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yang terpelihara dengan baik di Universitas Negeri Malang, yaitu 
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Teknik Universitas Negeri Malang. Kedua, saya sampaikan rasa terima 
kasih yang mendalam kepada Ketua Senat Akademik Universitas Negeri 
Malang, Bapak Prof. Suko Wiyono, beserta segenap anggota Senat 
Akademik dan Komisi Guru Besar, Rektor Universitas Negeri Malang, 
Bapak Prof. Ahmad Rofi’uddin serta segenap jajaran pimpinan dan staf 
yang telah menghantarkan saya untuk mendapatkan kehormatan berdiri 
di mimbar ini. 

 
Hadirin yang saya muliakan 

Pidato ini saya beri judul “Mencetak SDM Terampil dan Berkarakter 
melalui Implementasi Model IPjBL pada Pendidikan Vokasi di Era 
Industri 4.0”. Judul ini saya ambil dari pengalaman saya dalam melakukan 
beberapa penelitian dan penulisan buku tentang implementasi model 
project-based learning di SMK dan penelitian tentang pengembangan model 
teaching factory berbasis project-based learning di FT UM.  

Penggunaan diksi “Pendidikan Vokasi” dalam judul tersebut 
didasarkan pada dua alasan sebagai berikut. Pertama, pada Peraturan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi 
Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi, pada Pasal 9 ayat (1) dinyatakan 
bahwa pendidikan vokasi meliputi (a) pendidikan kejuruan (dalam bentuk 
SMK, pen.), dan (b) pendidikan tinggi vokasi (dalam bentuk pendidikan 
politeknik, dan pendidikan diploma lainnya, pen.). Dengan demikian 
penggunaan diksi Pendidikan Vokasi tersebut masih relevan dengan 
bidang ilmu promovendus, yakni ilmu teknologi pembelajaran kejuruan. 
Kedua, kajian implementasi Model IPjBL yang promovendus bahas dalam 
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pidato ini juga mencakup pada pendidikan vokasi di FT UM, dimana FT 
UM memiliki berbagai Prodi Diploma-3 (D3), yang saat ini sedang 
berproses untuk ditingkatkan menjadi Diploma-4 (D4). Di samping itu, 
eksistensi FT UM dengan berbagai Prodi S1 Kependidikannya tidak bisa 
dipisahkan dengan keberadaan pendidikan kejuruan di SMK karena salah 
satu tujuan Prodi S1 Kependidikan tersebut adalah untuk mencetak calon 
guru profesional di SMK. Bahkan, secara historis keberadaan FT UM saat 
ini merupakan “metamorfosis” dari FPTK (Fakultas Pendidikan 
Teknologi dan Kejuruan) pada era sebelumnya. Saat ini pun, banyak 
prodi kependidikan sejenis di FT UM yang menggunakan nama 
“Pendidikan Vokasional”, misal Prodi S1 Pendidikan Vokasional Teknik 
Mesin, Prodi S1 Pendidikan Vokasional Teknik Informatika, dan lain 
sebagainya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Prodi S1 Kependidikan 
di FT UM dan di PT/Universitas lain yang sejenis memang tergolong 
sebagai pendidikan vokasional, yang sebagian karakteristiknya sama 
dengan pendidikan vokasi dan pendidikan kejuruan. 

 
Hadirin yang saya hormati 

Dalam dasawarsa belakangan ini, perhatian pemerintah terhadap 
pendidikan vokasi sungguh luar biasa. Diawali dengan terbitnya Instruksi 
Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK dalam Rangka 
Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia Indonesia, kemudian 
disusul dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 
2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Hal 
tersebut sejalan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 
82 Tahun 2019 Pasal 6 tentang Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan dimana terjadi perubahan paling mendasar dalam Struktur 
Organisasi Kemendikbud, yakni adanya satu Direktorat Jenderal baru, 
yaitu Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Vokasi yang bertujuan 
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untuk menyiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi era 
Revolusi Industri 4.0.  

Setelah dilaksanakannya Inpres Nomor 9 Tahun 2016 yang telah 
berhasil merevitalisasi ribuan SMK, pemerintah melalui Ditjen 
Pendidikan Vokasi telah meluncurkan dua program lanjutan lainnya, 
yaitu Program SMK Center of Excellence (SMK CoE) pada tahun 2020 dan 
Program SMK Pusat Keunggulan (SMK PK) pada Tahun 2021, dengan 
target mampu mendukung pemerintah untuk memastikan tercapainya 
14.000 SMK yang mampu menghasilkan lulusan yang bekerja, 
berwirausaha atau melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi (Ditjen 
Pendidikan Vokasi,  2021). 

Di antara berbagai program yang dilaksanakan dalam merevitalisasi 
SMK, baik melalui Program Revitalisasi SMK maupun Program SMK 
CoE dan Program SMK PK, adalah diimplementasikannya Model Project-
Based Learning (PjBL) dalam pembelajaran program kejuruan (program 
produktif). Bahkan dalam Program SMK PK, pengimplementasian 
Model PjBL menjadi suatu keharusan. Dalam Peta Jalan Pendidikan 
Vokasi Tahun 2021-2035 dinyatakan bahwa pembelajaran di SMK Pusat 
Keunggulan (SMK PK) menggunakan pendekatan PjBL. Di mana 
pembelajaran diupayakan untuk melatih keterampilan sampai menjadi 
ahli dengan dukungan fasilitas teaching factory (Ditjen Pendidikan Vokasi,  
2021). Hal ini sejalan dengan amanat Kurikulum Merdeka Belajar yang 
saat ini sedang digalakkan, yang di antaranya mengamanatkan 
digunakannya Model PjBL untuk pembelajaran tidak hanya di SMK 
tetapi juga di semua jenjang dan jenis pendidikan. Bahkan, penggunaan 
Model PjBL sebagai perwujudan kurikulum berbasis proyek juga 
merupakan salah satu ciri penting dari education 4.0 di era revolusi industri 
4.0 saat ini (Fisk dalam Adnan et al., 2019). 
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SDM yang berkualitas dan berdaya saing tinggi sebagaimana 
diharapkan dalam Inpres No. 9 Tahun 2016 bukanlah SDM yang 
berkualitas secara hard skills, yakni memiliki kecakapan kognitif dan 
kecakapan teknikal saja, tetapi juga harus berkualitas secara soft skills yang 
berwujud dalam bentuk karakter pekerja sebagaimana dituntut dalam 
berbagai pekerjaan bidang vokasi di era industri 4.0 (Spöttl & 
Windelband, 2021). Dalam konteks ini para ahli berpendapat bahwa 
Model PjBL sangat berpotensi untuk mengembangkan soft skills atau 
karakter pekerja pada diri para siswa (Sukamta et al., 2018; Samsudi et al., 
2019). 
 
Hadirin yang saya muliakan 

Kajian tentang interdisciplinary project-based learning (IPjBL) tidak dapat 
dipisahkan, dan bahkan harus bermula dari kajian tentang PjBL. PjBL 
adalah model pembelajaran dimana siswa memperoleh pengetahuan dan 
keterampilan dengan cara bekerja dalam jangka waktu tertentu untuk 
menyelidiki dan menanggapi pertanyaan, masalah atau tantangan yang 
otentik, menarik dan kompleks (Buck Institute for Education, 2016). 
Dengan demikian dalam PjBL pembelajaran berpusat pada siswa (student 
centered learning) dimana mereka aktif mencari pengetahuan dengan cara 
mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasar rasa ingin tahu yang 
dialaminya dan guru lebih berperan sebagai fasilitator (Bell, 2010). Dalam 
PjBL para siswa juga diarahkan untuk menanggapi pertanyaan dunia 
nyata atau tantangan melalui proses penyelidikan yang panjang sehingga 
mampu mengembangkan kemampuan berpikirnya, memungkinkan 
mereka untuk memiliki kreativitas, mendorong mereka untuk bekerja 
sama, dan memimpin mereka untuk mengakses dan menyampaikan 
informasi secara mandiri (Chiang & Lee, 2016). Dengan demikian PjBL 
juga dapat dipandang sebagai proses pendidikan, di mana siswa yang 
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dibimbing oleh guru termotivasi untuk mendapatkan pengetahuan, 
pemahaman, dan keterampilan melalui keterlibatannya secara aktif dalam 
proses pembelajaran dengan mengembangkan proyek yang terkait 
dengan solusi masalah yang praktis dan penting (Stozhko, et al, 2015). 

Sebagai sebuah pendekatan instruksional yang didasarkan pada 
kegiatan dunia nyata, PjBL bertujuan untuk menarik minat dan 
antusiasme belajar siswa (BIE, 2016; Krajcik & Blumenfeld, 2006). PjBL 
juga dirancang untuk menjawab pertanyaan atau pemecahkan masalah riil 
tertentu dimana siswa dihadapkan pada tantangan yang menuntut 
jawaban, merefleksikan gagasan, dan membuat keputusan untuk 
menghasilkan suatu proyek (Aditomo et al., 2013). Dengan demikian 
PjBL lebih efektif untuk meningkatkan pemikiran yang mendalam para 
siswa agar mampu menerapkan pengetahuan, berkomunikasi, dan 
bernalar bila dibandingkan dengan pendekatan didaktik tradisional 
(Hickey, Wolfe, & Kindfield, 2000; Hmelo-Silver, Duncan, & Chinn, 
2007; Lynch et al., 2018; Walker & Leary, 2009). 

PjBL juga dapat dimaknai sebagai model pembelajaran yang 
berfokus pada konsep-konsep dan prinsip-prinsip sentral dari suatu 
disiplin ilmu, melibatkan siswa dalam kegiatan pemecahan masalah dan 
tugas-tugas bermakna lainnya, memberi peluang siswa bekerja secara 
otonom untuk mengkonstruk belajar mereka sendiri, dan berujung pada 
pembuatan produk yang bernilai dan realistik (Thomas, Mergendoller & 
Michaelson, 1999). Dengan kata lain, PjBL merupakan model 
pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada para guru untuk 
mengelola pembelajaran di kelas atau di laboratorium dengan melibatkan 
kerja proyek bagi para siswanya. Dalam konteks pembelajaran kejuruan 
di SMK, PjBL lebih dimaknai sebagai model pembelajaran yang 
memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar melalui kegiatan 
proyek di laboratorium yang diawali dengan pertanyaan penuntun oleh 
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guru, dilanjutkan dengan arahan guru agar siswa menggali sumber-
sumber belajar, membuat perencanaan belajar (rencana kerja), dan 
melatih sikap belajar secara kolaboratif dalam memecahkan masalah-
masalah kontekstual (Rahmat, Patmanthara, & Soekopitojo, 2016). 

 
Hadirin yang saya muliakan 

Ada tiga karakteristik utama dalam PjBL yang ideal, yaitu berorientasi 
proses, terkait konteks, dan berpusat pada siswa (Lipson et al., 2007). 
Sebagai upaya yang berorientasi pada proses, PjBL berfungsi untuk 
mendorong kegiatan belajar yang berujung pada produk akhir (Bell, 2010; 
Land & Zembal-Saul, 2003), dan membelajarkan siswa tentang 
pengetahuan, keterampilan, dan disposisi (Cavanaugh, 2004). Dalam 
PjBL, siswa diberi proyek terkait konteks di mana pengalaman belajar 
mereka mencerminkan praktik pemecahan masalah kolaboratif dunia 
nyata (Olesen & Jensen, 1999). Siswa diminta untuk berpartisipasi aktif 
dalam pembelajaran dan mengambil inisiatif untuk mengeksplorasi cara 
menyelesaikan tugas. Sebaliknya, guru bertindak sebagai fasilitator dalam 
menciptakan kondisi yang diperlukan bagi siswa untuk saling bekerja 
sama (Pascarella, Terenzini, & Feldman, 2005; Smith, Sheppard, 
Johnson, & Johnson, 2005). 

Pada awal 1900-an, Kilpatrick (1918) memperkenalkan PjBL sebagai 
pendekatan instruksional dalam pendidikan K-12. Dengan 
keberhasilannya di sekolah, PjBL secara bertahap menyebar ke 
pendidikan profesional dan pendidikan tinggi (Cavanaugh, 2004; Koh et 
al., 2010; Von Kotze & Cooper, 2000). PjBL memiliki keunggulan 
dibandingkan pengajaran didaktik tradisional dalam mempromosikan 
pengembangan profesional siswa dalam beberapa aspek, yaitu (1) tujuan 
utama PjBL adalah penanaman keterampilan hidup (misalnya bekerja 
secara tim, dan berkomunikasi), sedangkan tujuan pembelajaran 
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tradisional adalah penguasaan pengetahuan (Lipson et al., 2007); (2) 
materi PjBL dikembangkan oleh siswa selama proses penemuan mereka, 
sedangkan materi pembelajaran tradisional adalah buku teks atau sumber 
bacaan yang ditugaskan oleh guru; dan (3) PjBL menuntut siswa untuk 
menyikapi proyek secara interdisipliner, bekerja bersama sebagai 
komunitas, dan memecahkan masalah yang terbuka, masalah yang tidak 
terstruktur dalam situasi dunia nyata; sedangkan pengajaran tradisional 
memandu siswa untuk belajar pengetahuan dari buku teks yang 
terorganisir, dan untuk menjawab pertanyaan terstruktur yang dirancang 
dengan baik untuk dikerjakan secara individual. 

Banyak studi tentang praktik kerja kelompok telah menunjukkan 
pentingnya model PjBL dalam pendidikan. Lipson et al. (2007) 
melakukan studi kasus di MIT (The Massachusetts Institute of 
Technology) untuk mengeksplorasi persepsi mahasiswa baru tentang 
komunitas PjBL, dan hasilnya menunjukkan bahwa siswa menunjukkan 
sikap positif terhadapnya. Setelah bekerja dengan 60 kelompok proyek, 
Yang & Cheng (2010) menyimpulkan bahwa PjBL memiliki efek positif 
pada pengembangan kreativitas dan inovasi siswa, serta keterampilan 
hidup kerja tim dan komunikasi. Kajian Bilgin, Karakuyu dan Ay (2015) 
menunjukkan bahwa melalui PjBL para sarjana pada pendidikan dasar 
telah mengembangkan keterampilan kinerja dan self-efficacy mereka yang 
lebih banyak dan lebih baik dalam pengajaran sains dan teknologi 
daripada para sarjana yang diajar dengan metode tradisional. Selain itu, 
Hung, Hwang & Huang (2012) juga menemukan bahwa PjBL yang 
dibantu dengan teknologi sangat efektif dalam meningkatkan motivasi 
dan kemampuan pemecahan masalah siswa dalam pembelajaran sains. 

Penyelesaian proyek oleh siswa dilakukan secara kolaboratif, 
inovatif, dan unik yang berfokus pada pemecahan masalah yang 
berhubungan dengan kebutuhan masyarakat atau industri lokal. PjBL 
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memiliki potensi yang amat besar untuk membuat pengalaman belajar 
yang lebih menarik dan bermakna bagi para siswa (Gaer dalam Santyasa, 
2006). Selaras dengan tiga karakteristik sebagaimana dikemukakan 
sebelumnya, PjBL juga dapat dikenali dari empat dimensi yang 
terkandung di dalamnya, yaitu isi, kondisi, aktivitas, dan hasil (Santyasa, 
2006: 11). 
1. Isi  

Isi difokuskan pada ide-ide para siswa, yaitu  membentuk gambaran 
sendiri dari topik dan persoalan yang rumit dengan mengikuti aspek 
pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Isi 
pembelajaran diarahkan pada (a) masalah kompleks, (b) penemuan 
hubungan antargagasan yang diajukan para siswa, (c) penyajian 
masalah yang penuh ambiguitas, dan (d) pertanyaan yang cenderung 
mempersoalkan masalah dunia nyata. 

