kator K1ne~a dan Kriteria Keberhasilan 
Kompeten 

Catalan 
Ya Tdk 

1. MemJlerhatikan tindakan keselamatan kerja . -
a. ldentifikasi alat dan prosedur keselamatan 

kerja 
b. Mengidentifikasi resiko dan bahaya pada 

kerja bubut. I 
c. Mengidentifikasi cara mengatasi resiko dan 

bahaya pada kerja bubut 
d. Memilih ala! keselamatan kerja yang harus 

digunakan pada kerja bubut 
e. Mempergunakan ala! keselamatan kerja 

pelindung tubuh pada waktu membubut 
f. Melaksanakan prosedur keselamatan ke~a 

dalam penggunaan mesin bubut 
2. Menentukan persyaratan kerja 

a. Mempelajari prosedur kerja di 
pabriklbengkel. 

b. Memahami gambar ke~a dan instruksi ke~a 

c. Mengevaluasi gambar kerja dan produk yang 
akan dikeriakan. 

d. Mengevaluasi dokumen kerja dan produk I • 
,___}lang akan digunakan, 
e Menentukan kond1S1 pembubutan dan 

~arameter sesuai soesifikasi. 

f. Menentukan alat bantu yang digunakan. I 
g. Melaksanakan semua prasyarat kerja yang 

ditentukan. 
h. Menentukan spesifikasi yang dipersyaratkan 

dari aambar keria. 
3. Melakukan pekerjaan dengan mesin bubut 
a. Mengidentifikasi langkah-langkah 

pengoperasian. 

b. Menentukan standar waktu dari proses 

1 



lndikator Kine~a dan Kriteria Keberhasilan 
Kompeten 

Catalan 
Ya Tdk 

c. Memilih bahan dan benda kerja yang 
digunakan 

d. Memilih mesin bubut sesuai dengan 

~nggunaannya 

e. Menyiapkan mesin bubut dan peralatannya 
• 

f. Menyiapkan tool (pahat) yang digunakan 

g. Menentukan langkah kualitas produksi dan 
spesifikasi yang akan dicapai 

h. Menyiapkan bahan/benda kerja 

i. Menyiapkan alat ukur 

j. Menyetel dan menggunakan peralatan 
dengan sesuai prosedur. 

k . Kecepatan putaran mesin 

I. Kecepatan potong 

m . Kecepatan pemakanan 
1--

n Kedalaman pemakanan 

"o:- tdentifikasi penggunaan peralatan mesin I I bubut dan alat bantu pembubutan 

p. Membubut luar I 
q. Membubut dalam I I 

I 

r. Membesarkan lubang I 
s. Mengebor I 

·-

t. Mengebor senter 
1--

u. Mereamer 

V. Mengkartel 

w. Membubut ulir tunggal 
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lndikator Kine~a dan Kriteria Kebemasilan 
Kompeten 

Catalan • 
Ya Tdk 

x. Memotong 

4. Memeriksa komponen untuk kesesuaian dengan spesifikasi 
a. Memeriksa komponen dan dimensi benda 

ke~a secara visual r 
b. Mengecek secara visual bentuk fisik benda 

ke~a yang diproduksi sesuai dengan gambar 
ke~a. 

c. Memilih alai ukur yang sesuai 

d. Menerapkan teknik pengukuran yang benar 

e. Mengecek ukuran-ukuran benda kerja yang 
diproduksi dengan benar 

f. Mendokumentasikan hasil pengecekan 

Kesimpulan: 

········· ··· ................................ 
Dosen/ lnstruktur 

................................. 
NIP ... . ... . ..... ......... ...... 
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KOMPETENSI PROSES PRODUKSI TEKNIK PEMESINAN 

Job/Tugas 

Nama : .................................. .. .................. .......... NIM: .............. .............. . 

lndikator Kine~a dan Kriteria Keberhasilan 
Kompeten , 

Catalan 
Ya Tdk 

1. Memperhatikan tindakan keselamatan kerja -
' 

a. ldentifikasi alai dan prosedur keselamatan 

kerja 
b. Mengidentifikasi resiko dan bahaya pada 

kerja bubut. 
c. Mengidentifikasi cara mengatasi resiko dan 

bahaya pada ke~a bubut 

d. Memilih alai keselamatan kerja yang harus 
digunakan pada kerja bubut 

e. Mempergunakan alat keselamatan kerja 
pelindung tubuh pada waktu membubut 

f. Melaksanakan prosedur keselamatan kerja 
dalam penggunaan mesin bubut 

2. Menentukan persyaratan kerja 

a. Mempelajari prosedur kerja di 
pabrik/bengkel. 

-----'-

b. Memahami gambar ke~a dan instruksi ke~a 

c. Mengevaluasi gambar ke~a dan produk yang 
akan dikeriakan 

d. Mengevaluasi dokumen ke~a dan produk I w~ng akan digunakan. 
e. Menentukan kondisi pembubutan dan 

parameter sesuai spes1fikasi. 

f. Menentukan alat bantu yang digunakan. 

g. Melaksanakan semua prasyarat kerja yang 
. · ditentukan . 

h. Menentukan spesifikasi yang dipersyaratkan 
dari gambar kerja . 

3. Melakukan pekerjaan dengan mesin bubut 
a. Mengidentifikasi langkah-langkah 

pengoperasian. 

b. Menentukan standar waktu dari proses 

·-
1 



Kompeten r -
I ndikator Kinerja dan Krileria Keberhasilan 

Ya Tdk 
Catalan 

c. Memilih bahan dan benda ke~a yang 
digunakan 

d. Memilih mesin bubut sesuai dengan 
penggunaannya 

e. Menyiapkan mesir. bubut dan peralatannya 

f. Menyiapkan tool (pahat) yang digunakan 

g. Menentukan langkah kualitas produksi dan 
spesifikasi yang akan dicapai 

h. Menyiapkan bahan/benda kerja 

I. Menyiapkan alat ukur 

j . Menyetel dan menggunakan peralatan 
dengan sesuai prosed ur. 

k . Kecepatan putaran mesin 

I. Kecepatan potong 

m. Kecepatan pemakanan 

n. Kedalaman pemakanan 

o. ldentifikasi penggunaan peralatan mesin 
bubut dan alai bantu pembubutan 

p. Membubut luar 

q. Membubut dalam 

r. Membesarkan lubang 

s. Mengebor 

t. Mengebor senter 

u. Mereamer 

v. Mengkartel 

w. Membubut ulir tunggal 
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I ndikator Kine~a dan Krileria Keberhasilan 
Kompelen 

Catalan 
Ya Tdk 

x. Memolong 

4. Memeriksa komponen unluk kesesuaian dengan spesifikasi 

a. Memeriksa komponen dan dimensi benda I 
kerja secara visual I 

- -
b. Mengecek secara visual bentuk fisik benda 

kerja yang diproduksi sesuai dengan gambar 
kerja. -

c. Memilih alai ukur yang sesuai 

d. Menerapkan teknik pengukuran yang benar 

e. Mengecek ukuran-ukuran benda kerja yang 
diproduksi dengan benar -

f. Mendokumentasikan hasil pengecekan 

Kesimpulan: 

........... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 
Dosenllnstruktur 

...... ... ......................... 
NIP . ... ... ............ ........ . 

-
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KUESIONER TENTANG MODEL PEMBELAJARAN PRAKTIK BERBASIS 
KOMPETENSI BERORIENTASI PRODUKSI PADA 

MATA KULIAH TEKNOLOGI PEMESINAN I 

Untuk Dosen 

Berkenaan dengan pengumpulan data yang berkaitan dengan pelaksanaan 
pembelajaran praktik, bersama ini memohon kesediaan mahasiswa untuk mengisi 
angkeVkuesioner ini. AngkeVkuesioner ini tidak bermaksud menguji atau melakukan 
investigasi tertentu pacta mahasiswa, melainkan sebagai upaya memperoleh data 
lapangan secara riil tentang proses pembelajaran praktik. 

Hasil pengumpulan data ini sangat kami butuhkan sebagai masukan dan acuan 
dasar dalam pengembangan, perbaikan dan pelaksanaan Model Pembelajaran Praktik 
Berbasis Kompetensi Berorientasi Produksi (P2BKBP) 

Petunjuk 
Berilah Ianda cek ( -1) pada lima alternatif jawaban yang tersedia sesuai dengan 
kcndisi yang sebenarnya menurut anda. 
Alternatif jawaban yang tersedia memiliki lima kemungkinan dengan skala: 
4 = (Sangat Setuju) 
3 = (Setuju) 
2 = (Kurang Setuju) 
1 = (Tidak Setuju) 
Berikanlah alasannya atau komentar terhadap pili han jawaban anda 

Atas bantuan dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terima kasih. 