2. Kondisi 
Nuansa PjBL adalah untuk mendorong kemandirian siswa dalam 
mengelola tugas dan waktu belajar. Siswa bekerja atas topik-topik 
yang relevan. Dalam PjBL guru tidak lagi mendominasi 
pembelajaran, tetapi kondisi pembelajaran justru didominasi oleh 
siswa yang memiliki otonomi belajar. Indikator kondisi PjBL 
tersebut antara lain: (a) siswa mempunyai kesempatan melakukan 
inkuiri (inquiry) dalam konteks masyarakat, (b) siswa mampu 
mengelola waktu secara efektif dan efisien, (c) siswa belajar dengan 
kontrol diri secara penuh, dan (d) mensimulasikan kerja secara 
profesional. 

3. Aktivitas 
PJBL merupakan strategi yang efektif dan menarik dalam mencari 
jawaban dan pemecahan masalah-masalah dengan memberi 
kesempatan siswa untuk mempelajari ide-ide yang realistis, 
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mempergunakan kecakapan untuk berbagai konteks, dan 
menggabungkan kecakapan tersebut dalam melengkapi tugas-tugas 
profesional. Ciri utama aktivitas dalam PjBL adalah investigasi 
kelompok secara kolaboratif. Sedangkan indikator aktivitas adalah (a) 
siswa berinvestigasi selama periode tertentu, (b) siswa melakukan 
pemecahan masalah kompleks, (c) siswa memformulasikan 
hubungan antargagasan orisinilnya untuk mengkonstruksi 
keterampilan baru, (d) siswa menggunakan teknologi otentik dalam 
memecahkan masalah, dan (e) siswa melakukan umpan balik 
mengenai gagasan mereka berdasarkan respon ahli atau dari hasil tes. 

4. Hasil  
Hasil dari PjBL adalah produk nyata. Indikatornya antara lain (a) 
siswa menunjukkan produk nyata berdasarkan hasil investigasi 
mereka, (b) siswa melakukan evaluasi diri, (c) siswa responsif 
terhadap segala implikasi dari kompetensi yang dimilikinya, dan (d) 
siswa mendemonstrasikan kompetensi personal (tanggung jawab dan 
manajemen pribadi), sosial (menghargai kerja sama, komunikasi 
sosial, presentasi, dsb), intelektual (pemahaman konsep), akademik 
(pemecahan masalah, inkuiri, regulasi belajar), dan vokasional 
(membuat produk, menyusun kebijakan publik, menyusun, dan 
melaksanakan rencana aksi, dsb). Khusus untuk Program Keahlian 
Teknik Mesin pada SMK produk nyata tersebut umumnya berupa 
barang atau produk teknologi tepat guna yang memiliki fungsi 
memecahkan masalah kehidupan riil di masyarakat dan laku dijual. 

 
Hadirin yang saya hormati  

Proyek dalam PjBL memiliki banyak pengertian tergantung dari 
konteks, ruang lingkup, dan program penggunaannya. Dalam 
pembelajaran program kejuruan di SMK, khususnya pada Program 
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Keahlian Teknik Mesin, proyek lebih difokuskan pada penciptaan suatu 
produk yang melibatkan siswa dalam kegiatan kompleks yang 
memerlukan beberapa tahapan dan berdurasi relatif panjang, yakni 
sedikitnya beberapa kali pertemuan hingga satu semester penuh (Han & 
Bhattacharya, 2010). Karena itu, proyek juga bisa didefinisikan sebagai 
kegiatan yang kompleks yang memerlukan analisis (masalah), harus 
direncanakan dan dikelola, melibatkan hal baru, tugas atau masalah yang 
kompleks, dan harus diselesaikan pada jadwal yang telah ditentukan 
(Aalborg University, 2010). Dalam skala kecil, proyek hanya memiliki 
ruang lingkup dalam suatu disiplin ilmu saja, sedangkan dalam skala yang 
lebih besar proyek dapat bersifat multidisipliner, tidak hanya melibatkan 
berbagai disiplin ilmu yang berbeda, tetapi juga melibatkan beberapa 
personil dan tim yang profesional (Mills & Treagust, 2003). 

Dalam implementasi PjBL, proyek harus dibedakan secara tegas 
dengan “benda kerja latihan” yang lazim digunakan para guru kejuruan 
dalam pembelajaran praktikum (Sudjimat, 2018). Dalam konteks ini, 
benda kerja latihan umumnya dirancang secara khusus sebagai sarana 
atau media belajar siswa agar menguasai kompetensi praktikal tertentu 
dari suatu mata pelajaran. Syarat utama dari suatu benda kerja latihan 
adalah proses pengerjaannya harus mencakup semua teknik 
pengoperasian suatu mesin sebagaimana terdapat dalam rumusan KD4 
(Kompetensi Dasar Keterampilan). Oleh karena itu benda kerja latihan 
umumnya hanya memiliki ruang lingkup yang terbatas, yakni bisa hanya 
tercakup dalam 1 (satu) KD4 atau lebih secara terbatas. Di samping itu, 
benda kerja latihan tidak harus memiliki fungsi tertentu yang dapat 
diaplikasikan dalam kehidupan nyata, dan tidak ada tuntutan untuk laku 
dijual. Sebaliknya, proyek dalam PjBL harus memiliki unsur kompleksitas 
dalam pengertian mencakup kompetensi teknikal dari beberapa KD4 
suatu mata pelajaran, bahkan harus lintas mata pelajaran, lintas 
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kompetensi keahlian hingga lintas program keahlian. Di samping itu, 
suatu proyek juga harus memiliki fungsi tertentu untuk memecahkan 
masalah kehidupan riil, sehingga juga memiliki potensi laku jual. 

Ditinjau dari waktu pengerjaannya, suatu proyek membutuhkan 
waktu yang lebih banyak dibandingkan dengan waktu praktikum pada 
umumnya. Oleh karena itu penyelesaian sebuah proyek kerap kali 
membutuhkan waktu tambahan di luar jadwal laboratorium. Namun 
demikian, proyek juga berbeda dengan operasi (Herjanto, 2008). Proyek 
memiliki batasan dalam pengerjaan, yakni ada awal, ada pertengahan, dan 
ada akhir yang akan menghasilkan sesuatu yang dibutuhkan dalam 
kehidupan riil. Sedangkan operasi sifatnya lebih mengarah ke kegiatan 
yang terus berulang dalam kurun waktu yang lama sebagai bentuk 
pelaksanaan rencana strategis yang telah dihasilkan. Berikut 
dideskripsikan perbedaan kegiatan proyek dan operasi. 

 
Tabel 1. Perbedaan Kegiatan Proyek dan Kegiatan Operasi 
 

Kegiatan Proyek Kegiatan Operasi 
Bersifat dinamis. Kurang dinamis dan bersifat rutin. 
Berlangsung hanya dalam kurun waktu 
terbatas (siklus proyek relatif pendek). 

Berlangsung dalam jangka 
panjang (berkelanjutan). 

Intensitas kegiatan berbeda. Intensitas kegiatan relatif sama. 
Kegiatan harus diselesaikan sesuai 
dengan dana dan waktu. 

Anggaran dan waktu kegiatan 
tidak seketat dalam proyek. 

Menyangkut berbagai kegiatan yang 
memerlukan bermacam-macam 
klasifikasi bidang keahlian. 

Jenis kegiatan relatif tidak 
sekompleks proyek. 

Diperlukan jalur komunikasi dan 
tanggung jawab. 

Penekanan jalur komunikasi dan 
tanggung jawab. 

(Sumber: Herjanto, 2008:352) 
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Hadirin yang saya hormati 
Dalam bidang teknik, proyek dapat diklasifikasi menjadi empat, yaitu 

(1) practical project, (2) visit/survey project, (3) programming project, dan (4) 
theoretical project (Al-Sharif, 2015). Secara singkat keempat klasifikasi 
proyek tersebut dijelaskan sebagai berikut. Practical project adalah proyek 
yang bersifat praktik dan memerlukan ketersedian laboratorium, seperti 
pekerjaan merancang sirkuit elektronik sederhana, merancang sistem 
mekanik yang digunakan untuk mengkalibrasi alat, atau pengujian alat 
ukur. Visit/survey project adalah proyek yang melibatkan siswa melakukan 
kunjungan atau survei, kemudian membuat laporan tentang kunjungan 
ke industri untuk melakukan pengamatan sistem pneumatik dan hidrolik, 
atau kunjungan ke lembaga penelitian/laboratorium pengujian bahan 
teknik. Programming projects adalah proyek yang melibatkan siswa dalam 
pembuatan kode-kode pemrograman dari suatu software yang digunakan 
di bidang teknik. Sedangkan theoretical projects adalah proyek yang 
bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa secara mendalam 
melalui kegiatan penelitian dan penyusunan laporannya. Berdasarkan 
pandangan Al-Sharif (2015) tersebut maka proyek pada pembelajaran 
kejuruan Program Keahlian Teknik Mesin lebih tepat diklasifikasi sebagai 
practical project yang dikerjakan para siswa melalui kegiatan belajar 
praktikum di laboratorium atau bengkel sekolah. 

Ditinjau dari proses perancangannya, proyek dapat dipilah menjadi 
dua, yaitu (1) proyek yang dirancang guru, dan (2) proyek yang diperoleh 
dari industri (Sudjimat, 2020). Proyek yang dirancang guru memiliki 
banyak kelebihan, di antaranya adalah (a) proyek memiliki kesesuaian 
yang tinggi dengan KD yang harus dipelajari siswa, baik pada mata 
pelajaran tertentu maupun secara lintas mata pelajaran, (b) proyek dapat 
dirancang bersama oleh para guru kejuruan, (c) proyek memiliki 
kesesuaian dengan peralatan laboratorium/bengkel yang dimiliki sekolah, 
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(d) waktu penyelesaian proyek terjadwal sesuai dengan waktu belajar di 
sekolah, (e) guru dapat melibatkan siswa dalam perancangannya, dan (f) 
produk proyek bisa disesuaikan dengan kebutuhan sekolah dan/atau 
kebutuhan masyarakat pada umumnya. Kelemahannya adalah (a) 
minimnya informasi tentang kebutuhan masyarakat yang bisa dituangkan 
menjadi proyek di sekolah, dan (b) sering kali proyek yang dirancang guru 
hanya berupa benda latihan untuk satu atau beberapa KD dalam mata 
pelajaran tertentu. 

Proyek yang diperoleh dari industri bisa berupa tiga kemungkinan, 
yaitu (a) pemilihan proyek, (b) modifikasi proyek, dan (c) penyelesaian 
proyek (Zhang, 2013). Pemilihan proyek harus berasal dari proyek-
proyek atau bisnis yang sebenarnya dari industri dalam rangka 
mengkondisikan siswa agar mengalami job/tugas secara nyata sesuai 
dengan bidangnya. Dengan demikian, guru harus melakukan survei 
secara langsung ke industri untuk mencari topik yang relevan dengan 
bidang mereka. Bisa juga proyek dihasilkan dari modifikasi proyek yang 
berasal dari industri. Biasanya hal ini dilakukan jika proyek dari industri 
tersebut tergolong dalam proyek skala besar yang tidak mungkin 
dilakukan sepenuhnya di sekolah oleh siswa. Dalam konteks ini, 
modifikasi proyek harus dilaksanakan oleh guru dengan 
mempertimbangkan waktu pengerjaan proyek dengan jam pelajaran di 
Sekolah. Sedangkan perencanaan proyek yang diperoleh dari 
penyelesaian proyek dimaksudkan jika proyek yang diperoleh dari 
industri masih tergolong dalam skala yang relatif besar, sementara jam 
pelajaran yang tersebar dalam satu semester terbatas, maka proyek bisa 
diambilkan dari part atau bagian dari proyek besar tersebut.  
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Hadirin yang saya hormati 
Ada enam strategi yang perlu diperhatikan guru dalam merancang 

proyek, yaitu (1) authenticity (keotentikan), (2) academic rigor (ketaatan 
terhadap nilai akademik), (3) applied learning (belajar pada dunia nyata), (4) 
active exploration (aktif meneliti), (5) adult relationship (hubungan dengan 
ahli), dan (6) assessment (penilian) (Steinberg, 1997). Secara singkat maksud 
dari masing-masing strategi tersebut dipaparkan pada Tabel 2 sebagai 
berikut. 

 
Tabel 2. Strategi Merancang Proyek 
 

No. Strategi Deskripsi 
1.  Authenticity 

(keotentikan) 
 Permasalahan bermakna bagi siswa. 
 Permasalahan dapat dikerjakan oleh siswa secara nyata. 
 Siswa dapat menciptakan atau menghasilkan “sesuatu”, 

baik secara pribadi maupun kelompok di luar 
lingkungan sekolah. 

2.  Academic rigor 
(ketaatan 
terhadap nilai 
akademik) 

 Proyek dapat membantu atau mengarahkan siswa 
untuk memperoleh dan menerapkan pengetahuan dari 
satu atau lebih disiplin ilmu. 

 Proyek dapat memberi tantangan pada siswa untuk 
menggunakan strategi-strategi penemuan (ilmiah) 
dalam satu atau lebih disiplin ilmu. 

 Siswa dapat mengembangkan keterampilan dan 
kebiasaan berpikir tingkat tinggi. 

3.  Applied 
learning 
(belajar pada 
dunia nyata) 

 Kegiatan belajar yang dilakukan siswa berada dalam 
konteks permasalahan semi terstruktur, mengacu pada 
kehidupan nyata, dan bekerja pada dunia lingkungan 
luar sekolah. 
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No. Strategi Deskripsi 
 Proyek dapat mengarahkan siswa untuk menguasai dan 

menggunakan unjuk kerja yang dipersyaratkan dalam 
organisasi kerja yang menuntut persyaratan tinggi.  

 Proyek menuntut siswa mampu melakukan 
pengembangan organisasi dan mengelola keterampilan 
pribadi. 

4.  Active 
exploration 
(aktif 
meneliti) 

 Siswa menggunakan sebagian waktunya untuk 
mengerjakan bidang utama pekerjaannya. 

 Proyek mempersyaratkan siswa untuk mampu 
melakukan penelitian, menggunakan berbagai strategi, 
media dan berbagai sumber lainnya. 

 Siswa mampu mengkomunikasikan apa yang dipelajari, 
baik melalui presentasi maupun unjuk kerja. 

5.  Adult 
relationship 
(hubungan 
dengan ahli) 

 Siswa menemui dan mengamati teman/orang dewasa 
yang memiliki pengalaman dan kecakapan yang relevan. 

 Siswa berkesempatan bekerja/berdiskusi secara teliti 
dengan sedikitnya seorang teman. 

 Orang dewasa (di luar siswa) dapat bekerja sama dalam 
merancang dan menilai hasil kerja siswa. 

6.  Assessment 
(penilian) 

 Siswa mampu merefleksi secara berkala apa yang 
dikerjakan dengan menggunakan kriteria proyek yang 
jelas, yang dapat membantu dalam menentukan 
kinerjanya. 

 Orang luar dapat memabantu siswa mengembangkan 
pengertian tentang standar kerja dunia nyata dalam 
suatu jenis pekerjaan. 

 Ada kesempatan secara reguler untuk menilai kerja 
siswa, terkait dengan strategi yang digunakan, termasuk 
melalui pameran dan portofolio. 
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Pada teknik merancang proyek, hal pokok yang terpenting adalah 
keterlibatan sumberdaya, yaitu hubungan sekolah dengan industri atau 
hubungan sekolah dengan masyarakat, termasuk bengkel usaha 
menengah ke bawah. Maksudnya, apakah proyek yang dirancang 
merupakan pesanan atau kerja sama dengan industri, atau pesanan dari 
masyarakat (bengkel usaha menengah ke bawah). Jika proyek yang 
dirancang guru dihasilkan dari kerjasama dengan industri, maka ada tiga 
kemungkinan yang dapat dilakukan para guru/sekolah, yaitu memilih 
proyek yang ada di industri, memodifikasi proyek dari industri, dan 
menyelesaikan proyek dari industri sebagaimana dijelaskan sebelumnya. 