No Pertanyaan Jawaban 
1 Mala kuliah Teknologi Pemesinan I dapat saya pelajari dan 4 3 2 

pahami dengan lebih baik dan mudah melalui pembelajaran 
praktik dengan model P2BKBP 

2 Saya lebih senang belajar praktik dengan menggunakan model 
I P2BKBP dibandingkan dengan cara pembelajaran praktik 

konvensional atau yang lainnya 
3 Dengan menggunakan model P2BKBP, saya lebih bersemangat 

dalam mengikuti perkuliahan praktik 
4 Belajar dengan menggunakan model P2BKBP ternyata mat a 

kuliah teknologi pemesinan I menyenangkan dan tidak 
membosankan dan meningkatkan kompetensi saya 

5 Model P2BKBP yang d iterapkan oleh dosen selama ini membuat 
saya lebih akrab dan dekat dengan teman-teman dan senang 
bekerja di bengkel 

6 Dengan model P2BKBP, say a dapat belajar dan mengerjakan 
tugas/proyek secara mandiri maupun kelompok, dapat membantu 
untuk memahami dan mengerti dalam membuat benda kerja 
sesuai prosedur operasional standard dan kebutuhan du/di 

7 Model P2BKBP, memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk 
belajar mandiri dan mampu mengerjakan tugas-tugas yang 

1 

1 



9 Model yang 

Lor..c•r-, kesempatan untuk 
berl<aitan dengan tugas 

praktik sangat membantu saya dalam meningkatkan kompetensi 
dan 

10 Bela jar dengan 
kesempatan 

memberikan 
h:o•w:o.k pada saya untuk saling membantu 

saya dapat belajar cara 
sesuai permintaan du/di 

model 

an 

mengg P2BKBP memungkinkan saya 
untuk belajar, bukan saja dari dosen, tetapi juga dari mahasiswa 
dan du/di 

18 Saya merasa senang 
memberikan peke~aan 
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KUESIONER 
MODEL PEMBELAJARAN PRAKTIK BERBASIS KOMPETENSI 

BERORIENTASI PRODUKSI (P2BKBP) 
PADA MATA KULIAH TEKNOLOGI PEMESINAN I 

Untuk Mahasiswa 

Berkenaan dengan pengumpulan data yang berkaitan dengan pelaksanaan 
pembelajaran praktik, bersama ini memohon kesediaan mahasiswa untuk mengisi 
angketlkuesioner ini. Angketlkuesioner ini tidak bermaksud menguji atau melakukan 
investigasi tertentu pada mahasiswa, melainkan sebagai upaya memperoleh data 
lapangan secara riil tentang proses pembelajaran praktik. 

Hasil pengumpulan data ini sangat kami butuhkan sebagai masukan dan acuan 
dasar dalam pengembangan, perbaikan dan pelaksanaan Model Pembelajaran Praktik 
Berbasis Kompetensi Berorientasi Produksi (P2BKBP) 

Petunjuk 
Berilah Ianda cek ( .J) pada lima alternatif jawaban yang tersedia sesuai dengan 
kondisi yang sebenarnya menurut anda. 
Alternatif jawaban yang tersed ia memiliki lima kemungkinan dengan skala: 
4 = (Sangat Setuju) 
3 = (Setuju) 
2 = (Kurang Setuju) 
1 = (Tidak Setuju) 
Berikanlah alasannya atau komentar terhadap pilihan jawaban anda 

Atas bantuan dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terima kasih. 

No Pertan~aan Jawaban 
1 Mata kuliah Teknologi Pemesinan I dapat saya pelajari dan 4 3 2 

pahami dengan lebih baik dan mudah melalui pembelajaran 
oraktik denoan model P2BKBP 

2 Saya lebih senang bel ajar praktik dengan menggunakan model 
P2BKBP dibandingkan dengan cara pembelajaran praktik 
konvensional atau vano lainnva 

3 Dengan menggunakan model P2BKBP, saya lebih bersemangat 
dalam mengikuti perkuliahan praktik 

4 Belajar dengan menggunakan model P2BKBP ternyata mata 
kuliah teknologi pemesinan I menyenangkan dan tidak 
membosankan dan meningkatkan komeetensi sa~a 

5 Model P2BKBP yang diterapkan oleh dosen selama ini membuat 
saya lebih akrab dan dekat dengan teman-teman dan senang 
bekerja di bengkel 

6 Dengan model P2BKBP, saya dapat belajar dan mengerjakan 
tugas/proyek secara mandiri maupun kelompok, dapat membantu 
untuk memahami dan mengerti dalam membuat benda kerja 
sesuai prosedur operasional standard dan kebutuhan du/di 

7 Model P2BKBP, memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk 

1 

1 
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model 

bela jar keterampilan 
P2BKBP 

.:or-.c11" memberikan kesempatan yang 
untuk belajar berkaitan dengan kebutuhan dan 

~~~~~~~~m~e~nggunaka~n~Od.~~KBPI<Ieetbillih,---------1--t--t--t-l I prestasi belajar, minat, bakat, potensi dalam diri 

2 



. 

-
-

. 

• 

. • 

. 

FAKULTAS TEKNOLOGI UNIMED MEDAN 
Mata Kuliah : 

1------:-:--:--,---'-
TEKNOLOGI PEMESINAN I Teknik Mesin 

1---:--:-:---+--_:_::.:..::..::.=..::.=-=..:....:....:::.:..:..:.=.:..:.:~:...:....:c---t----:-MES/Sl 
Judul: 

IS/No. 01/TPl PARALEL STRIP/PAD Waktu : 200 
Men it 

A. PRASYARAT 
Mahasiswa untuk mernbuat paralel strip/pad ini diwajibkan telah mcmpunyai pcngetahuan 

guasai keterampilan. dan sudah men 
I. 
2. 
3. 
4. 
5 . 
6. 
7. 
8. 
9. 

Mengetahui da sar-dasar pcngefraisan (pengoperasian mcsin frais). 
Mengetahui pro ses pcrlakuan panas. 
Mcngctahui da sar-dasar pcngujian logam. 
Mengetahui da sar-dasar pcnggerindaan. 
Mcngetahui da · sar-dasar pcngukuran. 
Mengctahui da sar-dasar gam bar teknik. 
Membaca gamb ar kerja dan menggambar teknik. 

i tungan dasar matcmatika. Melakukan perh 
Menggunakan a I at keselamatan kcrja. 

D. TU.I UAN 
I. 

2. 

3. 

4. 

S. 

Mclalu i pcmbua tan parallel strip maka mahasiswa dapat: 
an pemesinan frais a. 

b. 
c. 
d. 
c. 

f. 
g. 
h. 
i. 

Mcnggunak 
Mengcfrais 
Menyckrap 
Mclakukan 

bidang rata, bertingkat dan rnembuat alur 
rata 
heat treatmen 1 

Mengcraska n bahan baja dan mcncntukan temperatur pengernsan, bahan pcndingin 
endingin dan posisi p 

Menguji tin gkat kekcrasan bahan 
Menggerind a rata 
Mengukur d cngan alai presisi 

keselamatan kerja Melakukan 
Dengan demik" t3Jl mahasiswa akan meningkatkan dirinya secara langsung dalam 

rikut di atas. beberapa hal be 
a. 

b. 

c. 
d. 

Mengerjak an bcnda terpakai dan dapat dijual (marketable) maka akan timbul dalam 
wa bcberapa hal sebagai berikut. diri mahasis 

Bckerja den gan tcliti sen a sesuai dengan lru1gkah-langkah kerja dan selalu berusaha 
a lebih baik. untuk bekerj 

Dcnanggun 
Percaya di ri 

g jawab terhadap pekerjaan yang diketjakan. 
terhadap apa yang dikerjakan dan basil yang dikerjakan . 

Memberikan m asukan kcpada industri dan perdagangan. khususnya kepada bengkel
ngkungan pcndidikan fungsi dan penggunaan dari pada parallel strip . 
sena mcngajak mahasiswa untuk berpikir bisnis dalam melakukan 
rguna bagi dirinya sendiri dan masyarakat pada umumnya. 

bengkel pada li 
Membiasakan 
sesuatu yang be 
Mcmberikan rn, 
pcnjualan produ 

asukan kepada sekolah untuk mcningkatkan kesejahteraan mclal ui has i I 
k-produk. 

C. K EUNCCUL A N PllODUK 
Strip I. Fungsi Paralcl 

Para lei strip dig unakan untuk setting benda kerja, baik itu pada ragum atau mcja rncsin 
akan sebagai lru1clasan pengikat benda kerja pada ragum maupun pada dan juga digun 

mcja mesin. 
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2. Bemuk dan ukuran paralel strip 
a. Bentuk berdasarkan fungsi dari parale1 strip maka bentuknya adalah berpenampang 

segi empat a1au bujur sangkar. 
b. Ukuran. Ukuran-ukuran dari parale1 strip sangat beraneka ragam dan dapt dibuat 

sesuai keperluan. Untuk menunjang fungsinya. paralel strip selah• dibum 
berpasangan dengan ukuran yang san1a. 

3. Parale1 strip yang akan dibuat ukuran : 

Tebal (A) 10 10 10 10 10 12 12 12 12 12 14 
Lebar (13) 20 25 30 35 40 20 25 30 35 40 20 
Panjan,t\ (C) 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 

Tcbal (A) 16 16 16 16 16 18 18 18 18 18 20 
Lebar(B) 20 25 30 35 40 20 25 30 35 40 20 
Panjang (C) 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 

D. ALAT DAN BAliAN 
Untuk mcmbummandre l gang ini. dipcrlukan alat dan bahan sebagai bcriku t : 
I. Bahan 

- Bahan bt~j a EMS 45 

2. Mcsin/pcra latan 
- Mesin frais dnn pcrlcngkapannya 
- M i star sorong mesin frais 
- Pisau frais (end mill) 0.25 mm (untuk para1e1 ukuran 150 x 25 x 14 mm). 
- Pisau frais (end mill) 0,12 nun (untuk paralel ukuran 80 x 10 x 6 mm). 
- Mistar sorong 
- Dapur 1istrik 
- Smithtang 
- Mcsin uji kekerasan sistem Rockwell 
- Mesin gerinda rata 
- Micrometer luar 
- Bak oli dan bak air 
- Oli umtuk blueing 
- Palu plastik 
- Kiki r rata 6'' dan 2" 

3. Kcsc lamatan kerja 
- Baju kcrja 
- Kacamatn 
- Masker 
- Sarung tangan 
- Tutup kcpala 
- Sepatu kerja 
- Apron 

14 14 
25 30 
125 125 

20 '26 -
25 30 
125 L-125_ 
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E. LA GKAH KERJA 
a. Pengefraisan 

I. Siapkan bahan EMS 45 

Teknik M esin 

MES/Sl 
Waktu: 200 

M en it 

2. Siapkan mesin frais dan pisau frais (end mill) 0 25 mm. scrta setting kctegaklurusan 
pisau. 

3. Setting posisi ragum pada meja mesin frais. 
4. Siapkan vertical head dan colletnya. 

5. Pasang pisau frais 0 25 mm pada colletnya. 
6. Pasang bcnda kcrja pada ragum dengan posisi memanjang. 
7. Atur kecepatan putaran sesuai dcngan bahan dan diameter pisau frais berdasarkan 

rum us n = ( I 000 x S) I n.O a tau label yang te rsedia. 
8. rrais kc cnam bidang dcngnn mcnyisakan 0.5 mm untuk seti ap ukuran akhir dari 

setiap bagian dengan urutan scbagai berikut : 
a. Jepi t bencla kerja pacla ragum dan frais bidangnya. Seki ranya kurang ti nggi, dapat 

diganj al dcngan bcnda yang permukaannya rata dan sejajar. 
b. Frais bidang bcrikutnya, dengan menjepit bidang pada rahang tctap ragum dfln 

bidang pada ral1ang gerak dengan diganjal rol (batang bulat). 
c. Frais bidang kedua dengan membalik benda ke~ja, dimana posisi pcnj cpitan tctap 

scperti kondisi sejajar dcngan dasar ragum. 
d. l lilangkan bagian-bagian yang tajam dengan kik ir. 
e. Frais bidang ketiga dengan mcnjcpit bidang penama dan kedua. 
f. Secarn nonnal pada mulut ragum. dan yang penti11g adalal1 bidang bctul-betul 

sejajar dcngan dasar ragum/pem1ukaan meja frais. 
g. fanpa membuka benda kerja, frais bidang dengan mempergunakan sisi pisau frais 

(end mill). 
h. I lilangkan sisi-sisi yang tajan1 dengan kikir. 
1. Pcriksa scmua ukuran dengan menggunakan mistar sorong. 

9. Buat champer pada kedua ujung paralel strip dengan memiringkan kepala tegak 
pcmcgang pisau frais sebesar 45°. 

10. Ukuran setclah selcsai pcngefraisan adalah 150.5 x 25.5 x 14.5 mm. umuk p:lralcl 

strip ukuran 80,5 x I 0.5 x 6.5 mm gunakan pisau frais (end mill) 0 12 mm. 

b. Pcnyckrapan 
I. Siapkan bahan EMS 45 
2. Siapkan rncsin sekrap dengan pisau sckrap 
3. Setting posisi ragum pada mcja mesin sekrap 