 
Hadirin yang saya hormati 

Secara umum karakteristik implementasi PjBL mencakup tujuh hal, 
yaitu (1) adanya permasalahan atau tantangan kompleks, berupa proyek, 
yang diajukan kepada siswa; (2) siswa mendesain proses penyelesaian 
proyek; (3) siswa mempelajari dan menerapkan pengetahuan serta 
keterampilan yang dimilikinya untuk mengerjakan proyek; (4) siswa 
bekerja dalam tim kooperatif; (5) siswa mempraktikkan berbagai 
keterampilan yang dibutuhkan untuk kehidupan dewasa mereka dan karir 
(bagaimana mengalokasikan waktu, menjadi individu yang bertanggung 
jawab, keterampilan pribadi, belajar melalui pengalaman); (6) siswa secara 
berkala melakukan refleksi atas aktivitas yang sudah dijalankan; dan (7) 
mengevaluasi produk akhir proyek yang dihasilkan (Muliawati, 2010). 

Berdasarkan ketujuh karakteristik tersebut, pelaksanaan PjBL di 
SMK dapat diwujudkan dalam bentuk sintaks atau langkah-langkah 
umum pembelajaran, yaitu (1) searching, (2) solving, (3) designing, (4) 
producing, (5) evaluating, dan (6) sharing (Waras, 2010). Pada langkah searching 
setidaknya ada dua kegiatan utama yang harus dikondisikan oleh guru 
agar dilaksanakan oleh para siswa, yaitu (1) guru menyajikan masalah riil  
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(proyek) kepada para siswa, dan (2) guru meminta para siswa untuk 
mengidentifikasi masalah/proyek tersebut sehingga mereka benar-benar 
memahaminya. Masalah riil (proyek) yang disajikan kepada para siswa 
tersebut harus didasarkan dari hasil perencanaan proyek yang telah 
dilakukan guru atau tim guru. Bentuk penyajiannya bisa berupa (a) 
deskripsi proyek, (b) gambar tiga dimensi, dan (c) gambar tiga dimensi 
dan gambar kerja yang dilengkapi dengan ukuran-ukurannya. Dengan 
demikian maka identifikasi masalah/proyek yang dilakukan para siswa 
sangat tergantung dari bentuk penyajian proyek yang dilakukan oleh guru. 

Jika proyek diajukan dalam bentuk deskripsi, maka identifikasi 
proyek yang dilakukan para siswa berupa rancangan umum proyek yang 
mencakup (a) sketsa, dan (b) gambar kerja yang dilengkapi dengan 
ukuran-ukurannya yang didasarkan pada pemahaman secara 
komprehensif tentang deskripsi proyek tersebut. Jika proyek yang 
disajikan guru berupa gambar tiga dimensi, maka identifikasi proyek yang 
dilakukan para siswa dinyatakan dalam bentuk gambar kerja beserta 
ukuran-ukurannya yang diturunkan dari gambar tiga dimensi tersebut. 
Gambar kerja tersebut harus dibuat sesuai dengan komponen-komponen 
yang terdapat dalam gambar tiga dimensi. Jika proyek sudah disajikan 
dalam bentuk gambar kerja yang dilengkapi dengan ukuran-ukurannya, 
maka identifikasi proyek yang dilakukan para siswa hanya berupa 
pemahaman secara komprehensif terhadap gambar kerja beserta ukuran-
ukurannya tersebut. Keberhasilan para siswa dalam mengidentifikasi 
tugas proyek yang diterimanya sangat menentukan kualitas kerja mereka 
dalam menyelesaikan/mengerjakan proyek. Oleh karena itu peran guru 
untuk membimbing para siswa sangat diperlukan. 

Pada langkah solving (pemecahan), ada dua hal penting yang harus 
dilakukan para siswa, yaitu (a) menentukan alternatif pemecahan proyek, 
dan (b) merumuskan strategi pemecahan proyek. Alternatif pemecahan 
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masalah (proyek) beserta strateginya sangat tergantung dari hasil 
identifikasi proyek yang telah dilakukan pada langkah sebelumnya. 
Hasilnya pun bisa sangat variatif, tergantung dari karakteristik proyek 
yang diterima para siswa. Misalnya, proyek dibagi menjadi beberapa sub-
proyek; setiap sub-proyek dikerjakan bersamaan (paralel) oleh beberapa 
kelompok dengan menggunakan peralatan/mesin yang berbeda-beda; 
atau beberapa sub-proyek harus dikerjakan secara serial oleh satu atau 
beberapa kelompok dengan menggunakan peralatan dan mesin yang 
sama atau yang berbeda-beda; dan lain sebagainya. Di sini peran guru 
adalah membimbing dan mengarahkan para siswa agar menemukan 
alternatif dan strategi pemecahan masalah (proyek) yang seefektif dan 
seefisien mungkin. Untuk itu koordinasi antar guru yang terlibat dalam 
tim mengajar program kejuruan yang terlibat dalam PjBL sangat 
diperlukan.  

Pada langkah designing para siswa melakukan perencanaan proses 
produksi untuk setiap sub-proyeknya pada satu atau beberapa mesin 
tertentu sebagaimana dihasilkan pada langkah solving sebelumnya. 
Hasilnya berupa prosedur atau langkah-langkah kerja untuk pengerjaan 
setiap sub-proyek pada suatu mesin tertentu. Dalam konteks ini para guru 
harus membimbing para siswa untuk menghasilkan prosedur yang paling 
efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan SOP yang berlaku pada 
setiap pengoperasian mesin yang digunakan. Hasil kegiatan belajar para 
siswa sejak langkah searching s/d designing tersebut dapat diwujudkan 
dalam bentuk proposal proyek yang secara garis besar berisi tentang (1) 
nama proyek, (2) deskripsi proyek, (3) bahan yang diperlukan, (4) 
peralatan yang diperlukan, (5) alternatif pemecahan proyek/masalah, (6) 
strategi pemecahan, (7) rencana proses produksi, dan (8) rencana 
presentasi/pameran. 
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Langkah berikutnya adalah producing. Ini adalah langkah inti dalam 
PjBL, dimana para siswa melakukan proses produksi untuk mengerjakan 
proyek dengan menggunakan berbagai mesin produksi yang telah 
ditentukan. Targetnya adalah dihasilkannya produk sebagaimana 
dimaksudkan dalam tugas/proyek yang diberikan guru. Hal penting yang 
harus diperhatikan para guru adalah bahwa meski target akhirnya adalah 
menghasilkan produk, namun sesungguhnya pada tahap ini para siswa 
juga sedang belajar keterampilan mengoperasikan mesin. Dari sudut 
pandang ini dapat pula dimaknai bahwa pengerjaan proyek merupakan 
sarana belajar keterampilan lanjut bagi para siswa untuk mengoperasikan 
suatu mesin produksi. Oleh karena itu bimbingan, arahan, dan 
pendampingan oleh para guru sangat diperlukan. Bekerja secara aman 
dan bekerja sesuai SOP juga harus selalu ditekankan oleh para guru 
kepada para peserta didik. Di samping itu berbagai karakter kerja yang 
baik lainnya juga harus selalu dikembangkan pada diri para siswa. 
Misalnya, kecakapan kerja tim, berpartisipasi dalam proyek secara 
maksimal, saling memahami dan beradaptasi dengan teman dalam 
kelompoknya dan kelompok yang lain, selalu menunjukkan sikap dan 
perilaku positif, berkomunikasi dengan baik, dan lain-lainnya. 

Di samping mengerjakan proyek secara independen dan 
berkelompok, tahap producing juga bisa mencakup kegiatan assembling. 
Yakni, merakit produk akhir berdasarkan part (bagian-bagian) atau sub-
proyek yang dihasilkan oleh masing-masing siswa atau masing-masing 
kelompok sehingga menjadi satu produk akhir sebagaimana ditugaskan 
oleh guru. Kegiatan ini bisa dikerjakan oleh semua anggota kelompok 
atau perwakilan dari masing-masing kelompok di bawah bimbingan dan 
pengawasan guru praktikum. Pada kegiatan assembling ini sangat mungkin 
terjadinya proses negosiasi antar anggota atau antar kelompok apabila 
terjadi kekurang-sesuaian antara ukuran komponen satu dengan lainnya 
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sehingga tidak bisa diassembling. Dalam konteks tersebut peran guru 
sangat besar untuk membantu pemecahan masalah yang dihadapi para 
siswa. Apapun solusi yang akan ditempuh, hendaknya selalu diarahkan 
untuk tetap dapatnya dihasilkan produk akhir sebagaimana diharapkan 
dalam tugas proyek.  

Pada tahap evaluating para siswa harus dilibatkan untuk melakukan (1) 
pengujian produk proyek, dan (2) penilaian produk proyek. Pengujian 
produk proyek dimaksudkan untuk menguji keberfungsian produk  yang 
dihasilkan para siswa sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 
Pengujian bisa dilakukan dengan cara menggunakan produk tersebut 
secara riil untuk melakukan pekerjaan atau fungsi tertentu. Jika produk 
telah berfungsi dengan baik maka pengujian bisa diakhiri dan produk 
dapat dinyatakan telah selesai. Jika produk masih belum dapat berfungsi 
dengan baik maka perlu dilakukan perbaikan-perbaikan sehingga produk 
dapat dinyatakan selesai. Setelah produk dinyatakan selesai, kegiatan 
berikutnya adalah penilaian produk. Dalam konteks ini hendaknya para 
siswa diminta untuk melakukan self evaluation, yaitu menilai produk yang 
telah dihasilkannya, baik secara individual maupun kelompok. Untuk 
memudahkan dan mengarahkan para siswa dalam melakukan penilaian, 
guru hendaknya menyiapkan format penilaiannya yang disertai dengan 
rubrik secukupnya. 

Tahap terakhir dari pelaksanaan PjBL adalah sharing. Tahap ini bisa 
berupa dua kegiatan, yaitu (1) siswa, bisa secara perorangan maupun 
kelompok, mempresentasikan hasil proyek yang dikerjakan; dan (2) siswa 
melakukan pameran produk proyek yang dihasilkannya. Kedua kegiatan 
tersebut bisa dilakukan semuanya, atau hanya yang pertama saja. Jika 
keduanya dilakukan maka presentasinya dapat dijadikan satu dengan 
kegiatan pameran. Dengan kata lain, siswa diminta mempresentasikan 
(menjelaskan) produk proyek yang dihasilkannya kepada para 
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pengunjung pameran. Materi presentasinya bisa mencakup semua hal 
terkait dengan produk dan proses produksinya, kendala-kendala yang 
dihadapi selama proses pembuatan, kelebihan dan kekurangan dari 
produk yang dihasilkan, dan lain sebagainya, termasuk hal-hal yang 
ditanyakan oleh para pengunjung. Di samping kedua kegiatan tersebut, 
para siswa juga bisa diminta untuk melakukan peer evaluating, yakni saling 
menilai produk yang dihasilkan oleh kelompok lain dengan menggunakan 
format yang telah disiapkan oleh guru. 

 
Hadirin yang saya hormati 

Terkait karakteristik proyek yang digunakan para guru kejuruan di 
SMK Program Keahlian Teknik Mesin, temuan penelitian Sudjimat, 
Nyoto & Romlie (2018); Sudjimat (2020), menunjukkan bahwa para guru 
merencanakan proyek berupa benda kerja fungsional sederhana hingga 
kompleks. Kompleksitas proyek tergantung pada luas-sempitnya 
cakupan kompetensi dasar (KD3 dan KD4), yang digunakan sebagai 
acuan dalam perencanaan proyek. Benda kerja paling sederhana 
umumnya dihasilkan dari satu pasang KD (KD3 dan KD4) dalam satu 
mata pelajaran tertentu. Sedangkan benda kerja yang paling kompleks 
bisa dihasilkan dari beberapa pasang KD secara lintas mata pelajaran dan 
lintas Kompetensi Keahlian (KK), bahkan lintas Program Keahlian (PK). 
Secara rinci kompleksitas proyek yang direncanakan oleh para guru (n = 
60) ditunjukkan pada Gambar 1.  

Dari Gambar 1 diketahui bahwa secara umum karakteristik proyek 
yang paling banyak direncanakan para guru (31,67%) adalah berupa 
benda kerja (proyek) yang terumuskan dari beberapa pasang KD dari 
beberapa mata pelajaran namun masih dalam satu Kompetensi Keahlian 
Teknik Pemesinan. Sedangkan yang paling kecil (8,33%) adalah berupa 
benda  kerja  (proyek)  yang  terumuskan  dari  beberapa  pasang KD dari 
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Gambar 1. Karakteristik Proyek yang Direncanakan Guru 
Keterangan: 
KP1: Proyek dirumuskan dari satu pasang KD dalam satu mata pelajaran. 
KP2: Proyek dirumuskan dari beberapa pasang KD dalam satu mata pelajaran. 
KP3: Proyek dirumuskan dari beberapa KD dari beberapa mata pelajaran dalam satu 

KK. 
PP4: Proyek dirumuskan dari beberapa KD dari beberapa mata pelajaran lintas KK 

dalam satu PK. 
KP5: Proyek dirumuskan dari beberapa KD dari beberapa mata pelajaran lintas KK dan 

lintas PK. 

 
beberapa mata pelajaran secara lintas Kompetensi Keahlian dan lintas 
Program Keahlian, misalnya Program Keahlian Teknik Mesin dan 
Program Keahlian Teknik Otomotif. 

Terkait dengan pelibatan industri dalam perancangan proyek 
ditunjukkan pada Gambar 2, dimana diketahui bahwa sebagian besar 
guru (53,33%) tidak melibatkan industri dalam merancang atau 
merencanakan suatu proyek. Sedangkan sebagian kecil guru (16,67%) 
melibatkan industri sebagai validator terhadap rancangan proyek yang 
dihasilkan para guru berdasarkan pesanan industri tersebut. 
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Gambar 2. Pelibatan Industri dalam Perancangan Proyek 
TMI: Tidak melibatkan industri 
MIV: Melibatkan industri sebagai validator rancangan proyek yang dipesannya 
MIP: Melibatkan industri sebagai pemesan proyek. 

 
Hadirin yang saya muliakan 

Berdasarkan karakteristik proyek dan pelibatan industri dalam 
perancangan proyek tersebut dapat dikemukakan beberapa klasifikasi 
contoh hasil rancangan proyek dalam implementasi PjBL di SMK 
Program Keahlian Teknik Mesin sebagai berikut. 

 
1. Proyek Dirancang sebagai Tugas Latihan 

Perancangan proyek yang paling sederhana yang dibuat para guru 
kejuruan diklasifikasi sebagai tugas latihan belaka. Proyek/tugas tersebut 
dirancang berdasarkan satu atau lebih pasang KD (KD3 dan KD4) 
tertentu yang ada dalam satu mata pelajaran tertentu pada Kompetensi 
Keahlian tertentu. Beberapa contoh proyek yang dimaknai sebagai tugas 
sederhana misalnya membubut lurus, membubut bertingkat, membubut 
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tirus, membubut dalam, memfrais bentuk alur, dan lain-lainnya. Berikut 
ini adalah contoh gambar kerja yang diklasifikasi sebagai tugas latihan. 

 

 
 

Gambar 3. Slot 
 
 

 
Gambar 4. Mengelas Busur Kampuh “V” Vertical-Up 

 
2. Proyek Dirancang sebagai Produk Sederhana 

Perbedaan utama perancangan proyek ini dengan perancangan 
proyek sebelumnya terletak pada (1) keberfungsian produk proyek, 
dimana proyek yang dirancang pada klasifikasi ini telah memiliki fungsi 
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tertentu; (2) basis mata pelajaran, dimana tugas latihan umumnya hanya 
berbasis pada satu mata pelajaran tertentu saja sedangkan proyek berupa 
produk sederhana sudah dirancang lintas mata pelajaran. Jika produk 
proyek dihasilkan dari satu mata pelajaran saja maka harus mencakup 
beberapa KD dan memiliki fungsi yang jelas; dan (3) produk sederhana 
yang dihasilkan dari implementasi PjBL umumnya hanya digunakan 
untuk memenuhi kebutuhan pendukung kegiatan praktikum di sekolah, 
meskipun ada juga yang merupakan pesanan dari industri mitra. Berikut 
ini diberikan beberapa contoh proyek sederhana, misalnya laras senapan 
angin, kunci pahat bubut, roda pintu pagar, dan lain-lain. 
 

 
 

Gambar 5. Laras Senapan Angin 
(Sumber: http://larassenapan.com/wp-content/uploads/2017/02/Gambar-Laras-

Senapan-Angin-Terbaik.jpg) 
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Gambar 6. Kunci Toolpost 
(Sumber: http://khoirulmesin.blogspot.com/2012/05/gambar-kunci-cekam-mesin-

bubut.html) 
 
 

 
 

Gambar 7. Roda Pagar Besi 
(Sumber: https://grabcad.com/library/roda-pagar-1) 

 

3. Proyek Dirancang sebagai Produk Kompleks 
Ciri utama dari proyek ini dibandingkan dengan proyek sebelumnya 

adalah (1) proyeknya lebih kompleks dan dihasilkan dari beberapa pasang 



 Mencetak SDM Terampil dan Berkarakter melalui Implementasi Model IPjBL pada  
 Pendidikan Vokasi di Era Industri 4.0 29 

KD dari beberapa mata pelajaran lintas kompetensi keahlian; (2) proyek 
memiliki fungsi yang lebih luas di masyarakat; dan (3) proyek bisa 
dihasilkan melalui kerjasama sekolah dengan industri atau lembaga mitra 
lainnya. Beberapa contoh proyek dengan produk kompleks adalah ragum 
mini, ragum bor, pencacah sampah, roda bajak sawah, garu pembajak 
sawah, dan lain sebagainya. 

 

 
 

Gambar 8. Mini ragum 
(Sumber: http://blog.ub.ac.id/gohakku/files/2012/04/machinevise-cover.jpg) 

 

 
 

Gambar 9. Ragum Bor 
(Sumber: http://blog.ub.ac.id/gohakku/files/2012/04/machinevise-cover.jpg) 
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Gambar 10. Pencacah Sampah 

(Sumber: 
https://image.indonetwork.co.id/products/thumbs/600x600/2012/12/04/1459615f

f484a1d290e2ca5bba15c5d4.jpg) 
 
 

 
 

Gambar 11. Roda Bajak Sawah 
(Sumber: https://tokoquick.id/wp-content/uploads/2018/12/6123.jpg) 
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Gambar 12. Garu Pembajak Sawah 
(Sumber: https://tokoquick.id/wp-content/uploads/2018/12/5692.png) 

 
4. Proyek Dirancang sebagai Produk Unggulan Sekolah  

Proyek berupa produk unggulan sekolah memiliki karakteristik: (a) 
khas untuk suatu SMK sehingga proyeknya berbeda dengan SMK 
lainnya; (b) dihasilkan secara lintas mata pelajaran, lintas kompetensi 
keahlian, dan lintas program keahlian; (c) proyek bersifat interdisipliner 
(Interdisciplinary Project-Based Learning/IPjBL); dan (d) produk proyek 
berpotensi diproduksi secara masal dan dipasarkan ke masyarakat umum. 
Contoh proyeknya adalah pembuatan sepeda listrik, perakitan mesin 
CNC Milling, perakitan CNC dengan Control software MACH 3, 
pembuatan mesin pengering gabah, dan lain-lainnya. 
 
Hadirin yang berbahagia  

Terkait bagaimana pola pelaksanaan Model PjBL di SMK 
ditunjukkan pada Gambar 15. Dari gambar tersebut diketahui bahwa 
pola pelaksanaan PjBL yang sering digunakan oleh sebagian besar guru 
(55,00%) adalah pola pembelajaran dimana pembelajaran dimulai dengan 
pemberian materi teori, dilanjutkan dengan demonstrasi pengoperasian 
mesin, pemberian tugas pelatihan, presentasi proyek, pelaksanaan proyek 
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Gambar 13. Pengering Gabah 
(Sumber: https://www.kirjoteknik.com/tag/mesin-pengering-gabah/) 

 
 

 
 

Gambar 14. Sepeda Listrik 

Sumber: (https://www.merdeka.com/peristiwa/tiru-jejak-esemka-smkn-2-

karanganyar-buat-sepeda-motor-listrik.html) 
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secara berkelompok, pembuatan laporan, dan penilaian hasil/produk 
proyek. Sedangkan pola pelaksanaan PjBL yang paling sedikit 
dilaksanakan oleh para guru (16,67%) adalah pola pembelajaran dimana 
pembelajaran dimulai dengan pemberian materi teori, dilanjutkan dengan 
demonstrasi pengoperasian mesin, pemberian tugas pelatihan, 
penyampaian proyek, pengorganisasian proposal proyek oleh siswa, 
pelaksanaan proyek secara berkelompok, pembuatan laporan proyek, dan 
penilaian hasil/produk. Pola inilah yang diterapkan pada guru pada 
model IPjBL dengan proyek kompleks yang merupakan produk 
unggulan sekolah dan/atau pesanan industri mitra. 
 
Konstruk Proposisi Implementasi Model PjBL 

Berdasarkan ketiga mode umum pelaksanaan PjBL tersebut, yaitu 
karakteristik proyek, pelibatan industri, dan pola pembelajaran model 
PjBL serta berdasarkan sintesis hasil kajian berbagai teori tentang PjBL 
dapat dikonstruk empat proposisi implementasi model PjBL pada 
Program Keahlian Teknik Mesin, yaitu Model Pra-PjBL, Model PjBL 
Sederhana, Model PjBL Industrial Order, dan Model PjBL Produk 
Unggulan Sekolah. Sintesis hasil kajian berbagai teori PjBL pada Program 
Studi/Keahlian Teknik Mesin ditunjukkan pada Gambar 16. 
Untuk mengkonstruk implementasi Model PjBL menjadi empat tersebut, 
yakni Model Pra-PjBL, Model PjBL Sederhana, Model PjBL Industrial 
Order, dan Model PjBL Produk Unggulan Sekolah, di samping berbasis 
pada temuan penelitian peneliti juga melakukan sintesis hasil kajian 
teoritik tentang PjBL. Dari Gambar 16 dapat dijelaskan bahwa langkah 
searching yang harus dilakukan para siswa sangat tergantung dari 
bagaimana suatu proyek dirancang/direncanakan oleh guru. Proyek yang 
dirancang  para  guru  pasti  bersifat  practical  projects  yang  berupa  suatu 
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Gambar 15. Pola pembelajaran Model PjBL 
PP1: Pola pembelajarannya: materi teori – demonstrasi pengoperasian mesin – 

pemberian latihan – penilaian produk hasil latihan. 
PP2: Pola pembelajarannya: materi teori – demonstrasi pengoperasian mesin – 

pemberian latihan – presentasi proyek – pelaksanaan proyek dalam kelompok – 
pembuatan laporan – penilaian produk proyek. 

PP3: Pola pembelajarannya: materi teori – demonstrasi pengoperasian mesin – 
pemberian tugas latihan – penyampaian proyek – pengorganisasian proposal 
proyek oleh siswa – pelaksanaan proyek dalam kelompok – pembuatan laporan 
proyek – penilaian produk proyek. 

 
produk tertentu, dimana produk tersebut bisa saja hasil dari rancangan 
para guru sendiri atau berasal dari industri, baik yang bersifat pemilihan, 
modifikasi maupun penyelesaian proyek. Dengan demikian rumusan 
deskripsi proyek yang diberikan guru akan besar pengaruhnya terhadap 
proses searching yang harus dilakukan para siswa. 

Pada langkah pelaksanaan proyek para guru terlebih dahulu harus 
mengenalkan/menjelaskan tentang proyek yang akan dikerjakan para 
siswa. Jika proyeknya kompleks, guru juga harus menjelaskan bagaimana 
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tahapan pengerjaan sub-proyeknya, dan bagaimana masing-masing sub-
proyek tersebut harus diintegrasikan/diasembling/dirakit menjadi produk 
akhir yang diinginkan. Penjelasan guru tersebut sangat penting bagi para 
siswa untuk melakukan tahapan solving, designing, dan producing. Dengan 
demikian kompleksitas proyek yang diberikan guru akan berpengaruh 
besar terhadap ketiga tahapan yang harus direncanakan dan dilaksanakan 
para siswa. 

Pada langkah evaluasi proyek para guru harus menjelaskan 
bagaimana bagaimana evaluasi proses dan evaluasi sumatif harus 
dilakukan oleh para siswa. Evaluasi proses merupakan evaluasi terhadap 
proses pelaksanaan proyek, sedangkan evaluasi sumatif merupakan 
evaluasi terhadap hasil/produk proyek. Penjelasan tentang evaluasi 
proyek tersebut akan dijadikan dasar bagi para siswa untuk menyusun 
tahap evaluating dan sharing. 

 
Hadirin yang saya hormati 

Keempat konstruk proposisi implementasi Model PjBL yang 
dihasilkan dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut. 

 
1. Model I: Model Pra-PJBL  

Model Pra-PjBL merupakan model implementasi PjBL yang paling 
sederhana. Model ini memiliki kemiripan yang sangat besar dengan 
Model Training Within Industry (TWI). Ciri utama dari model ini adalah 
menekankan pada penguasaan kompetensi dan kurang, atau bahkan tidak 
sama sekali mempertimbangkan kebermanfaatan atau kegunaan dari 
produk yang dihasilkan. Model Pra-PjBL memiliki karakteristik sebagai 
berikut. 
  



36  PIDATO PENGUKUHAN GURU BESAR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 16. Sintesis Hasil Kajian Teoriti tentang Model PjBL 
(Sumber: Sudjimat, 2020) 

  

1. Komponen Dasar Implementasi PjBL (Zhang, 2013) 
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Deskripsi proyek:  
Proyek/tugas berupa benda kerja yang dirumuskan guru berdasarkan KD 
tertentu dari suatu mata pelajaran tertentu pada Kompetensi Keahlian 
tertentu dari Program Keahlian Teknik Mesin yang  diwujudkan dalam 
bentuk gambar kerja pada jobsheet. 
Sintaks pembelajaran: 

 

 
 

Gambar 17. Sintaks Model Pra-PjBL 
(Sumber: Sudjimat, 2020) 

 

2. Model II: Model PjBL dengan Proyek Sederhana 
Karakteristik model implementasi PjBL ini adalah (1) proyek 

dirumuskan berdasarkan beberapa KD dari beberapa mata pelajaran pada 
Kompetensi Keahlian tertentu dari Program Keahlian Teknik Mesin, (2) 
produk proyek memiliki fungsi tertentu, dan (3) proyek diwujudkan 
dalam bentuk gambar kerja pada jobsheet. Secara operasional karakteristik 
Model II dapat dideskripsikan sebagai berikut. 
Deskripsi proyek: 
Proyek berupa benda kerja yang memiliki fungsi tertentu yang dirumuskan guru 
berdasarkan beberapa KD dari beberapa mata pelajaran dalam Kompetensi 
Keahlian tertentu dari Program Keahlian Teknik Mesin yang diwujudkan dalam 
bentuk gambar kerja pada jobsheet. 
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Sintaks pembelajaran: 
 

 
 

Gambar 18. Sintaks Model PjBL dengan Proyek Sederhana 
(Sumber: Sudjimat, 2020) 

 

3. Model IIIa: PjBL dengan Proyek Pesanan dari Induka atau 
Institusi Mitra dalam Bentuk Gambar Kerja  
Model ketiga ini bisa terjadi pada SMK yang memiliki kerjasama 

dengan industri dan dunia kerja (induka) mitra untuk mendapatkan 
proyek yang relevan dengan kompetensi yang harus dipelajari para siswa 
di sekolah. Umumnya proyek tersebut berupa bagian (part) dari suatu 
produk induka yang sudah dibuat dalam bentuk gambar kerja beserta 
ukuran-ukurannya sehingga guru tinggal menjelaskannya kepada para 
siswa sebelum pengerjaan proyek atau praktikum dimulai. Karakteristik 
model implementasi PjBL ini dapat dirumuskan sebagai berikut. 
Deskripsi proyek: 
Proyek berupa benda kerja yang merupakan bagian (part) dari produk tertentu 

dari suatu induka mitra SMK yang diberikan dalam bentuk gambar kerja jadi 
beserta ukuran-ukurannya yang dinilai para guru kejuruan Program Teknik 
Mesin memiliki relevansi dengan KD yang harus dikuasai para siswa. 
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Sintaks pembelajaran: 
 

 
 

Gambar 19. Sintaks PjBL dengan Proyek Pesanan dari Induka atau 
Institusi Mitra dalam Bentuk Gambar Kerja 

(Sumber: Sudjimat, 2020) 
 

4. Model IIIb: PjBL dengan Proyek Pesanan dari Induka atau 
Institusi Mitra dalam Bentuk Deskripsi Produk  
Kerjasama sekolah dengan induka atau institusi mitra terkadang juga 

menghasilkan proyek berupa permintaan induka atau instansi mitra untuk 
dibuatkan produk (benda kerja) tertentu oleh sekolah yang dinyatakan 
dalam bentuk deskripsi produk. Umumnya proyek yang demikian jauh 
lebih kompleks dibandingkan dengan proyek yang dinyatakan dalam 
bentuk gambar kerja. Karakteristik implementasi PjBL model keempat 
ini dapat dideskripsikan sebagai berikut. 
Deskripsi Proyek: 
Proyek berupa pesanan dari induka atau institusi mitra SMK yang 
disampaikan dalam bentuk deskripsi produk yang diinginkannya. Produk 
tersebut berupa teknologi tepat guna (TTG) atau yang lainnya yang 
berfungsi untuk mengatasi permasalahan riil yang dihadapinya. 
Selanjutnya deskripsi produk tersebut dirancang oleh para guru kejuruan 
menjadi gambar kerja dan ukuran-ukurannya, kemudian didistribusikan 
ke masing-masing guru mata pelajaran yang relevan secara lintas 
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Kompetensi Keahlian bahkan lintas Program Keahlian yang disertai 
dengan deskripsi masing-masing sub-proyek. 
Sintaks Pembelajaran: 
 

 
 

Gambar 20. Sintaks PjBL dengan Proyek Pesanan dari Induka atau 
Institusi Mitra dalam Bentuk Deskripsi Produk 

(Sumber: Sudjimat, 2020) 
 

5. Model IV: Model PjBL dengan Proyek Berupa Produk 
Unggulan Sekolah 
Di samping perencanaan proyek sebagaimana dijelaskan pada model 

1—4, sekolah juga dapat merencanakan proyek berupa produk unggulan 
sekolah sesuai dengan kebijakan pihak manajemen sekolah. Berdasarkan 
produk unggulan tersebut para guru kejuruan merancang proyek untuk 
pembelajarannya mulai dari membuat sketsa, desain awal, desain final, 
dan gambar kerja beserta ukuran-ukurannya. Bahan dan cara 
pengerjaannya, beserta pembagian tugas pengerjaan berdasarkan bagian-
bagian atau komponen-komponennya juga dibahas bersama. Ini adalah 
karakteristik proyek yang paling kompleks karena cakupan KD dan cara 
pengerjaannya melibatkan beberapa mata pelajaran yang tidak hanya 
berasal dari Kompetensi Keahlian tertentu, tetapi sudah lintas 
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Kompetensi Keahlian, bahkan lintas Program Keahlian yang ada di 
sekolah. Karakteristik model ini disebut juga sebagai interdisciplinary project-
based learning (IPjBL). 
Deskripsi Proyek: 
Produk unggulan merupakan penciri keunggulan (icon) SMK yang dapat 
ditunjukkan dan dibanggakan kepada masyarakat dan dalam jangka 
panjang dapat dijual secara luas. Produk unggulan tersebut dirumuskan 
berdasarkan hasil rapat para pimpinan dan para guru kejuruan SMK. 
Selanjutnya para guru kejuruan menindaklanjutinya dalam bentuk 
perencanaan yang diwujudkan menjadi gambar kerja yang dilengkapi 
dengan ukuran-ukurannya. Hasil perencanaan tersebut selanjutnya 
didistribusikan kepada para guru pengampu mata pelajaran yang relevan 
secara lintas Kompetensi Keahlian bahkan lintas Program Keahlian yang 
disertai dengan deskripsi masing-masing sub-proyek.  
Sintaks Pembelajaran: 
 

 
 

Gambar 21. Sintaks PjBL dengan Proyek Berupa Produk Unggulan SMK 
(Sumber: Sudjimat, 2020) 
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Hadirin yang kami muliakan 
Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa Model PjBL 

keempat, dan mungkin juga Model PjBL ketiga, bisa dikategorikan 
sebagai proyek yang kompleks yang tergolong sebagai proyek 
interdisipliner (interdisciplinary project). Dalam konteks ini, pendidikan 
vokasi khususnya bidang teknologi dan rekayasa wajib melatih siswanya 
untuk mampu menangani masalah-masalah yang kompleks, yakni 
masalah-masalah interdisipliner (Jacobson & Wilensky, 2006; 
Roehler,1998). Kajian interdisipliner dipahami sebagai variasi cara dalam 
menjembatani dan mengkonfrontasi berbagai pendekatan disiplin terkait. 
Interdisipliner adalah interaksi intensif antarsatu atau lebih disiplin, baik 
yang langsung berhubungan maupun yang tidak, melalui program-
program penelitian, dengan tujuan melakukan integrasi konsep, metode, 
dan analisis (Sudikan dalam Titisari, 2017). 