4. Siapkan para lei strip bantu untuk menjepit benda kerja 
5. P::tsang pisau sekrap pada kepala sckrap 
6. Pasang bcnda kcrja pada ragum dengan posisi memanjang 
7. Atur kcccpat::tn pcnyekrapan, untuk pemakanan benda kcrja 2 mm clcngan keccpatan 

norm::tl, scdangkan untuk pemakanan ketebalan 0,5 - I mm agak d ipercep::tt. 
8. Lakukan pcnyckrapan secara otomatis, dengan terlebih dahulu selcl pcngaturan 

otomati snya tcrhadap gerakan pcnyckrap untuk posisi eretan maju atau mundu r dan 
scbal iknva. 



FAKULTAS TEKNOLOGI UNIMED MEDAN 
Mata Kuliah : TEKNOLOGI PEMESINAN I Teknik Mesin 

Judul : 
IS/No. 01/TPl 

1----...:.M:.::E::--S/Sl _ 
Waktu : 200 

Menit 
PARALEL STRIP/PAD 

9. Atur 1angkah penyckrapan secara benar sesuai petunjuk dengan panjang 1angkah dan 
se1isih yang harus di1ebihkan untuk masing-masing a\\>111 langkah beljarak 10 mm 
15 mm sedangkan untuk akhir langkah 15 mm - 20 mm. 

I 0. Atur penurunan pahat/pisau sekrap ke bendanya dengan ska1a nonius dan kunci untuk 
me1akukan penyekrapan dengan benar. 

II. Pastikan posisi pisau sekrap tegak 1urus dengan benda kelja. 
12. Gunakan pisau sekrap unruk beberapa tahap pemakanan. 
13. Pisau sekrap pada awa1 pemakanan gunakan pisau sekrap raut, sedangkan untuk akhir 

pcmakanan gunakan pisau sekrap yang rumpul sekaligus sebagai penghalus 
pcrmukaan benda kcrja. 

14. Buat champer pada kedua ujung paralcl strip dengan rncmi ringkan kepnla tcgak 
pemcgang pisau sekrap sebcsar 45°. 

15. Hi langkan bagian-bagian yang tajarn dengan kikir. 
16. Periksa sernua ukuran dengan mcnggunakan mistar sorong. 

c. l'cngcrasan 
1. Siapkan dapur pcmanas (dapur 1istrik) 
2. Masukkan bend a kerja kcdalarn dapur dengan posisi mema1~jang 
3. Tutup pinlu dapur dengan rapat (sclarna proses pemanasan dapur tidak botch dibuka) 
4. Atur tcmpcratur pengerasan scsuai dengan bahan baja EMS 45 ya itu pada tcmperatur 

840°C (Table bohler) dengan hold ing time 20 men it. 
5. I lidupkan dapur . kcmudian tunggu sampai proses pemanasan sclesai 
6. Angkm bcnda kerja dari dapur dengan menggunakan smith tang pada posisi bcnda 

kcrja tcgak. 
7. Celupkan benda kerja keda1am bahan pcndingin sampai dingin. 
8. Setclah benda kerja dingin angkat dan bersihkan. 

d. Pcmudaan ( l'cmpcring) 
I. Siapkan dapur pcmanas (pada temperature suhu kamar) 
2. Masukkan benda kc~a )ang sudah dikeraskan keda1arn dapur dengan posisi 

mcmar~ang. 

3. Turup pintu dapur dcngan rapat (selama proses pemanasan dapur tidak botch dibuka) 
4. Arur temperature pcrnudaan sesuai dengan bahan baja EMS 45 yairu tcmpcratur 

200°C (table)dengan holding time 20 menit. 
5. llidupkan dapur. kcmudian tunggu sampai proses pemanasan selesai 
6. Angkat benda kcrja dari dapur dcngan menggunakan smith tang pada posisi benda 

kcrja tegak. 
7. Cclupkan bcnda kerja kcda lam bahan pendingin sampai dingin. 
8. Sctclah benda kerja dingin angkat dan bersihk.an. 

e. Pcngujian Kekcn1san Sistem Rockwell 
I. Siapkan mcsinuj i kekcrasan system Rockwell lengkap dcngan indentornya 
2. Bcrsihkan pcrmukaan (pcnampang) bcnda kerja 

L-_.::.3:... -'Tcmpatkan benda kcrja pada l:::a::.:n;::da~s:::ru::.:t..:.m:.::e::::s:.::i'.:..l :::.ujt:.Ji _ ____________ ....J 
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A.PRA VA RAT 
Mahasiswa u ntuk membuat engscl ini diwajibkan telah mempunyai pengetahuan dan 

asai ketcrampilan : sudahmcngu 
I. 
2. 
~ 

.) . 
4. 

5. 
6 . 
7. 

Pcmbubut an luar. pembubutan dalam, pembubutan tirus, scrta pengcboran. 
an putaran dan pengaturan putaran pada mcsin bubut. Perhinmg 

Pengetahu an bahan, scna pengetahuan tentang pengamh panas (heattreatmelll). 
Penguku ran sederhana dengan menggunakan mistar sorong 0,05 mm scrta 

cr dengan ketelitian 0,01 mm. micromct 
Membaca gam bar kerja dan menggambar teknik. 

n perhitungan dasar. Mclakuka 
Menggun akan alat keselamatan kerja. 

B. TU.JUAN KOMPETENSI 

I. 

2. 

Pcmbuata n benda kcrja engscl ini melalui beberapa proses scbagai bcrikut. 
nakan pcmesinan bubut -Mcnggu 

-Mclaksm 1akan pengukuran secara presisi . 
Dcngan d cmikian, maka mahas iswa akan meningkatkan d irinya secant langsung 

crapa hal tcr~ebut d i atas. dolam bcb 
Dcngan n 
dapat : 

1cnyc lesaikan pembuatan benda kerja engsel ini, mahasiswa d iharapkan 

- Mcnggur 1akan mesin bubut sccara benar. 
-Mcmbub 
- Membub 
-Mcmbub 

ut rata scjajar dengan toleransi 0,1 mm. 
ut lubang d~ngan pas. 
ut pinggulan dan membubut tirus. 

-Mengatu 
-Mengaw 

r kedalaman pemakanan dengan bantuan non ius mcja. 
r kelumsan meja denganmcnggunakan dial. 

C. K EU GG LAN PRODUK 
gsel I. 

2. 

3. 

Fungsi En 
Engsel ad alah bendalalat yang digunakan umuk membuka dan menutup pintu besi 
dengan berbagai diameter engsel yang dibutuhkan sesuai dengan besar kecilnya 

yang digunakan. pimu besi 
c l Jcnis cngs 

Jcnis eng sc i berbeda-beda walaupun sama fungsinya. jen is engsel yang scring 
pcrbengkelan adaJah : dipakai di 

- Engscl B iasa 
- Engse l P en 
Perbcdaa n Engscl 
-Engscl b iasa adalah engscl yang digunakan untuk pintu besi dengan diameter yang 

scsuai kebutuhan yang di tandai dengan satu kepala!tutup scbagai cngscl bcrbcda 
saj a. 

· Engscl p en ada lnh cngsel yang digunakan untuk pintu besi dengan diameter yang 
scsuai kcbutuhan yang ditandai dcngan 2 kcpalaltutup sebagai c ngscl sa· a. bcrbcda 
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4. Bentuk Engscl yang dibuat: 
Yang dibuat adalah engsel, terdiri dari 
- Smu buah kcpala /tutup engsel 
-Satu buah badan cngsel 

D. ALAT DAN BAHAN 

Jurusan Tcknik Mcsin 

Kode MK: M£S 45237 
Waktu : 200 men it 

Untuk membuat mandrel gang ini, dipcrlukan bcberapa alat dan bahan sebagai 
berikut. 

I. Dahan 

- Bahan St.3 7 0 I'' x I 05 

2. Mcsin/pcralatan 
- Mcsin bubut serta kclcngkaparmya 
- Mcsin Gcrgaji dan kclengkapannya 

Pahat bubut rata 
Pahat bu but da I am 
Pahat bubut po tong 

- Senter drill dan Mata 13or 
- M is tar sorong 
- !VI icrometer 

3. Kelcngkapan Keselamatan Kerja 
13aju kerja 

- Kacamata 
Masker 
Sarung tangan 
Tutup kcpala 
Scpatu kclja 

E. LANGKAH KEIUA 

a. Pembubut:tn 

I. Lakukan facing pada salah satu ujung benda kerja. 
2. Ouat lubang center pada ujungnya. kemudian lakukan pengeboran lubang dcngan 

diameter 8 mm dan kedalaman yang sesuai dengan gam bar kerja. 
3. Lakukan pengcboran lubang dengan diameter 15 mm dengan kedalaman yang 

scsuai dcngan gambar kerja 
4. Pasang palmt dalam untuk melakukan pembubutan dalam lubang untuk pengepasan 

ukuran lubang 0 16,2 mm 