Interdisipliner juga dipahami sebagai kapasitas untuk 
mengintegrasikan pengetahuan dan cara berpikir dalam dua atau lebih 
disiplin atau bidang-bidang yang telah ditetapkan keahliannya untuk 
menghasilkan kemajuan kognitif seperti menjelaskan suatu fenomena, 
memecahkan masalah, atau menciptakan produk dengan cara yang 
mustahil atau tidak mungkin dilakukan dalam suatu disiplin tunggal saja 
(Mansilla, 2007). Konsep interdisipliner merupakan fenomena Abad XX 
dengan adanya pembaharuan dalam dunia pendidikan, penelitian terapan, 
dan kegiatan yang memiliki ilmu disiplin tertentu, seperti sains, teknologi, 
engineering, seni, dan matematika. Bahkan, integrasi interdisipliner 
merupakan salah satu tren umum dalam pengembangan sistem 
pendidikan di seluruh dunia untuk memenuhi tuntutan pendekatan 
kompetensi dalam mengajar dan belajar yang berkontribusi pada tingkat 
profesionalisme lulusan yang lebih tinggi (Stozhko et al., 2015). Meskipun 
ide dasarnya dapat dikatakan tua, namun istilah interdisipliner itu baru 
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muncul pada Abad XX. Menurut Klein (1990), studi interdisipliner 
dilakukan oleh pendidik, peneliti, dan banyak praktisi karena studi itu 
dapat menjawab situasi yang kompleks, menjawab permasalahan yang 
luas, meneliti hubungan antardisiplin, menjawab masalah yang ada di luar 
lingkup salah satu disiplin yang ada, dan mendapatkan keutuhan 
pengetahuan, baik dalam skala terbatas maupun luas. Pendekatan 
interdisipliner diyakini dapat membantu mengatasi masalah kompleks 
saat ini karena pendekatan tersebut mampu memfasilitasi pemahaman 
yang komprehensif (Newell, 2007). Keyakinan tersebut menyebabkan 
meningkatkannya minat dalam pengimplementasian interdisipliner di 
pendidikan tinggi selama bertahun-tahun (Newell, 2009). 

Model pembelajaran di era sekarang sangat variatif. Pendekatan 
interdisipliner (interdisciplinary approach) merupakan pendekatan dalam 
pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut 
pandang ilmu serumpun yang relevan secara terpadu (Sudikan dalam 
Titisari, 2017). Ada banyak model yang digunakan dalam pendekatan 
interdisipliner, misalnya model STEM, model IPjBL, model Role-Play, 
dan model ESD. Dalam konteks IPjBL, siswa bekerja dalam kelompok 
untuk mengembangkan proyek yang dapat mencakup suatu dimensi 
interdisipliner, karena mereka berurusan dengan beberapa mata pelajaran 
(Biasutti & Deghaidy, 2014). Dalam hal ini, IPjBL didefinisikan sebagai 
model pembelajaran berbasis proyek interdisipliner. Dalam model IPjBL, 
siswa dirangsang untuk mengintegrasikan ide, menghubungkan topik dan 
aspek yang berbeda disiplin yang berfokus pada proyek tertentu. IPjBL 
mempermudah proses pembelajaran karena memiliki kerangka kerja yang 
berfungsi untuk memudahkan siswa dalam memecahkan masalah yang 
kompleks. Selama proses IPjBL, kepada siswa ditawarkan cara 
menganalisis masalah yang sama dari perspektif yang berbeda dengan 
tujuan mengembangkan dimensi berpikir yang lebih luas dalam 
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memahami masalah. IPjBL dapat dianggap juga sebagai sebuah 
kesempatan untuk menunjukkan kepada para siswa bagaimana 
berkolaborasi secara efektif, fokus dan terlibat dalam suatu topik, serta 
memberikan peluang untuk mengembangkan dimensi meta-disiplin.  

Salah satu contoh model IPjBL yang sukses telah dikembangkan dan 
dilaksanakan di Ural State University of Economics (USUE), Russia 
(Stozhko et al., 2015), dimana selama tahun akademik 2011—2013 
mahasiswa IT bekerja mengembangkan program komputer untuk CALS 
(computer-assisted learning system) dalam bidang kimia analitik sebagai tugas 
akhir mereka, yang disertifikasi oleh Layanan Federal untuk Kekayaan 
Intelektual, Paten dan Merek Dagang Federasi Rusia. Sebagai kelompok 
eksperimen, mahasiswa IT bekerja menggunakan kombinasi antara cara 
tradisional dan model IPjBL (traditional education in combination with IPjBL), 
sedangkan sebagai kelompok kontrol mahasiswa IT bekerja 
menggunakan model traditional education. Saat bekerja merancang proyek 
interdisipliner, mahasiswa IT (kelompok eksperimen) bekerja 
menggunakan pengetahuan inti dan keterampilan di bidang spesialisasi 
mereka. Pada saat yang sama mereka belajar bagaimana menerapkan 
kompetensi profesional IT ke bidang-bidang lain, khususnya kimia 
analitik. Analisis statistik dari temuan percobaan pedagogis telah 
menghasilkan beberapa data kuantitatif yang menunjukkan bahwa 
penggunaan IPjBL memiliki dampak positif pada kognisi mahasiswa, 
yaitu tingkat kognitif dalam kelompok eksperimen mahasiswa IT telah 
melampaui tingkat kognitif mahasiswa kelompok kontrol sebesar 2,3 kali. 
Oleh karena itu model IPjBL yang dibahas dalam artikel tersebut 
direkomendasikan untuk digunakan di universitas dan perguruan tinggi 
yang memiliki program IT dan dipromosikan menggunakan proyek IT 
sebagai bagian dari proses pendidikan di berbagai departemen akademik.  
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Menurut Marchioro (2014), desain interdisipliner menunjukkan 
sejumlah keunggulan positif untuk proses belajar siswa di pendidikan 
tinggi. Dengan mempertimbangkan kompleksitas pembelajaran 
interdisipliner pada pendidikan tinggi, interdisipliner menghadapi 
tantangan dalam mencapai luas dan sempitnya pemikiran interdisipliner 
di antara para siswanya. Menyadari tuntutan hasil belajar yang demikian, 
maka lingkungan belajar yang konsisten dan berpusat pada siswa perlu 
dirancang dengan baik (Ten Dam, 2004). Untuk alasan tersebut, maka 
dibutuhkan pengembang kurikulum yang memiliki pemahaman 
komprehensif tentang kondisi khas yang mendukung pengembangan 
pemikiran interdisipliner (Stefani, 2009). 

 
Hadirin yang saya hormati 

Beberapa kondisi sangat berpengaruh dalam pembelajaran 
interdisipliner, baik kondisi lingkungan maupun kondisi proses belajar. 
Pada kondisi lingkungan, ada empat kategori penting yang harus 
diperhatikan untuk menumbuhkan pemikiran interdisipliner. Kategori 
pertama adalah kurikulum, yang terdiri dari dua kondisi, yaitu 
keseimbangan interdisipliner di dalam dan di luar mata pelajaran pada 
pembelajaran interdisipliner. Khususnya, pada kerangka yang 
menghubungkan kurikulum yang penting untuk menyediakan konteks 
dan peta konsep untuk pembelajaran interdisipliner (Newell, 1992). 
Kategori kedua, berisi lima kondisi interdisipliner, yaitu komunitas 
intelektual terfokus pada interdisipliner, keahlian guru tentang 
interdisipliner, persetujuan tentang interdisipliner, tim pengembangan, 
dan pembelajaran tim. Kondisi ini mengacu pada peran pentingnya tim 
guru dan pengembangan profesional dalam interdisipliner sebagai sarana 
memfasilitasi pemahaman yang diperlukan, integrasi disiplin satu dengan 
lainnya, dan mewujudkan lingkungan kondusif dalam interdisipliner 
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untuk membimbing siswa dalam proses menuju interdisipliner (Gilkey & 
Earp, 2006; Graybill, 2006; Newell, 1992).  

Kategori ketiga adalah pedagogi, yang mencakup tiga kondisi, yaitu 
pedagogi yang bertujuan mencapai interdisipliner, pedagogi yang 
bertujuan untuk mencapai pembelajaran aktif, dan pedagogi yang 
bertujuan untuk mencapai kolaborasi. Kondisi ini menunjukkan perlunya 
tugas belajar yang secara aktif melibatkan siswa menerapkan pengetahuan 
daripada menghafal teori, bekerja sama dengan teman sebaya di lain 
disiplin untuk mendorong apresiasi aktif pada siswa (Manathunga, 2006). 
Selain itu, tugas belajar tersebut juga harus memberi kesempatan kepada 
siswa untuk memperoleh pengalaman dalam kegiatan penyelidikan 
interdisipliner, misalnya negosiasi kesamaan (Woods, 2007). 

Kategori keempat, adalah penilaian, termasuk kondisi penilaian 
kematangan intelektual, yang menunjukkan pentingnya penilaian 
formatif dari subskills pemikiran interdisipliner. Kategori ini juga 
termasuk penilaian kondisi interdisipliner yang menunjukkan penilaian 
sumatif sebagai hasil dari pemikiran interdisipliner. Instrumen penilaian 
mencakup gabungan pengembangan dan perspektif kinerja untuk 
membantu para guru serta siswa untuk menganalisis perkembangan 
pemikiran interdisipliner (Field & Lee, 1992; Ivanitskaya, 2002; Woods, 
2007).  

Kondisi proses pembelajaran interdisipliner dikelompokkan menjadi 
dua. Kondisi pertama berisi empat hal, yaitu kondisi perkembangan 
bertahap dengan kemajuan jaman, kondisi linier, kondisi iteratif, dan 
kondisi tonggak menghadapi pertanyaan. Keempat kondisi tersebut 
menunjuk pada kebutuhan secara bertahap, linear, berpola, dan bertahap 
yang dikombinasi dengan hasil pembelajaran yang telah ditentukan yang 
berfungsi sebagai tonggak untuk setiap fase di mana siswa berulang kali 
berpikir secara interdisipliner (Graybill, 2006; Ivanitskaya, 2002; 
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Manathunga, 2006; Woods, 2007). Proses pengembangan tersebut dapat 
mengikuti teori Biggs, yaitu Taksonomi SOLO (Ivanitskaya, 2002 ) atau 
teori pematangan intelektual (Field & Lee, 1992).  

Kondisi kedua mengacu pada kebutuhan kegiatan belajar yang 
bertujuan pada perolehan subskills pemikiran interdisipliner, khususnya 
memprovokasi siswa dalam perspektif disiplin yang kontras dan 
bertentangan yang dikombinasikan dengan pengembangan sikap kritis 
yang penting untuk merangsang siswa pada gagasan mereka tentang 
pengetahuan yang dimilikinya (Ivanitskaya, 2002; Lattuca, 2004). Berpijak 
pada lingkungan belajar dan kondisi proses pembelajaran dalam 
pemikiran interdisipliner tersebut, Kysilka (1998) berpendapat bahwa 
hanya kurikulum terintegrasi yang memungkinkan terjadinya 
pembelajaran sejati, yaitu kurikulum yang mampu melibatkan siswa 
dalam kegiatan yang bermakna, terarah, dan pengetahuan dunia nyata 
diterapkan secara integratif. Kurikulum terintegrasi adalah kurikulum 
yang mampu membuat koneksi, menggabungkan bidang subjek, 
pengalaman, dan pengetahuan kehidupan nyata bersama-sama untuk 
membuat lingkungan belajar yang lebih memuaskan dan nyata bagi siswa 
(Drake & Burns, 2004). 

 
Hadirin yang saya hormati 

Dalam pendidikan vokasi, baik pendidikan kejuruan di SMK 
maupun pendidikan vokasi di perguruan tinggi, model IPjBL dapat 
diterapkan dalam beberapa kemungkinan. Di SMK, model IPjBL dapat 
diterapkan dalam tiga bentuk, yaitu (1) dalam pembelajaran reguler mata 
pelajaran kejuruan, (2) dalam pembelajaran reguler mata pelajaran 
kejuruan terintegrasi dengan Mata pelajaran Produk Kreatif dan 
Kewirausahaan (PKK), dan (3) dalam bentuk teaching factory. Bentuk 
pertama sebagaimana dijelaskan sebelumnya dimana proyek 
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interdisipliner diberikan kepada para siswa yang sedang menempuh mata 
pelajaran praktikum pemesinan secara lintas mata pelajaran maupun 
lintas kompetensi keahlian dan lintas program keahlian sebagaimana 
ditunjukkan pada Gambar 22.  

Dari model tersebut diketahui bahwa perencanaan awal produk 
sebaiknya melibatkan semua guru kejuruan/produktif yang ada di SMK 
Bidang Keahlian Teknologi dan Rekayasa. Jika jumlah kompetensi 
keahlian yang ada di SMK masih terbatas, maka akan lebih bagus lagi jika 
SMK tersebut mampu menjalin kerja sama dengan SMK sejenis yang ada 
di sekitarnya. Perencanaan proyek kompleks sebagai bentuk produk 
kreatif perlu diinisiasi oleh para guru produktif dalam “kemasan” produk 
unggulan sekolah didasarkan pada pertimbangan keefektifan produk dan 
efisiensi waktu. Keefektifan produk ditandai dengan kemanfaatannya, 
novelty-nya, kesesuaian dengan berbagai unggulan yang ingin 
dikembangkan oleh sekolah. Para guru memiliki wawasan produk yang 
jauh lebih luas dibandingkan para siswa sehingga mampu menghasilkan 
berbagai identifikasi dan desain awal produk kreatif yang lebih useable dan 
marketable dalam waktu yang lebih efisien. Namun demikian perencanaan 
tersebut harus dibatasi secara garis besar saja, misalnya dalam bentuk sket 
saja. Dengan cara demikian maka masih tersisa banyak space bagi para 
siswa untuk merencanakannya secara lebih detail dalam kelompok-
kelompok secara lintas kompetensi keahlian. Hal yang sama juga berlaku 
untuk sumber proyek kompleks yang berasal dari pesanan 
induka/mitra/masyarakat yang disampaikan dalam bentuk deskripsi 
produk. 