5 . .I .akukan pcmbubutan pada bagian luar lubang engsel dengan diameter 25 mm 



. 
. 

. 

. 

, 

. 

--

FAKULTAST EKNOLOGI UNIMED MEDAN 

Mala Kuliah : TEKN OLOGI PEMESINAN I 

ENGSEL 
Jurusan Teknik Mesin 

Kode M K: MES 45237 
Waktu : 200 mcnit 

Judul : -fS/No. 03ffPI 

.--

6. Pasang pahat potong un tuk melakukan pemotongan lubang engsel sesuai dengan 
ukuran pada gam bar keJja 

7. Lakukan facing pada ujun g benda kelja terdapat pada cekam yang baru selesai 
dipotong 

8. llubutlah bcnda kclja unt uk membuat poros engsel dengan ukuran diameter 16 mm 
ung bcnda kclja dengan ukuran I x 45° . 9. Lakukan cham per pada uj 

I 0. Duka dan balikk.an bcnda k erja serta lakukan pembubutan diameter 25 mm 
benda kelja hingga mencapai ukuran 35 mm 

ng bend a kerja dengan ukuran 2 x 4 5°. 
II. Lakukan facing pada ujung 
12. Lakukan champer pada uj u 
13. Lcpaskan bcnda kerja (por os engsel), kemudian lakukan pekerjaan champcr pada 

kuran 2 x 45°. uj ung bend a keJja dengan u 
14. Ambit centre drii l atau mat a bor untuk membuat lubang sebcsar 3 mm 

asan antara lubang dan poros engscl 15. Lakukan pckcrjaan pengep· 
16. Sclcsai bekerja. lakukan pembersihan mesin dan pengcmbalian peralatan scsuai 

diatur sebagaimana mestinya dcngan tata lctak yang te lah 

b. Kcschtmatan Kcrja 

I. 

Kcselamatan in i ada tiga kelon 1pok keselamatan yaitu: 
• 
• 
• 

Kesclamawn tcrhnclap opcrato r 
sin Kcsclnmntan terhttdap alatlme 

Kesclamatan terhadapl ingkun gan 

Keselamatan terhadap opemtor 
Sctiap saat didalam bcngkel maim siswaloperator harus sela lu: 
-
-
-
-
-
. 
. 
-

Memakai baju kerja 
Mema~ai kacamnta 
Memakai sepatu kerja 
Tidak mcmakai kalung 
Tidak bcrambut panjang a tau r nemakai tutup kepala bagi yang bernrnbut panjang. 
Mema~ai sanrng Iangan pada ' 'aktu memegang benda tajarn dan memegang bcnda panas . 

pada waktu membuka dapur pembakaran . Menggunakan m~kcr muka 
Mcma~ai apron asbes pada "a ktu mclat..ukan hardening. 

2. Keselamatan bagi alatlmesin 
. 
. 
. 
. 

Operator selalu mengecek kon disi mesin 
Membcrikan oil peluma> pada 
Selalu mertiaga alat potongnya 

bagian bagian yang memerlukan 
tajam 

Tidak pcrnah mcmaksnkan me sin overload 

3. Kcselamatan untuk lingkungan 
Operator sclalu menjaga lingkung annya bcrsih dan bebas dari sampah kertas dan mnjun. 

ahan lainnya -
. 
. 
-

Potongan-potongan bcsi dan b 
Grcasc/gcmuk yang terceccr at au tumpahan oil 
Perbunwn bcrscndn gurnu awu 
Benun/tatal yang terlcmpar kcr 

-

lari-lari di dalam bengkcl 
nana~mana. 
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F. KOMPONEN BIA YA 
Dalarn rncncntukan harga total dari suatu benda kcrja, didasarkan kepada harga 
pcrkiraan yang rinciarmya adalah scbagai berikut : 

1. Biaya produksi prototype 
a. Harga baltan 

I. Baja St. 37 sebanyak 0.5 kg 
2. Oli untuk blackin{Vbloonir 

b. Harga alat habis 
I . Pcndingin pcmotongan 

c. llarga penyusutan mesin 
I . Mcsin bubut 
2. Mcsin gergaj i potong 

d. Harga upah/operator 
I. Membubut 
2. Mcmotong 
3. Fin ishing 

c. Harga pcngcpakan 
I. Kayu 
2. Plastik 
3. Paku/lern 
4. Biaya administrasi 

G. WAKTU PE GERJAA 
Waktu pcngcrjaan pcmbuatan cngscl dilakukan dengan cant pcrnbubutan. 
Rinciannya adalah scbagai berikut : 

I. Radan cngscl 
a Pcmbubutan 
b. Pcngcboran 

2. Kcpalwtutup cng~cl 
a. Pcngeboran 
b. Pcmbubutan 

30' 
100' 
130' 

Bcrarti total "aktu aclalah 6 jam. 
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4. Scntuhkan benda kerja terhadap indentomya (intan kerucut) 
5. Tckan tomboltcst 
6. Tunggu sampai pcngujian sclesai 
7. Baca hasil kekcrasan dari bend a kelja (benda aji) 

f . Penggcrindaan 

Teknik Mesin 

MES/Sl 
Waktu : 200 

Men it 

-

Karena parallel strip selalu berpasangan maka pada proses pcnggerindaan harus digcrinda 
bcrsamaan dengan pasangannya dengan langkah kerja sebagai berikut. 
I. Siapkan mesin gerinda datar (surface grinder) dan air pcndinginnya (batu gerinda di 

dresser kalou perlu). 
2. Pasang bcnda kcrja pada mcja mcsin (mcja magnit) secara berpasangan. 
3. Hidupkan mcsin untuk pcngikatan bcnda kerja (kemagnitan hidup), sistcm otomatis 

bcrjalan dan mcmutar roda gcrinda. 
4. Gcrindalah bcnda kcrja pada kecnam bidangnya sampai mcncapai ukuran. 
5. Sctclah sclcsai pcnggcrindaan bcrsihkan bcnda ke~ja dan bcrikan pclumasan bcnda 

kcrja. 
6. Cck ukuran dengan micromete r luar. 
7. Cck kcrataan dan atas bila perlu. 
8. Bcrsihkan benda kerja dengan lap serta beri oli. 
9. Simpan parallel st rip pada kotak kayu. 

g. Kcsclamatan kcrju 
Kcsclamatan ini ada tiga kclompok yaint : 
• Keselamatan terhadap operator 
• Keselamatan terhadap alat/mesin 
• Keselamatan lerhadap lingkungan 

I. Keselamatan tcrhadap operator 
Setinp saat didalam b.:ngkelmahasis"aloper:uor harus selalu: 
- !llcmakai baju kcrja 
- Mcrnakai kacamata 
- Memakai sepalu kerja 
- Tidak mcmakai kalung 
- l'idak b.:mmbut panjang atau memakai tutup kepala bagi yang b.:rambut panjang. 
- Memnkai sa rung tangan pada "akw rncmcgang benda tajam dan mcmcgang bcnda pana~. 
- Mcnggunakan masker muka pada waktu membuka dapur pembakaran. 
- Mcmakai apron asbes pacta "aktu mclakukan hardening. 

2. Kcsclamatan bagi alat!mcsin 
- Opcrmor sclalu mcngecek kondisi mesin 
- Putaran mcsin harus ~csua i dcngan bahan bcnda kerja dan diameter pisau frais. 
- Mcmpcrhutikan oil pelumas seo1a bagian bagian yang onemerlukan pc lumas. 
- Sclalu mcnjaga alai potongnya tajam 
- Tidnk pcrnah mconaksokan mesin overload 
- Jika da1>11r pcntunas menggunakan kecepalan pemanasan harus discsuaikan dcngan bcnda kc~j a 

L_ ____ _ 
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\ 
dan temperatur yang diinginkan. 

- Penempatan ala1-alat ukur harus dipcrbalikan. 

3. Keselamatan untuk lingkungan 
Opcralor selah• menjaga lingkungannya bersih dan bebas dari sampah kenas dan majun. 
- Potongan-polongan besi dan bahan lainnya 
- Grease/gemuk yang tercecer 31311 tumpahan oil 
- Perbua1an berscnda gurau atau lari-lari di dalam bengkel 
- 13eram/tatal yang terlempar kemana-mana. 
- Sisa pemotongan ditempatkan pada tern pat )ang sudah disiapkan 
- Ol i bekas pendinginjangan dibuang sembarangan. 

F. KOMPONF: 81AYA 
Dalam mcncr!lukan harga total dnri suatu benda kcrj a. didasarkan pada harga perk iraan 
yang rinc iannya scbagai berikut. 

I. Biaya P roduks i prototipe 
a. llarga bahan 

I. Bttia EMS 45 
2. Oli pcngernsan 

b. l larga ala t habis 
I. Pahat sekrap 

2. End mill 0 25 mm 
3. Batu gcrinda 

c. l larga penyusutan mesin 
I. l\ tesin sekrap 
2. Mcsin frais 
3. Mesin gerinda silindris 
4. Mcsin uji kckcrasan 
5. Dapur listrik pemanas (I !eat Treaunent) 

d. l larga upah operator 
I. Mcnyckrap 
2. Mcmfrais 
3. Mcnguji kekemsanfl larden dan blacking 
4. Mcnggeri nda 
5. Quality control 

c. Harga pcngcpakan 
I . Kayu 
2. Plastik 
3. Paku/lcm 
4. Biaya administ rasi 

-

-



Mata Ku liah : 

Judul : 
IS/No. 01/TPl 

f-

G. EVALUA I 

FAKULTAS TEKNOLOGI UNIMED MEDAN 

TEKNOLOGI PEMESINAN I 

PARALEL STRIP/PAD 

Teknik Mesin 

MES/Sl 
Waktu : 200 

Men it 

a. Pilihlah altematifjawaban yang paling tepat menurut anda, pada soal dibawah ini: 
I. Untuk mendapatkan hasil pengefraisan bidang yang sejajar dengan baik maka. 

a. Benda kerja diikat pada ragum 
b. Benda kcrja diikat pada meja mesin frais 
c. Ragum harus scjajar dengan meja mesin frais 
d. Benda kerja diikat sejajar dengan gerakan meja mesin frais tcrhadap pisau frais. 

2. Kccepatan putaran spindel bcrdasarkan 
a. Kcccpatan potong 
b. Diameter pisau 
c. Tcbal pcmakanan 
d. Kcccpatan potong dan diameter pisau 

3. Secara umum besarnya temperature pcngcrasan adalah 
a. Minimal Gso•c 
b. Minimal 723 •c 
c. Maksimum Gso•c 
d. Maksimum 723 •c 

-

4. Bahan pcndingin pada proses pcrlakuan panas (Heat Treatment} yang paling ccpat 
penyerap panas adalah 
a. Air 
b. Minyak 
c. Udara 
d. Udara tiup 

5. Untuk mcndapatkan bcnda kerja yang tidak rapuh dari proses pengerasan maka pcrlu di 
a. Normalkan 
b. Mudahkan 
c. Lunakkan 
d. l'anaskan 

6. Untuk mengetahui tingkat kekcrasan dari suaru bahan maka dilakukan pengujian 
a. Pukul tarik 
b. Tckan 
c. Kckcrasan 
d. Tenaga mcrusak 

7. Ji ka ingin mcndapatkan kekerasan permukaan pada tingkat yang ditcntukan untuk 
parallel strip maka harus dilakukan proses 
a. Pcmbubutan 
b. Pcnyckrapan 
c. l)cngukiran halus 
d. Pcnl(gcrin:::d:::;aa;:.;n;._ ________________________ -.J 



.------

Mata Ku liah : 

Judul : 
1--:-IS~/::-'N:..:;o~. 0:':1-:/T::::-:P:-:1---1 

FAKULTAS TEKNOLOGI UNIMED MEDAN 

TEKNOLOGI PEMESINAN I 

PARALEL STRIP/ PAD 

Teknik Mesin 

MES/Sl 
Wa ktu : 200 

Menit 

8. Ukuran 20,48 mm dari basil pengukuran dengan menggunakan mistar geser (mistar 
sorong) dengan tingkat kctclitian mistar adalah 
a. 0,1 mm 
b. 0,02 mm 
c. 0.20mm 
d. 0,05 mm 

9. Ukuran 25,02 mm adalah mempakan basil pengukuran dengan menggunakan micrometer 
luar pada kapasitas 
a. 0 25 mm 
b. 25 50 mm 
c. 50 75 mm 
d. 75 - IOOmm 

I 0. Untuk menghindari panas pada proses perlakuan panas terhadap muka (wajah) operator 
harus mcnggunakan 
a. Kacamata 
b. Apron 
c. Masker 
d. 13aju kcrja 

b. Jawablah scmua pcrtanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas 
I. Jelaskan cam membaca micrometer. 
2. Berapa bcsar putaran spindel pada mesin frais jika kecepatan potong, bahan yang akan 

dikcrjakan 25 meter per rnenit terhadap pisau frais HSS dcngan diameter pisau 20 mm. 
3. Jelaskan pcrlunp holding time pada proses pcngerasan. 

H. WAKTU PEI'iGERJAAN 
Wakt pengcrjaan pembuatan paralcl strip/pad ini dibedakan antam penyckrapan dan 
pengefraisan dari masing-masing benda. Sedangkan untuk proses heat treatment 
(penyepuhan dan pcmudaan)adalah dijadikan satu saja, karena kemampuan dapur untuk 
membakarnya dapat masuk bcbcrapa potong bcnda ketja ini. Untuk Jebih ckonomisn) a, 
maka murnya itu sebaiknya dibcli dipasaran saja. Rinciannya adalah sebagai bcrikut. 
I. Pcngefraisan/pcnyckrapan 200· 
2. Pcnggcrindaan I 00' 
3. Pcngcrasan 240' 
4. Pcmudaan (Tempering) 120' 
5. Pcngujian kckerasan system Rockwell 60. 

I. PETUN.TU K PENlLAIAN 
1. J>cni laian bcndalproduk didasarkan aLas tiga komponen penilaian ya itu : 

Komponcn mctodc, komponen has il keterampilan dan komponcn waktu. Skor moksimal 
total dari kctiga komponen adalah I 00, dengan batas kelulusan skor minimal 80. 

2. llntu~cn i Ia ian komponen metodc ditetapkan batas skor range I - I 0 yang tcrinc i atas: 



• 

-

FAKULTAS TEKNOLOGI UNIMED MEDAN 

Mata Kuliah-;---- TEKNOLOGI PEMESINAN I 
Judul : 

IS/No. 01/TPl PARALEl STRIP/PAD 

a. Langkah kelja skor I - 4 
b. Sikap kerja skor I • 2 
c. Penggunaan alat skor I - 2 
d. Kcselamatan kerja skor I - 2 

Teknik Mesin 

MES/51 
Waktu : 200 

Men it 

3. Unruk penilaian hasil kcrja. pcnilaian ditetapkan berdasarkan kompeten dan tidak 
kompeten yaitu skor maksimum atau nol sesuai dengan ukuran dan toleransi yang 
tercantum pada gam bar kerja. 

4. Untuk penilaian waktu, ditetapkan berdasarkan batas skor range I - I 0, nilai maksimal 
unruk pcnyclcsaian tepat wal.:tu atau lebih cepat dari waktu yang ditentukan pada lcrnbam 
kerja ( langkah kcrja). 

5. Sckiranya kclulusan mcngacu pada hasil produksi, nilai yang dicapai pada komponcn 
hasil kctcrampi lan tidak bolch ada yang nol (tidak kornpeten). 

6. Untuk mclakukan praktck pcrnbuatan bcnda/produk. peserta harus lu lus da lam cvaluasi 
kompctensi pengetahuan praktek dengan penguasaan minimal 80% (Skor 80) . 

. J. OAFTAR ISTILAII 

Bak Oli ada lah tempat/kotak terbuat dari pelat baja tanpa kebocoran, dipaka i untuk 
mcnampung oli berisi an tara 20 sampai 50 liter oli (untuk pengcrasan) 

Bak air adalah sama seper1i buk oli, tetapi berisi air dipakai umuk mendinginkan sccara 
ccpat dari proses pengerasan. 

Brescr alat meratakan permukaan baru gerinda . 

Champcr Pinggulan. 

Collet P<!mcgang. 

Oapur list rik adalah dapur untuk memanaskan/membakar bahan yang akan dikeraskan atau 
untuk mendapatkan perlakuan panas dengan menggunakan tenaga listrik yang 
disalurkan kcpada clcmcn-clemcn . 

EMC 

End mill 

Facin~ 

;1dalah bahan baja dengan komposisi khusus dan mempunyai konversi dcngan 
bahan baja yang disebut ST 60. 

Pisaujari. 

ada lah pckcrjaan mcrnbubut bagian muka yang gerakan pahat itu mclintang 
lcrhadap sumbu mesin. 

Ccrinda ada lah platuntuk mcngcrjakan logam secara sayat halus, tidak bcsar scpcrti sayat 
kasar pada pckc•:iaan pcrrncsinan. jcnisnya ada gcrinda datar, gcrinda s ilindris, 
gcrindo alat dan g,erinda Iangan. 

~------~~~~~~~~~~~-------------------------------·---
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~--------~~F~A~K~U~IT~A~S~T~E~K~N~O~L~O~G~I ~U~N~IM~ED~M~E~D~A~N~----------~ 
Mata Kuliah : TEKNOLOGI PEMESINAN I Teknik Mesin 

1-----
Judul : MES/Sl 

-
IS/No. 01/TPl PARALEL STRIP/ PAD Waktu : 200 

M en it 

Heat Treatment Perlakuan panas. 

HSS High Speed Steel (baja kecepatan tinggi) 

Holding time Waktu tunggu (proses perlakuan panas) 

Marketable Dapat dijual. 

Oillllucing Adalah oli yang disimpan pada satu bak oli, dan dipakai untuk media eel up 