Sebagaimana model pembelajaran yang lain, implementasi model 
IPjBL bisa dimulai dengan penyajian materi teoritik pada masing-masing 
matapelajaran yang dilanjutkan dengan pemberian tugas-tugas latihan 
sebagai tahap pertama. Tahap kedua adalah perencanaan produk kreatif 
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secara menyeluruh. Ini adalah tahap yang paling penting dan menentukan 
kegiatan belajar para siswa pada tahap-tahap selanjutnya. Pada tahap 
kedua ini para siswa harus dikondisikan belajar dalam kelompok besar 
yang melibatkan para siswa dari kompetensi keahlian lain. Jumlah 
anggota kelompok dari masing-masing kompetensi keahlian dan 
jumlah/banyaknya kompetensi keahlian yang terlibat sangat tergantung 
dari kompleksitas produk kreatif yang akan dihasilkannya. Ini adalah 
tahap awal dari implementasi IPjBL yang sesungguhnya. Agar jumlah 
siswa dalam kelompok besar dapat dibatasi maka sangat disarankan agar 
jumlah dan macam produk kreatif yang harus dihasilkan para siswa dapat 
diperbanyak. Misal, satu macam produk kreatif tetapi jumlah yang harus 
diproduksi sebanyak empat; atau dua macam produk kreatif masing-
masing harus dibuat sebanyak dua produk; atau empat macam produk 
kreatif masing-masing dibuat satu produk saja. 

 

 

Gambar 22. Rekayasa Alur Implementasi Model IPjBL dalam 
Pembelajaran Kejuruan Bidang Keahlian Teknologi dan Rekayasa 

(Sumber: Sudjimat, 2020) 
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Perencanaan produk kreatif secara menyeluruh yang melibatkan 
banyak kelompok siswa dari beberapa kompetensi keahlian tentu 
menuntut manajemen pelaksanaan yang cukup rumit, di antaranya adalah 
menentukan waktu yang sama antarkompetensi keahlian, tempat 
kegiatan, dan penentuan anggota kelompok. Oleh karena itu, tahap ini 
juga bisa disiasati pelaksanaannya dengan cara membuat desain awal yang 
lebih rinci sehingga para siswa dari masing-masing kompetensi keahlian 
yang terlibat dapat langsung merencanakan bagian/komponen yang 
menjadi tugasnya masing-masing. 

Tahap ketiga adalah pembuatan proposal sub-proyek oleh masing-
masing kelompok siswa dari masing-masing kompetensi keahlian yang 
terlibat sesuai dengan tugasnya masing-masing. Proposal tersebut harus 
mencakup: nama sub proyek, gambar kerja, bahan, peralatan, proses 
pengerjaan, dan keselamatan kerja. Jika proposal tersebut sudah disetujui 
oleh guru pengampu mata pelajaran maka para siswa secara berkelompok 
dapat memulai pekerjaannya membuat produk yang telah direncanakan 
yang merupakan tahap keempat dari model IPjBL. Pengerjaan produk 
(proyek) tersebut bisa memakan waktu cukup lama, yakni beberapa kali 
pertemuan atau bahkan bisa satu semester (Han & Bhattacharya, 2010), 
tergantung dari kompleksitas proyeknya. Karena sub-proyek yang 
dikerjakan para siswa dari masing-masing kompetensi keahlian berbeda-
beda, bisa jadi waktu penyelesaiannyapun juga berbeda-beda. Di sinilah 
diperlukan kearifan masing-masing guru dari kompetensi keahlian yang 
berbeda-beda dalam mengelola waktu pembelajaran sehingga kegiatan 
praktikum tetap bisa berjalan sebagaimana mestinya dan tugas 
pembuatan produk kreatif secara kolaboratif juga bisa menghasilkan 
produk akhir melalui proses assembling sebagaimana diharapkan. 
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Tahap kelima adalah penyusunan laporan sub-proyek dimana 
masing-masing kelompok siswa dari setiap kompetensi keahlian yang 
terlibat diminta untuk membuat laporan hasil pekerjaannya. Secara 
keseluruhan isi laporan mencakup isi proposal ditambah dengan laporan 
tentang produk yang dihasilkan dan paparan terkait dengan kendala dan 
solusi yang telah ditempuh selama pembuatan produk kreatif. Dalam 
konteks ini peran guru sebagai pembimbing pembuatan laporan sangat 
diharapkan oleh para siswa. 

Tahap keenam adalah penilaian produk sub-proyek yang mencakup 
penilaian proses dan penilaian produk (Zhang, 2013). Dalam konteks ini 
para guru sangat dianjurkan untuk melibatkan siswa secara proporsional 
dalam proses penilaian. Berbagai contoh instrumen penilaiannya 
hendaknya disiapkan oleh para guru sehingga para siswa tinggal 
mengisinya.  

Setelah pengerjaan sub-proyek pada masing-masing kelompok 
selesai, kegiatan belajar tahap berikutnya (tahap ketujuh) adalah 
melaksanakan assembling produk akhir proyek, dilanjutkan dengan 
pekerjaan finishing, dan uji-coba produk. Kegiatan belajar pada tahap ini 
melibatkan semua siswa dari masing-masing kelompok dari setiap 
kompetensi keahlian yang terlibat. Bahkan para gurunya pun juga 
diharapkan bisa hadir bersama untuk memberikan bimbingan kepada 
para siswa. Ini adalah tahap yang paling menentukan dari kegiatan belajar 
model IPjBL. Jika berbagai pekerjaan sub-proyek sudah dikerjakan 
dengan baik sebagaimana spesifikasi produk yang telah disepakati 
bersama maka kegiatan assembling ini akan berjalan dengan baik, dan tanpa 
perlu ada modifikasi. Tetapi jika hasil pekerjaan sub-proyek ada yang 
tidak sesuai dengan spesifikasi maka pekerjaan assembling bisa berjalan 
lebih lama karena harus ada modifikasi tertentu.  
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Setelah pekerjaan asembling selesai maka perlu dilakukan pekerjaan 
finishing seperlunya, misalnya pengecatan bagian produk tertentu yang 
tidak memungkinkan untuk dikerjakan pada pengerjaan sub-proyek. 
Kegiatan berikutnya adalah melakukan uji-coba produk untuk melakukan 
fungsi tertentu sebagaimana diharapkan. Uji-coba tersebut harus 
dilakukan beberapa kali sampai dengan dihasilkan kesimpulan bahwa 
produk kreatif tersebut benar-benar telah teruji kehandalannya.               
Setelah produk akhir dihasilkan, tahap belajar berikutnya (tahap 
kedelapan) adalah pembuatan laporan akhir, pembuatan bahan 
presentasi, dan persiapan pelaksanaan pameran produk kreatif. Laporan 
akhir harus dibuat oleh para peserta dari semua kelompok yang terlibat. 
Komponen laporannya sama seperti pada pembuatan laporan sub-
proyek, hanya saja substansinya mencakup semua komponen produk 
akhir dan pekerjaan assembling, finishing, dan uji-coba produk. Bahan 
presentasi dibuat untuk dalam bentuk PPT yang dilengkapi dengan 
beberapa foto proses pengerjaan, asembling, maupun uji-coba produk. 
Presentasi diberikan kepada para pengunjung pada saat pameran produk 
berlangsung. Selain presentasi, para siswa juga harus memiliki 
kemampuan menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan oleh para 
pengunjung, baik dari unsur guru, siswa, maupun stakeholders yang 
diundang.  

Kegiatan belajar terakhir dalam model IPjBL adalah melaksanakan 
kegiatan pameran. Kegiatan ini sebaiknya dilaksanakan secara serentak di 
tingkat sekolah sehingga semua produk kreatif yang telah dihasilkan para 
siswa dapat ditampilkan kepada publik. Dalam konteks ini, di samping 
melibatkan semua pihak internal sekolah, kegiatan pameran tersebut 
sebaiknya juga melibatkan pihak stakeholders eksternal, misalnya 
perwakilan orang tua siswa, pihak induka atau institusi mitra, Dinas 
Pendidikan, dan lain sebagainya sesuai dengan situasi dan kondisi yang 
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ada. Di samping pameran produk kreatif, kegiatan puncak dari model 
IPjBL juga diisi dengan kegiatan penilaian terhadap produk akhir dan 
pelaksanaan pamerannya yang mencakup penataan stand, kemampuan 
presentasi dan/atau menjawab pertanyaan terkait dengan proses 
pembuatan produk, kegunaan produk, dan lain sebagainya. Dalam 
konteks ini sebaiknya pihak sekolah membentuk Tim Penilai yang terdiri 
dari unsur guru produktif, unsur manajemen sekolah, dan unsur 
stakeholders eksternal. Hasil penilaian tersebut dapat digabung dengan 
hasil penilaian sub-proyek sebelumnya untuk menentukan nilai akhir bagi 
setiap anggota kelompok dari masing-masing kompetensi keahlian 
dengan bobot, misalnya 60% nilai sub-proyek dan 40% untuk nilai 
produk akhir dan pelaksanaan pameran. Melalui proses belajar yang 
panjang dan beraneka ragam dalam model IPjBL tersebut diharapkan 
kompetensi para peserta didik akan meningkat secara signifikan, bukan 
saja hanya pada kecakapan kognitif dan teknikalnya tetapi juga pada sikap 
dan kecakapan sosialnya).  

Bentuk kedua, yakni Model IPjBL berbasis Mata pelajaran PKK 
maka proyek interdisiplinernya dapat diwujudkan dalam bentuk produk 
kreatif yang harus dirancang para siswa mulai kelas X. Alur pelaksanaan 
Model IPjBL dalam Pembelajaran PKK ditunjukkan pada Gambar 23. 
Pada gambar tersebut dijabarkan keterkaitan antara tahapan PjBL, proses 
yang terjadi dalam pembelajaran, dan penjelasan aktivitas 
pembelajarannya, baik yang dilakukan oleh guru maupun siswa. Pada 
tahap perencanaan proyek/produk kreatif, setidaknya ada empat proses 
pra pembelajaran yang harus dilakukan guru, yaitu (1) identifikasi input 
untuk perencanaan proyek/produk kreatif, (2) penentuan perumus 
proyek/produk kreatif, (3) bentuk rumusan proyek atau tugas pembuatan 
produk kreatif, dan (4) penentuan waktu penyajian proyek/tugas produk 
kreatif kepada siswa.  
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Inspirasi untuk perencanaan suatu proyek/produk kreatif dapat 
berasal dari (a) pesanan induka atau masyarakat pada umumnya, termasuk 
berbagai institusi mitra seperti satuan pendidikan, dinas pekerjaan umum, 
dll.; (b) produk unggulan sekolah, terutama bagi SMK yang telah memiliki 
program pengembangan produk-produk unggulan sekolah secara 
berkelanjutan; (c) hasil asesmen kebutuhan (need assessment) masyarakat, 
khususnya di bidang teknologi tepat guna dan berbagai kebutuhan 
lainnya yang terkait dengan bidang teknik mesin; (d) ide atau gagasan para 
guru mata pelajaran kejuruan dan guru mata pelajaran PKK; (e) ide para 
siswa, terutama yang tergali melalui Mata pelajaran PKK tetapi belum 
sempat diproduksi atau penyempurnaan atas ide-ide siswa yang pernah 
teridentifikasi; dan (f) gabungan dari dua atau lebih berbagai sumber 
inspirasi perencanaan proyek/produk kreatif tersebut. 

Terkait dengan siapa yang harus merumuskan tugas proyek/produk 
kreatif dapat dipilah menjadi dua, yaitu (a) tim guru pengajar kejuruan 
dan guru pengajar PKK, dan (b) para siswa di bawah bimbingan dan 
arahan para guru kejuruan/PKK. Dari kedua kelompok tersebut 
tentunya gurulah yang memegang peranan sangat penting. Gurulah yang 
memiliki tanggung jawab untuk merumuskan tugas proyek/produk 
kreatif yang harus dikerjakan para siswa. Kalaulah para siswa harus 
merumuskan sendiri, itupun sifatnya opsional, yakni dalam rangka 
melatih sikap kritis, kreatif dan inovatif mereka, namun keputusan akhir 
tetap memerlukan sentuhan dan ketegasan pemikiran sang guru. 

Dalam merumuskan tugas proyek/produk kreatif yang harus 
dikerjakan para siswa, para guru pengajar mata pelajaran kejuruan dan 
PKK dapat menyajikannya dalam tiga bentuk rumusan, yaitu (a) deskripsi 
masalah, (b) perintah pengerjaan proyek/tugas, dan (c) pertanyaan 
penuntun.  Rumusan deskripsi masalah (permasalahan) menggambarkan 
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Gambar 23.  Rekayasa Alur Implementasi Model IPjBL Berbasis Mata 
pelajaran PKK pada SMK Bidang Keahlian Teknologi dan Rekayasa 
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suatu permasalahan secara singkat dan jelas sehingga dapat menginspirasi 
siswa untuk memecahkannya dengan cara menciptakan produk teknologi 
yang inovatif melalui pembelajaran Mata pelajaran PKK dan mata 
pelajaran kejuruan lainnya. Perintah pengerjaan proyek/tugas 
dirumuskan dalam bentuk kalimat perintah yang menyuruh/meminta 
para siswa untuk mengerjakan tugas proyek berupa pembuatan suatu 
produk kreatif. Misalnya, “Buatlah produk kreatif untuk membantu para 
pengepul barang bekas (rongsokan) berbahan plastik untuk diolah 
menjadi butiran/potongan-potongan plastik dalam ukuran-ukuran kecil 
sehingga siap untuk didaur-ulang lebih lanjut”. Pertanyaan penuntun 
dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada para siswa dalam 
merancang dan membuat suatu produk kreatif berdasarkan tugas proyek 
yang diberikan oleh guru. Misalnya: Adakah contoh mesin pencacah 
plastik yang ada di sekitar tempat tinggalmu? Dapatkah kamu mencari 
contoh video yang mendemonstrasikan pengoperasian mesin pencacah 
plastik? Apakah kelemahan-kelemahan dari mesin pencacah plastik yang 
kamu jumpai di masyarakat atau yang kamu jumpai dari hasil browsing di 
internet? Inovasi apa yang dapat kamu lakukan untuk mengatasi 
kelemahan-kelemahan mesin pencacah plastik tersebut? 

Penyajian proyek pembuatan produk kreatif dapat dilakukan secara 
bersamaan baik pada Mata pelajaran PKK maupun pada mata pelajaran 
kejuruan lainnya. Karena siswa di kelas XI dan kelas XII yang mengikuti 
mata pelajaran tersebut adalah sama, maka penyampaian tugas proyek di 
mata pelajaran manapun sesungguhnya sama saja bagi siswa. Pada Mata 
pelajaran PKK, waktu penyajiannya bisa diberikan di kelas XI misalnya 
pada saat siswa mempelajari kompetensi dasar (KD) berikut ini: 
KD3.4 Menganalisis konsep desain/prototipe dan kemasan produk 

barang/jasa. 
KD4.4 Membuat desain/prototipe dan kemasan produk barang/jasa. 
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KD3.5 Menganalisis proses kerja pembuatan prototipe produk 
barang/jasa. 

KD4.5 Membuat alur dan proses kerja pembuatan prototipe produk 
barang/jasa. 

KD3.6 Menganalisis lembar kerja/gambar kerja untuk pembuatan 
prototipe produk barang/jasa. 

KD4.6 Membuat lembar kerja/gambar kerja untuk pembuatan 
prototipe produk barang/jasa. 