da lam proses pcmbintan (blueing) atau penghitaman (blacking). 

Pcnggcrinduan adalah proses dari geri nda dalam hal ini dimaksudkan proses pcnggcrindaan 
silindris. 

Quality control Kon trol kualitas. 

Smith tang 

St. 60 

Setting 

adalah tong paltjang, ya itu alat jepit untuk mengambil atau mcmcgang bcnda 
kcrja panas dari dapur a tau pad a waktu menempa. 

adalah bahan baja karbon yang mcmpunya i kckuatan tarik 60 kg per mm' 
pcrscgi. 

Menyetel. 

Surface grinder Gerinda pemlUkaan rata. 

VCN adalah suatu bahan baja karbon tinggi yang mempunyai komposisi khusus 
ban yak yang dipakai untuk bahan komponen mesin . 
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Mat a Kuliah : 

FAKULTAS TEKNOLOGI UNIMED MEDAN 

TEKNOLOGI PEMESINAN I Teknik Mesin 

Judul : 

05/No. 01/ TPl 

I--

PARALEL STRIP/ PAD 

MES/Sl/01 
f-----

Waktu : 200 

A. Tujuan Kompctcnsi 
Melalui pembuatan paralel strip maka mahasiswa dapat : 
- Memfrais bidang flat tertentu dengan menggunakan end mill. 

Mengatur kedalaman pemakanan dengan bantuan nonius meja. 
Mengatur kelurusan meja dengan menggunakan dial. 
Mcngcfrais bidang rata. bcrtingkat dan membuat alur. 
Mcnggcri nda rata. 
Mcngukur dcngan plat prcsisi. 
Malakukan kcsclamatan kerja. 

B. Mesin/Pcralahut 
- Mistar sorong mesin frais 

- Pisau fra is jari/cnd mill 0 20 
- Mcsin fra is dan perlengkapannya 

Menit 

- Mcsin sckrap dan pcrlcngkapannya 
- Pisau frais (end mi ll ) 0,25 nun (untuk paralei ukuran 125 x 20 x 16 mm) 
- Pisau frais (end mi ll) 0,12 rnrn (untuk para lei ukuran 125 x 20 x 10 mm) 
- Pisau sckrap 
- Mistar sorong 
- Dapur listrik 
- Smith tang 
- Mesin uji kckcrasan sistem Rockwell 
- Mesin gcrinda rata 
- Micrometer luar 
- Palu plastik 
- Kikir rata 6 .. 
.. Kuas 2,, 
- Alat-alat kcsclamatan kerja 
- Kacamata 
- Sarung tangan 
- Apron 
- Masker 

C. Bahan 
- Bahan buja F.MS 45 l 0 x 20 x 125 mrn (2 buah) 
- Bahan baja F.MS 45 16 x 20 x 125 rnm (2 buah) 

D. Tindakan Kcscl:unatan Kcrja 
l . Kcsclarnatan tcrhadap operator 

Sctiap snat didalam bcngkclmahasiswaloperator han1s se1alu: 
- Mcmakai baju kcrjn 
- tvl cmnkui kncamata 
- Mcmakai SCt>nlu kc1ja 
- Tidnk rncmaka i ka lung 
• Tidak bcrambut paniung atau rnemakai tutup kepala bagi yang bcrambut panjang. 

-



FAKULTAS TEKNOLOGI UNIMED MEDAN -
Mata Kuliah : TEKNOLOGI PEMESINAN I Teknik Mesin 

~ Judul : _ 
05/ No. 01/TP1 PARALEL STRIP/ PAD 

MES/51/01 _ 
Waktu : 200 

Men it 

- Mernakai sarung tangan pada "aktu rncmegang benda tajam dan memegang benda panas. 
- Tidak rncmcgang sisa pcmtongan pada saat membersihl<an mesin. 

2. Kesclamntan bagi alatlmesin 
- \lfengecek kondisi mcsin 
- \lfemberikan oli pelumas pada bagian-bagian yang memerlukan. 
- Selalu menjaga alat potongnya tajam 
- Tidak pemah rncmaksakan mcsin overload 
- Penempntan alat-alat ukur harus diperhatikan. 
- Putaran mcsin harus sesuai dengan bahan benda kerja dan diameter pisau frais. 
- Memperhatikan oli pelumas serta bagian-bagian yang rnemerlukan pelumas. 

3. Kesc lamatan untuk lingkungan 
- Mahasiswa mcnj ~ga lingl..ungannya bersih dan bebas dari sampah kenas dan majun. 
- Potongan-potongan besi dan bahan lainnya disapu dan dimasukkan sampah. 
- Grcasc/gcmuk yang tcrcecer atau tumpahan oli dibersihkan. 
- Jnngu n mclakukun perbuatan bersenda guarau atau lari- lari di dalarn bcngkcl. 
- Ocram/latal yang tcrlcmpa•· kemana-rnana dikumpulkan dan disapu. 
- Lingkungan kerja selalu dijaga, baik itu kebersihan maur>un pencrangannya. 
- Sisa pcmotongan ditcmpatkan pada tern pat yang sudah disiapkan. 
- Ol i bekas pendingin jangan dibuang sembarangan. 

E. Langkah Kcrja 
n. Pcngcfraisan 

I. Siapkan bahan FMS 45 125 x 20 x 16 nun dan 125 x 20 x 10 mm. 

2. Siapkan mcsin frais dan pisau frais (end mill) 0 25 mm, sena setting kctcgaklurusan 
pisau. 

3. Setting posisi mgum pada meja mesin frais. 
4. Siapkan vertical head dan colletnya. 

5. Pasang pisau frais 0 ::!5 mm pada colletnya. 
6. Pasang benda kerja pada ragum dcngan posisi memanjang. 
7. Atur kcccp:llan putaran sesuai dcngan bahan dan diameter pisau frais berdasarkan 

rum us n - (I 000 x S) / n.D a tau label yang tcrsedia. 
8. Frais kc cnam bidang dengan menyisakan 0.5 mm unmk sctiap ukuran akhir dari 

sctiap bagian dengan urutan sebagai berikut : 
a. Jcpit benda kerja pada ragum dan frais bidangnya. Sekiranya kurang tinggi. dapat 

diganjal dcngan benda yang permukaannya rata dan sejajar. 
b. Frais bidang berikutnya. dengan menjepit bidang pada rahang tctap ragurn dan 

bidang pada rahang gerak dcngan diganja1 rol (batang bulat). 
c. Frais bidang kcdua dengan memba1ik benda kelja, dimana posisi pcnjcpitan tctap 

scpcrti kondisi sejajar dengan dasar ragum. 
d. lli la11gkan bagian-bagian yang tajam dengan kikir. 
c. Frais bidang ketiga dengan menjepit bidang pcrtama dan kedua. 
r. Sccara normal pada mulut ragum, dan yang penting adalah bidang bctul-bc1ul 

scjaja r dcngan dasar ragum/perrnukaan meja frais. 
'-----'~ Tanpa mcmbuka bcnda kerja, frais bidang dengan mempergunakan sisi pisau frais 



FAKULTAS TEKNOLOGI UNIMED MEDAN 
Mata Kuliah : 

Judul : 
05/No. 01/TP1 

TEKNOLOGI PEMESINAN I 

PARALEL STRIP/PAD 

Teknik Mesin 

1------'-'M.:..::.ES/S 1/01 = 
Wa ktu : 200 

Menit -
(end mill). 

h. llilangkan sisi-sisi yang tajam dengan kikir. 
1. Pcriksa scmua ukuran dengan mcnggunakan mistar sarong. 

9. Buat champer pada kedua ujung paralel strip dengan memiringkan kepala tcgak 
pemegang pisau frais scbesar 45°. 

I 0. Ukuran setelah sclesai pengefraisan adalah 150,5 x 25,5 x 14,5 mm. untuk paralel 

srrip ukuran 80,5 x I 0,5 x 6.5 mm gunakan pisau frais (end mill) 0 12 mm. 

b. Penyekrnpnn 
l. Siapkan bahan EMS 45 125 x 20 x 16 mm dan 125 x 20 x 10 rnm. 
2. Siapkan mesin sekrap dcngan pisau sekrap 
3. Sett ing posisi ragum pada mcja mesin ~ekrap 
4. Siapk::m para1cl strip bamu unmk menjepit benda kerja 
5. Pasang pisau sekrap pada kcpala sekrap 
6. Pasang benda ke1ja pada ragum dengan posisi memanjang 
7. Atur kccepatan pcnyckrapan, untuk pemakanan benda kerj a 2 mm dcngan kccepatan 

normal, scdangkan unt uk pcmakanan keteba1an 0,5 - I mm agak dipcrccpat. 
8. Lakukan penyekrapan sccara otomatis. dengan terlebih dalwlu setcl pcngaturan 

otomuti snya tcrhadap gerakan penyekrap untuk posisi cretan maju atau mundur dan 
scbalik.nya. 

9. Atur langkah pcnyekrapan secara bcnar sesuai petunjuk dengan panja11g langkah dan 
selisih yang harus dilebihkan untuk masing-masing awa1 langkah berjarak I 0 mm 15 
mm scdangkan untuk akhir 1angkah 15 mm - 20 nun. 

I 0. Atur pcnurunan pahat/pisau sckrap ke bendanya dengan skala nonius dan kunci untuk 
mclakukan penyekrapan dcngan benar. 

I I. Pastikan posisi pisau sckrap tegak lurus dengan benda kerja. 
12. Gunakan pisau sekrap untuk beberapa tahap pemakanan. 
13. Pisau sekrap pada awa1 pemakanan gunakan pisau sek.rap raut, sedangkan untuk akhir 

pcmakanan gunakan p1sau sekrap yang tumpul sckaligus sebagai pcnghalus 
pennukaan bcnda kerja. 

14. Buat champer pada kedua ujung paralc1 strip dengan mcmiringkan kepala tegak 
pcmcgang pisau sck.rap sebesar 45°. 

15. Hilangkan bagian-bagian yang tajam dengan kikir. 
16. Pcriksa semua ukuran dengan menggunakan mistar sorong. 
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tugas praktik dan kcmampuan berfikir mekanik 
mahasiswa terhadap hasil belajar keterampilan 
motorik tcknologi pengelasan 

7. Pengaruh stretegi penstrukturan isi teks ajar terhadap 
perolehan belajar dan retensi mahasiswa ditinjau dari 
motivasi berprcstasi pada mata kuliah menggambar 
tcknik. 

8. Pcngamh met ode pengorganisasian pembelajaran 
tugas praktik dan kemarnpuan berfikir mekanik 
mahnsiswa tcrhadap hasil bela jar kcterampilan 
motorik tcknologi pengelasan 

I 10 

Jabatan/ Ta-
Dana hun 

Anggota 1997 
SPP/DPP 

Anggota 1999 
SPP/DPP 

Anggota 1999 
OPF(Dana 

Rutin) 

Anggota 2000 
SPP/DPP 

Ketua 2000 
Pencliti 

Dosen Muda 
Angora 2001 

OPF (Dana 
Rutin) 

Anggota 2001 
Pcncliti 

Dosen M uda 

Anggota 2002 
Peneliti 

Dosen Muda 

-
Medan, 5 Mei 2012 

Drs. Khoiri, M.Pd. 
NIP. 13 157045 1 



Anggota Penel iti II : 

I ama Lengkap 
2 Tcmpat dan Tgl. Lahir 
3 Jenis Kelamin 
4 Pangkat!Gol. 
5 Jabatan 
6 Fak./Jurusan/Instansi 
7 Bidang Keahl ian 

: Drs. Selamat Riadi 
: Padang, 12 Dcsember 1965 
: Laki- laki 
: Pembina I IV la/ 132056576 
: Lcktor Kcpala 
: FT I Teknik Mesin I UNIMED 
: Teknologi Permesinan 

I I I 

8 Alamat Kantor : Jl. Wileam Iskandar, Pasar V, Mcdan Estate, 
Mcdan. 
Telp. (061)6 13365, 613276 / Fax. (06 1)6 14002. 

9 Alamat Rumah 

I 0 Pengalaman dalam Bid:mg Penclitian : 

No JuduiJ>cnclitian Tal111o 
S umbcr 

Dana 
I. Modifikasi barang bekas scbagai alat praktek IPA 1999 SPP/DPP 

bidang kel istrikan dan kcmagnctan di Sekolah 
Dasar dan Sckolah Mencngnh Pertama. 

2. Artikulasi Kurikulum Praktck Kerja lapangan 1998 SPP/OPP 
lndustri (PKLI) Mahsasiswa J urusan Pendidikan 
Teknik Mesin fPTK I KIP Medan 

Pengaruh Stmteg.i Mengcjar Keseluruhan dan 2000 SPP/DPP 
Bagian Serta Kemampuan Mekanika Teknik 
Terbadap basil Bclajar Mengajar Elemen Mesin 

' .>. Pengaruh Debit Cairan dan diameter pipa terhadap 2001 SPPIDPP 
PenurunanTekanan 

4. Pengaruh Debit Cairan dan panjang pipa terhadap 2001 SPPIDPP 
Penurunan Tekanan pada aliran searah horizontal 

5. Simulasi Perpindahan Panas Konduksi Pada Media 200 1 Dana 
Satu Dimensi Dalam Kcadaan Tak T unak Rutin/OPF 
Dengan Metode Beda M(\ju (eksplicit) 

Yledan, 5 1\ lei 2012 

Pelaksana, 

Drs. Sclamat Riad i 
NIP. 132056576 



' 

Benda kerja roda 
pagar 3" yang 
dihasilkan oleh 
mahasiswa dalam uji 
cobaluas 

Benda ke~a roda 
pagar 4" yang 
dihasilkan oleh 
mahasiswa dalam uji 
coba luas 

Benda ke~a roda 
pagar 2" yang 
dihasilkan oleh 
mahasiswa dalam uji 
coba luas 



Benda kerja paparlel 
strip yang dihasilkan 
oleh mahasiswa dalam 
uji coba terbatas 

Benda kerja paparlel 
strip yang dihasilkan 
oleh mahasiswa dalam 
uji coba terbatas 

Benda kerja paparlel 
strip yang dihasilkan 
oleh mahasiswa dalam 
uji coba terbatas 



' Benda kerja mandrel 
gang yang dihasilkan 
oleh mahasiswa dalam 
efektivitas 

Benda kerja mandrel 
gang yang dihasilkan 
oleh mahasiswa dalam 
efektivitas 

Benda kerja mandrel 
gang yang dihasilkan 
oleh mahasiswa dalam 
efektivitas 



.-

Benda kerja mandrel 
gang, bad<m mandrel, 
ring, tirus ring yang 
dihasilkan oleh 
mahasiswa dalam uji 
efektivitas 

Benda kerja mandrel 
gang, badan mandrel, 
yang dihasilkan oleh 
mahasiswa dalam uji 
efektivitas 

Benda kerja mandrel 
gang, badan mandrel, 
yang dihasilkan oleh 
mahasiswa dalam uji 
efektivitas 



• 

--

Benda kerja roda 
pagar 4', 3",2.5' 
dengan tipe U dan 
Vyang dihasilkan oleh 
mahasiswa dalam uji 
efektivitas 

Benda kerja roda 
pagar 3' tipe U yang 
dihasilkan oleh 
mahasiswa dalam uji 
efektivitas 

Benda kerja roda 
pagar 3" tipe U yang 
dihasilkan oleh 
mahasiswa dalam uji 
efektivitas 



.. 

• 
--

Benda kerja roda 
pagar 3" tipe U yang 
dihasilkan oleh 
mahasiswa dalam uji 
efektivitas 

Benda ke~a roda 
pagar 3" tipe U yang 
dihasilkan oleh 
mahasiswa dalam uji 
efektivitas 

Benda kerja roda 
pagar 3" tipe U yang 
dihasilkan oleh 
mahasiswa dalam uji 
efektivitas 



--

Benda kerja engsel 
dengan berbagai 
ukuran yang dibuat 
mahasiswa dalam uji 
coba lebih luas 

Benda kerja engsel 
dengan berbagai 
ukuran yang dibuat 
mahasiswa dalam uji 
coba lebih luas 

Benda kerja engsel 
dengan berbagai 
ukuran yang dibuat 
mahasiswa dalam uji 
coba lebih luas 



--

Benda ke~a engsel 
pen dengan berbagai 
ukuran yang dibuat 
mahasiswa dalam uji 
coba lebih luas 

Benda kerja engsel 
pen dengan berbagai 
ukuran yang dibuat 
mahasiswa dalam uji 
coba lebih luas 

Benda kerja engsel 
pen dengan berbagai 
ukuran yang dibuat 
mahasiswa dalam uji 
coba lebih luas 



Benda kerja engsel 
pen dengan berbagai 
ukuran yang dibuat 
mahasiswa dalam uji 
coba lebih luas 

Benda kerja engsel 
pen dengan berbagai 
ukuran yang dibuat 
mahasiswa dalam uji 
coba lebih luas 

Benda kerja engsel 
pen dengan berbagai 
ukuran yang dibuat 
mahasiswa dalam uji 
coba lebih luas 



.· 

Benda kerja engsel 
dengan berbagai 
ukuran yang dibuat 
mahasiswa dalam uji 
coba lebih luas 

Benda kerja engsel 
dengan berbagai 
ukuran yang dibuat 
mahasiswa dalam uji 
coba lebih luas 

Benda kerja engsel 
dengan berbagai 
ukuran yang dibuat 
mahasiswa dalam uji 
coba lebih luas 



• 

-· 

Benda ke~a engsel 
dengan berbagai 
ukuran yang dibuat 
mahasiswa dalam uji 
coba lebih luas 

Benda kerja engsel 
dengan berbagai 
ukuran yang dibuat 
mahasiswa dalam uji 
coba lebih luas 

Benda kerja engsel 
dengan berbagai 
ukuran yang dibuat 
mahasiswa dalam uji 
coba lebih luas 



sei!II!PtaJa Jfn wetep 
eMSJSe4eW jeOQJP 

6ue.{ ueJO)jn !e6eqJaq 
ue6uap re66un1 

.{aund e~all epuae 

sel!ll!llt8Ja Jfn werep 
eMS!Se4ew )enqJp 

BueA ueJO)jn Je6eqJaq 
ue6uap re66un1 

Aaund e[Ja)j epuae 

seJJA!l>18Ja !fn werep 
eMSJSe4eW jeOQ!P 

6ueA ueJOljn !e6eqJaq 
ue6uap re66un) 

Aa((nd e~all epuae 