 
Penyajian proyek pada kelas XI pada Mata pelajaran PKK tersebut 

dimaksud¬kan agar para siswa memiliki kemampuan untuk memahami 
permasalahan proyek (searching) secara komprehensif dan menemukan 
berbagai alternatif pemecahannya (solving). Pada tahap solving siswa sudah 
harus bisa memutuskan akan bekerja sama secara kolaboratif dengan 
teman-temannya dari kompetensi keahlian apa saja sesuai dengan 
kompleksitas pekerjaan yang harus dilakukan untuk mengerjakan proyek 
tersebut. Dalam konteks ini para guru wajib memberikan bimbingan dan 
arahan agar para siswa dapat menentukan tim kerjanya dari kompetensi 
keahlian lain secara tepat dan menyadari bahwa mereka akan melakukan 
pekerjaan secara interdisipliner.  

Sedangkan pada mata pelajaran kejuruan lainnya, misalnya pada Mata 
pelajaran Teknik Pemesinan Bubut, Teknik Pemesinan Frais, dan lain-
lainya dapat disajikan pada awal semester gasal. Penekanannya adalah 
pada tahap solving dan tahap designing dari sintaks PjBL sebagaimana 
disajikan pada Gambar 23. Tahap designing merupakan tahap yang sangat 
menentukan keberhasilan kerja proyek. Pada tahap tersebut tim siswa 
dari beberapa kompetensi keahlian harus membuat perencanaan proses 
produksi secara interdisipliner untuk menyelesaikan proyeknya pada satu 
atau beberapa mesin tertentu sebagaimana dihasilkan pada langkah 
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solving. Hasilnya berupa prosedur atau langkah-langkah kerja untuk 
pengerjaan setiap sub-proyek pada suatu mesin tertentu. Dalam konteks 
ini para guru harus membimbing para siswanya untuk menghasilkan 
prosedur yang paling efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan 
SOP yang berlaku pada setiap pengoperasian mesin yang digunakan. 
Keberhasilan kerja para siswa pada tahap designing ini ditandai dengan 
dihasilkannya proposal kerja proyek untuk menghasilkan produk kreatif 
di bidang teknik mesin. Proposal tersebut setidaknya harus memuat 
komponen (a) nama proyek dan sub proyek, (b) gambar tiga dimensi dan 
gambar kerja, (c) kebutuhan bahan, (d) kebutuhan mesin dan peralatan, 
(e) proses kerja, (f) keselamatan kerja, (g) jadwal kerja, (h) analisis biaya, 
dan (i) rencana presentasi dan pameran. 

Tahap producing adalah tahap dimana kelompok siswa yang berasal 
dari berbagai kompetensi keahlian melakukan proses produksi untuk 
subproyek yang menjadi tugasnya. Pelaksanaannya bisa dilakukan pada 
jam pelajaran Mata pelajaran PKK dan/atau pada jam pelajaran 
praktikum kejuruan lainnya sesuai dengan kesepakatan dan pengaturan 
yang dilakukan tim guru kejuruan. Waktu pelaksanaan proses 
produksinya bisa dilakukan secara paralel untuk beberapa subproyek 
ataupun secara serial sesuai dengan prosedur pengerjaan yang telah 
ditetapkan. Setelah semua sub proyek selesai dikerjakan maka para 
peserta didik dapat melakukan proses perakitan (assembling) produk 
proyek/produk kreatif sehingga menjadi benda kerja sebagaimana 
diinginkan. 

Setelah tahap producing yang diakhiri dengan assembling telah selesai 
dilakukan maka tahap berikutnya adalah evaluating. Pada tahap ini para 
siswa melakukan refleksi atas proses produksi dan proses-proses 
sebelumnya yang telah dilakukan. Tujuannya adalah untuk menemukan 
berbagai kelemahan dan/atau kesalahan-kesalahan yang terjadi untuk 
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memperoleh umpan balik guna perbaikan proses kerja pada tugas-tugas 
berikutnya. Hal terpenting yang juga harus dilakukan para siswa pada 
tahap ini adalah menilai keberfungsian produk kreatif yang dihasilkannya. 
Jika hasilnya belum bagus maka mereka harus memperbaikinya ulang 
sehingga dapat berfungsi dengan baik. Jika hasil sudah baik maka para 
siswa harus segera melakukan proses finishing, yaitu berupa pengecatan, 
dan lain-lainnya. Untuk memperoleh hasil yang optimal maka proses 
pengecatan tersebut sebaiknya dikerjakan oleh para siswa dari 
Kompetensi Keahlian Teknik Bodi Otomotif pada Program Keahlian 
Teknik Otomotif. 

Tahapan terakhir dari model IPjBL yang harus dilakukan para siswa 
adalah sharing. Tahapan ini berisi kegiatan: (1) menyusun laporan kerja 
proyek, (2) mempresentasikan isi laporannya, dan (3) menyiapkan 
pelaksanaan pameran produk kreatif yang melibatkan semua kelompok. 
Isi laporannya bisa mencakup komponen sebagai berikut: (a) nama 
proyek dan sub proyek, (b) gambar tiga dimensi dan gambar kerja, (c) 
bahan yang digunakan, (d) mesin dan peralatan yang digunakan, (e) 
proses kerja, (f) keselamatan kerja, (g) jadwal kerja, (h) analisis biaya, (i) 
produk kreatif yang dihasilkan, (j) pembahasan hasil, (k) bahan presentasi, 
dan (l) pelaksanaan pameran. Sebaiknya template laporan tersebut 
disiapkan oleh guru sehingga siswa tinggal mengisinya. Presentasi isi 
laporan bisa dilakukan di kelas/laboratorium pada jam pembelajaran 
reguler. Sedangkan pamerannya bisa dikemas secara lebih meriah dan 
bersamaan untuk semua program keahlian sehingga perlu dijadwal secara 
khusus oleh pihak sekolah. 

 
Hadirin yang saya muliakan 

Sebagai bentuk ketiga, Teaching Factory (TEFA) adalah suatu 
kegiatan pembelajaran dimana siswa secara langsung melakukan kegiatan 



60  PIDATO PENGUKUHAN GURU BESAR 

produksi baik berupa barang atau jasa di dalam lingkungan pendidikan. 
Barang atau jasa yang dihasilkan tersebut harus memiliki kualitas yang 
baik sehingga layak jual dan diterima oleh masyarakat atau konsumen 
(Siswanto, 2011). TEFA juga dapat dipandang sebagai gabungan dari 
pendekatan pembelajaran berbasis kompetensi dan pembelajaran 
berbasis produksi dimana proses belajar mengajar dilakukan seperti di 
dunia kerja yang sesungguhnya dengan mengadakan kegiatan produksi 
atau layanan jasa di lingkungan pendidikan (Fajaryati, 2012). Dalam dunia 
pendidikan teknik, Matt dkk. (2014) menyatakan bahwa TEFA di 
pendidikan teknik biasanya terdiri dari kombinasi beberapa elemen 
penting seperti (1) proses fabrikasi atau perakitan, (2) produk fabrikasi 
atau perakitan, (3) infrastruktur fabrikasi atau perakitan (peralatan dan 
software), dan (4) metode atau pendekatan pengajaran. 

Implementasi TEFA di lembaga pendidikan pada umumnya 
dibarengi dengan pengembangan Unit Produksi (UP) dengan target 
capaian berikut: (1) adanya pengorganisasian dan mekanisme pengelolaan 
unit produksi yang efektif, (2) melaksanakan kegiatan pemasaran produk, 
(3) adanya keterlibatan pendidik dan siswa dalam proses produksi, (4) 
adanya keterlibatan seluruh program studi dalam meningkatkan unit 
produksi, (5) adanya kesesuaian produk dengan program keahlian yang 
ada di lembaga pendidikan, (6) dapat memenuhi tingkat pasar produk 
lokal, dan nasional, (7) meningkatkan nilai pekerjaan dan penghasilan unit 
produksi, (8) meningkatkan mutu hasil pekerjaan minimal sesuai dengan 
pasar, dan (9) meningkatkan kemanfaatan unit produksi sebagai replika 
dunia usaha/industri yang mampu memberikan pengalaman nyata 
kepada para pendidik dan siswa. Hal tersebut akan memberikan dampak 
positif kepada kegiatan belajar mengajar sehingga menghasilkan tamatan 
yang bermutu sesuai permintaan lapangan kerja (Wijaya, 2013). 
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Salah satu Model TEFA yang telah teruji kesahihannya 
dikembangkan oleh Martawijaya (2012) yang disebut dengan Model TF-
6M sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 24.  Dalam model tersebut, 
consumer needs-nya bisa saja berasal dari industri mitra, masyarakat umum, 
maupun sekolah (SMK) yang bersangkutan. Jika TEFA tersebut mampu 
menangani pesanan dari industri mitra dan masyarakat umum maka 
bentuk dan kompleksitas proyek interdisipliner (interdisciplinary projects) 
yang ditangani bisa sangat variatif. Tetapi jika TEFA tersebut juga harus 
menangani pesanan dari sekolahnya sendiri dalam bentuk produk 
unggulan sekolah, maka kompleksitas proyek interdisiplinernya juga 
tergantung dari jenis proyek yang diunggulkan oleh sekolah. 

 

 
 

Gambar 24. Model Teaching Factory-6M 
(Sumber: Martawijaya, 2012:50) 

 
Tidak menutup kemungkinan juga bahwa suatu TEFA di SMK juga 

harus menangani proyek interdisipliner yang dihasilkan dari pemikiran 
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kritis, kreatif dan inovatif para siswa dalam menempuh Mata pelajaran 
PKK. Apa pun proyek interdisipliner yang harus dikerjakan para siswa di 
TEFA akan mampu menempa mereka menjadi pekerja yang handal, yang 
mampu bekerja dengan skill yang tinggi, yang disertai dengan penerapan 
karakter kebekerjaan yang baik yang mencakup kecermatan, tanggung 
jawab, keselamatan kerja, ketaatan pada SOP, kemampuan bekerja di 
bawah tekanan, disiplin, kerjasama, dan lain sebagainya. 
 
Hadirin yang mulia 

Dalam konteks Pendidikan Tinggi Vokasi, TEFA memiliki tujuan 
yang sangat luas yang mengintegrasikan kegiatan penelitian, inovasi, dan 
pendidikan ke dalam satu wadah (Chryssolouris, dkk., 2013). Pendekatan 
baru terhadap paradigma TEFA diilustrasikan dalam gambar “segitiga 
pengetahuan” berikut ini. 

 

 
 

Gambar 25. Segitiga Pengetahuan 
(Sumber: Chryssolouris, dkk., 2013:21) 

 
Aktivitas Penelitian berupa penelitian kooperatif (cooperative research) 

yang dilakukan oleh industri dan lembaga pendidikan dapat berbentuk 
proyek industri atau proyek lainnya yang dapat mengatasi masalah 
penerapan teknologi atau pengembangan ide baru. Pihak industri akan 
memberikan pengetahuan yang berasal dari pengalaman yang terjadi di 
lingkungan industri, sementara kontribusi dari pihak lembaga pendidikan 



 Mencetak SDM Terampil dan Berkarakter melalui Implementasi Model IPjBL pada  
 Pendidikan Vokasi di Era Industri 4.0 63 

(akademisi) akan menjadi keunggulan ilmiah mereka. Hasil penelitian 
yang dikembangkan dalam proyek industri dapat disalurkan kembali ke 
industri dan lembaga pendidikan. Sedangkan Aktivitas Inovasi berupa 
kegiatan inovasi yang menggunakan skema transfer pengetahuan 
(knowledge transfer) untuk menjaga industri di bidang teknologi, dengan 
cara merujuk pada temuan-temuan terkait teknologi baru yang berasal 
dari proyek penelitian para akademisi.  

TEFA pada PT Vokasi juga dapat dipandang sebagai aktivitas 
pendidikan berupa kegiatan pendidikan yang menggunakan skema 
pengajaran/pelatihan. Aktivitasnya bisa berupa penyampaian kepada 
para mahasiswa tentang pengetahuan terkini, bagaimana cara kerja di 
industri, menumbuhkan semangat kewirausahaan, serta mengembangkan 
kemampuan pemecahan masalah yang merupakan kompetensi inti 
insinyur masa depan. 

 
Keterlibatan Industri dalam Teaching Factory di PT Vokasi 

Dalam TEFA, keterlibatan dunia usaha/industri sangat penting 
untuk memastikan bahwa upaya lembaga pendidikan teknik dalam 
penyelenggaraan TEFA menghasilkan pembelajaran berbasis praktik 
yang terpadu dan bermanfaat bagi peserta didik sebagai pegawai masa 
depan. Oleh karena itu umpan balik dari Dunia usaha/industri menjadi 
hal yang harus diperhatikan  dan harus diintegrasikan ke dalam praktik 
akademis (Lamancusa dkk., 1995). Lebih lanjut, Lamancusa dkk. (1997) 
menyebutkan bahwa Dunia usaha/industri harus berkontribusi dalam 
beberapa hal pokok, seperti menyediakan sumber daya fisik dan personil, 
yang mencakup: (1) membuat/merancang proyek mahasiswa; (2) menjadi 
instruktur di kelas; (3) memberikan kesempatan untuk belajar di industri; 
(3) memberikan sumbangan dan pinjaman peralatan; (4) memberikan 
dukungan keuangan langsung; (5) memfasilitasi kegiatan magang 
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mahasiswa; (6) membentuk tim ahli yang terlibat langsung untuk 
mengembangkan TEFA; (7) memfasilitasi kunjungan industri; (8) 
memberikan saran dan masukan mengenai kegiatan dalam TEFA; (9) 
bantuan langsung mengenai desain produk dan proses melalui sponsor 
proyek; (10) pengembangan profesional personil industri melalui 
pengajaran, TEFA dan pengembangan kurikulum; (11) transfer teknologi 
melalui pertukaran tenaga ahli antara industri dan sekolah atau 
perdosenang tinggi (akademisi); dan (12) kesempatan untuk 
mempengaruhi dan memperbaiki pendidikan teknik yang  berkualitas dan 
berkelanjutan. Perluasan konsep TEFA dengan pelibatan industri 
ditunjukkan pada Gambar  

 

 
 

Gambar 26. Bagan Perluasan Konsep TEFA 
(Sumber: Chryssolouris, dkk., 2013:21) 

 

Pelaksanaan Teaching Factory pada PT Vokasi 
Secara teoritik, TEFA dapat dilaksanakan melalui empat model: (1) 

dual system dalam bentuk praktik kerja lapangan adalah pola pembelajaran 
kejuruan di tempat kerja yang dikenal sebagai experience based training atau 
enterprise based training; (2) Competency Based Training (CBT) atau pelatihan 



 Mencetak SDM Terampil dan Berkarakter melalui Implementasi Model IPjBL pada  
 Pendidikan Vokasi di Era Industri 4.0 65 

berbasis kompetensi merupakan sebuah pendekatan pembelajaran yang 
menekankan pada pengembangan dan peningkatan keterampilan dan 
pengetahuan peserta didik sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Pada 
model ini, penilaian peserta didik dirancang untuk memastikan bahwa 
setiap peserta didik telah mencapai keterampilan dan pengetahuan yang 
dibutuhkan pada setiap unit kompetensi yang ditempuh; (3) Production 
Based Education and Training (PBET) merupakan pendekatan pembelajaran 
berbasis produksi. Kompetensi yang telah dimiliki oleh peserta didik 
perlu diperkuat dan dipastikan keterampilannya dengan memberikan 
pengetahuan pembuatan produk nyata yang dibutuhkan dunia kerja 
(industri dan masyarakat); dan (4) TEFA konsep pembelajaran berbasis 
industri (produk dan jasa) melalui sinergi sekolah dan industri untuk 
menghasilkan lulusan yang kompeten dengan kebutuhan pasar 
(Hasbullah, 2006).  

Dalam pelaksanaannya, TEFA dapat dilaksanakan dalam berbagai 
skenario. Menurut Abele dkk. (2015), variasi skenario TEFA dapat 
dipilah menjadi enam sebagaimana disarikan berikut ini.  
a. Skenario Penerapan Industri (Industrial Application Scenario) 

Proses Belajar dilakukan pada lingkungan belajar yang memiliki 
karakteristik sebagaimana di industri nyata, baik dari segi luas area 
maupun jumlah mesin/alat produksi. Misalnya, tersedia luas area 
lebih dari 500 m2, lingkungan produksi yang realistis di mana semua 
bidang produksi industri ditangani, terdapat dua lini proses 
manufaktur dengan sembilan peralatan mesin dan dua jalur 
perakitan, untuk dua produk yang diproduksi. Dengan skenario ini, 
peserta didik dapat menemukan suatu prinsip dan metode, serta 
menerapkannya secara langsung pada masalah yang terjadi dalam 
lingkungan produksi nyata tanpa risiko kegagalan atau tekanan biaya. 
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b. Skenario Penerapan Akademik (Academic Application Scenario) 
Inovasi TEFA untuk pendidikan di bidang manufaktur dilakukan 
melalui pembelajaran berbasis aktivitas untuk memberi mahasiswa 
pengalaman nyata dan pemahaman yang luas tentang proses 
produksi di industri. Juga termasuk langkah-langkah seperti 
perencanaan dan perancangan produk, teknik manufaktur, perakitan 
serta penjaminan mutu. Pelatihan langsung terdiri dari latihan untuk 
menganalisis, merencanakan, membangun dan mengoptimalkan 
produk nyata, dan proses produksinya. Menggunakan berbagai 
model pembelajaran, terutama pembelajaran campuran, atau 
kombinasi pembelajaran mandiri secara online, dan 
pengajaran/pelatihan langsung. 

c. Skenario Pembelajaran Jarak Jauh (Remote Learning Scenario) 
Konsep TEFA yang didasarkan pada gagasan “segitiga 
pengetahuan” yang bertujuan untuk mengintegrasikan pendidikan, 
penelitian, dan inovasi. Konsep ini berasal dari  paradigma 
pendidikan medis, seperti sekolah medis yang beroperasi secara 
paralel dengan rumah sakit. TEFA model ini telah muncul sebagai 
paradigma yang menjanjikan untuk mengintegrasikan lingkungan 
pabrik dengan kelas. Tersedia ruang belajar yang difasilitasi dengan 
TIK yang lengkap dan kiriman live video ke industri. Komunikasi 
dan interaksi tim teknisi dan peneliti dapat terjadi meskipun dari 
lokasi yang berbeda. Atas dasar itu, TEFA model ini beroperasi 
sebagai media komunikasi pengetahuan dua arah yang membawa 
pabrik nyata ke kelas (factory-to-classroom) dan laboratorium 
akademis ke pabrik (lab-to-factory). 

d. Skenario Pertukaran Penelitian (Changeability Research Scenario) 
Sebagai contoh penelitian di bidang pengembang perangkat lunak. 
Melakukan penelitian platform produksi yang dapat 
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ditransformasikan (iFactory) mencakup modul yang mudah 
dikonfigurasi ulang untuk mengubah tata letak sistem dan fungsinya. 
TEFA berfokus pada sistem pembelajaran yang mengintegrasikan 
desain produk, kustomisasi dan personalisasi. 

e. Skenario Penerapan Konsultasi (Consultancy Application Scenario) 
Perusahaan konsultan global misalnya, mendirikan TEFA dengan 
pembelajaran eksperiensial untuk pengembangan kemampuan di 
berbagai bidang dan cabang yang berbeda. 

f. Skenario Demonstrasi (Demonstration Scenario) 
Peralatan industri yang tersedia di TEFA berfungsi sebagai 
lingkungan ideal untuk demonstrasi skenario produksi atau ide-ide 
pokok pada masa mendatang. Demonstrasi dirancang khusus untuk 
para pemangku kepentingan UKM dan non-industri seperti lembaga 
keuangan yang ingin mendapatkan pemahaman dasar tentang 
interaksi fungsional antara pekerja, solusi tentang otomasi dan 
teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan produksi yang 
terkait. 

 
Hadirin yang saya muliakan 

FT UM bisa disebut sebagai Fakultas Vokasi karena di samping 
menaungi enam Prodi S1 Kependidikan bidang keteknikan juga memiliki 
tujuh Prodi Diploma-3 keteknikan (yang sekarang sedang diproses 
peningkatannya menjadi Diploma-4). Di bidang Teknik Mesin, embrio 
keberadaan TEFA berbasis IPjBL dapat diacukan pada keberadaan Mata 
kuliah Tugas Akhir (TA) yang telah berlangsung selama ini (Sudjimat, et 
al., 2021). Dalam Kurikulum D3 Teknik Mesin dinyatakan bahwa CPMK 
Mata kuliah TA adalah agar mahasiswa memiliki kompetensi 
komprehensif untuk mewujudkan produk dalam bentuk komponen dan 
rakitan komponen teknologi fungsional yang presisi, memenuhi standar, 
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inovatif, kreatif, efektif, efisien, dan teruji  kinerjanya. Untuk mencapai 
tujuan tersebut maka implementasi Mata kuliah TA diatur dalam 
Pedoman Khusus Tugas Akhir Prodi D3 TM yang disusun oleh Gugus 
Kendali Mutu Jurusan Teknik Mesin FT UM yang di antaranya 
menyatakan bahwa:  
1. Setiap judul TA, pada dasarnya dikerjakan secara kelompok dengan 

jumlah personel dua mahasiswa. 
2. Satu judul TA boleh dikerjakan oleh tiga kelompok mahasiswa 

dengan ketentuan: 

a. Satu judul TA bertema TTG dapat dikerjakan oleh maksimal tiga 
kelompok dengan pembagian topik  rancang bangun (2 orang), 
proses pembuatan produk (2 orang), dan PPC (2 orang) dengan 
syarat pembangunan produk hasil rancangan dikerjakan 
bersama. 

b. Satu judul TA bertema TTG yang mengaplikasikan 
instrumentasi sistem kontrol  otomatis  dapat dikerjakan oleh 
tiga kelompok dengan pembagian topik rancang bangun produk 
hardware (2 orang), rancang bangun produk software (2 orang), dan 
PPC (2 orang). 

3. TA yang diajukan untuk diprogram dapat berupa (1) judul baru, atau 
(2) mewujudkan/ memproduksi hasil rancangan mahasiswa S1 PTM 
yang dihasilkan dari mata kuliah Perancangan Mesin Produksi, atau 
(3) melakukan redesain untuk produk TA yang dihasilkan mahasiswa 
sebelumnya dengan tujuan penyempurnaan. 

4. Kelayakan TA yang mewujudkan/memproduksi hasil rancangan 
mahasiswa S1 PTM yang dihasilkan dari mata kuliah Perancangan 
Mesin Produksi atau melakukan redesain untuk produk TA yang 
dihasilkan mahasiswa sebelumnya dengan tujuan penyempurnaan 
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direkomendasikan oleh Koordinator Program Studi atau Calon 
Dosen Pembimbing. 
 
Dari pernyataan tersebut dapat ditangkap ada tiga pesan penting 

yang termuat dalam Pedoman Khusus TA Prodi D3 TM tersebut, yaitu 
(1) bahwa satu judul TA dapat dikerjakan oleh satu sampai dengan tiga 
kelompok mahasiswa tergantung dari kompleksitas produk yang akan 
dihasilkan; (2) bahwa TA yang diajukan mahasiswa dikategorikan menjadi 
tiga kelompok, yaitu (a) TA dari judul baru, (b) TA yang merupakan 
perwujudan dari hasil rancangan mahasiswa S1 PTM pada Mata kuliah 
Perancangan Konstruksi Mesin, dan (c) TA sebagai redesain dari produk 
TA sebelumnya; dan (3) bahwa TA yang tergolong perwujudan dari hasil 
rancangan mahasiswa S1 PTM dan redesain dari produk TA sebelumnya 
harus mendapatkan rekomendasi dari Koordinator Prodi dan Calon 
Dosen Pembimbing. Tiga pesan tersebut sekaligus mengesankan dan 
menginspirasi bahwa suatu TA yang inovatif dapat dilaksanakan secara 
interdisipliner, yakni merupakan pengintegrasian dari dua disiplin ilmu 
atau lebih yang ada di berbagai prodi di lingkungan FT UM. Dalam 
konteks ini dua jurusan yang tampaknya memiliki keterkaitan erat untuk 
menghasilkan produk mesin sesuai dengan karakteristik Iptek Abad XXI 
melalui TEFA berbasis IPjBL adalah Jurusan Teknik Mesin dan Jurusan 
Teknik Elektro. 

Konsep TEFA berbasis IPjBL yang dikembangkan di FT UM adalah 
berupa kegiatan pembelajaran dimana mahasiswa secara langsung 
melakukan kegiatan produksi baik berupa barang atau jasa di dalam 
lingkungan FT UM di bawah bimbingan para dosen. Barang atau jasa 
yang dihasilkan tersebut harus memiliki kualitas yang baik sehingga layak 
jual dan diterima oleh masyarakat atau konsumen (Siswanto, 2011). 
Kegiatan pembelajaran dalam TEFA merupakan gabungan dari 
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pendekatan pembelajaran berbasis kompetensi (competency-based training) 
dan pembelajaran berbasis produksi (production-based training) dimana 
proses belajar mengajar dilakukan seperti di dunia kerja yang 
sesungguhnya dengan mengadakan kegiatan produksi atau layanan jasa di 
lingkungan FT UM (Fajaryati, 2012). Kegiatan pembelajaran di dalam 
TEFA terdiri dari kombinasi beberapa elemen penting seperti (1) proses 
fabrikasi atau perakitan, (2) produk fabrikasi atau perakitan, (3) 
infrastruktur fabrikasi atau perakitan (peralatan dan software), dan (4) 
pendekatan, model, metode pembelajaran (Matt dkk., 2014). 

TEFA yang diusulkan dikembangkan di FT UM dilaksanakan 
menggunakan skenario penerapan akademik (academic application scenario), 
melalui pembelajaran berbasis aktivitas untuk memberi mahasiswa 
pengalaman nyata dan pemahaman yang luas tentang proses produksi 
mulai dari langkah perencanaan dan perancangan produk, teknik 
manufaktur, perakitan, serta penjaminan mutu (Abele dkk., 2015). 
Bahkan, sebelum perencanaan dan perancangan produk mahasiswa juga 
dilatih untuk menganalisis suatu masalah atau menganalisis suatu 
kebutuhan yang diinginkan oleh seseorang atau institusi tertentu, 
termasuk industri. Hasil analisis tersebut selanjutnya dijadikan dasar 
untuk merencanakan dan merancang suatu produk yang dijadikan proyek 
dalam pembelajaran yang dilaksanakan menggunakan Model IPjBL. 
Perencanaan tersebut juga bisa mencakup aspek pembiayaan dan 
pemasaran produk yang merupakan bagian dari perencanaan wirausaha 
bidang manufaktur yang harus dihasilkan oleh mahasiswa pemrogram 
Mata kuliah Kewirausahaan. Berdasarkan uraian tersebut pengembangan 
TEFA di FT UM tampaknya lebih tepat menggunakan skenario 
penerapan akademik (academic application scenario). Secara diagramatis 
model TEFA berbasis IPjBL yang diusulkan dikembangkan di FT UM 
ditunjukkan pada Gambar 27.  
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Keterangan: 
1. Order TEFA FT UM yang dikembangkan bisa berasal dari berbagai 

sumber: industri, masyarakat umum dan dari mahasiswa. Order dari 
mahasiswa bersumber dari Mata kuliah Tugas Akhir (TA) dan Mata 
kuliah Kewirausahaan. 

2. Order yang bersumber dari Mata kuliah TA dan Mata kuliah 
Kewirausahaan mahasiswa Prodi D3 TM, D3 TE, D3 TO dan Prodi 
D3 lainnya dijadikan sebagai order utama dalam sistem TEFA FT 
UM Berbasis IPjBL.  

3. Mengacu pada Pedoman Khusus Tugas Akhir Prodi D3 TM yang 
disusun oleh Gugus Kendali Mutu Jurusan Teknik Mesin FT UM 
maka pelaksanaan pembelajaran/perkuliahan TA dilaksanakan 
secara interdisipliner, baik yang terjadi antara Prodi D3 TM dan 
Prodi D3 TE; antara Prodi D3 TM dan Prodi S1 PTM; antara Prodi 
D3 TM, Prodi D3 TE, dan Prodi S1 PTM; dan seterusnya sesuai 
dengan permasalahan yang ada. Pola umum pelaksanaan 
pembelajaran interdisipliner dalam perencanaan order TEFA 
berbasis IPjBL di FT UM adalah sebagai berikut: 
a. Jika proyek/produk TA yang dikerjakan mahasiswa adalah baru 

sama sekali, maka permasalahan tersebut dapat dikerjakan secara 
interdisipliner antara mahasiswa Prodi D3 TM, D3 TE, dan 
mahasiswa Prodi D3 lainnya dalam menempuh Mata kuliah 
Tugas Akhir. 

b. Jika proyek/produk TA yang dikerjakan mahasiswa adalah 
perwujudan dari Perancangan Mesin Produksi yang dihasilkan 
mahasiswa S1 PTM maka permasalahan tersebut dapat 
dikerjakan secara interdisipliner antara perkuliahan Mata kuliah 
Perancangan Konstruksi Mesin mahasiswa S1 PTM, Mata kuliah 
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Tugas Akhir mahasiswa D3 TM, dan Mata kuliah Tugas Akhir 
mahasiswa D3 TE, atau yang lainnya. 

 

 
 

Gambar 27. Rancangan Model TEFA Berbasis IPJBL di FT UM 
(Sumber: Sudjimat, 2021) 

 

c. Jika proyek/produk TA yang dikerjakan mahasiswa adalah 
redesain dari produk TA sebelumnya maka permasalahan 
tersebut dapat dikerjakan secara interdisipliner antara Mata 
kuliah Tugas Akhir mahasiswa D3 TM dan Mata kuliah Tugas 
Akhir mahasiswa D3 TE, atau yang lainnya. 

d. Di samping ketiga bentuk interdisipliner tersebut, kemungkinan 
keempat yang juga bisa terjadi adalah interdisipliner dalam 
penyusunan perancangan mesin produksi, yaitu terjadinya 
interdisipliner antara Mata kuliah Perancangan Mesin Produksi 
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mahasiswa S1 PTM dan Mata kuliah Pengembangan Produk 
mahasiswa S1 PTE, atau yang lainnya. 

e. Keterlibatan mahasiswa yang sedang menempuh Mata kuliah 
Kewirausahaan, baik dari Prodi S1 PTM, S1 PTE, D3 TM, D3 
TE maupun Prodi D3 lainnya juga dapat dilaksanakan selama 
proses penyusunan/perencanaan order dalam TEFA FT UM. 
Dalam konteks tersebut mahasiswa yang sedang menempuh 
Mata kuliah Kewirausahaan dapat terlibat dalam hal analisis dari 
sisi ekonomi teknik, dan analisis peluang bisnis dari produk yang 
dihasilkan oleh TEFA FT UM. 

4. Alur penanganan order di TEFA FT UM selanjutnya terjadi secara 
bertahap sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 27 yang mencakup 
(1) tahap penerimaan order, (2) tahap perencanaan & pengendalian 
produksi, (3) tahap analisis dan pendistribusian pekerjaan, (4) tahap 
proses pengerjaan produk, (5) tahap assembling produk, (6) tahap 
kontrol kualitas produk, dan (7) tahap submit order/produk kepada 
customer.  

5. Proses pengerjaan produk (tahap keempat) dalam TEFA FT UM 
dirancang sebagian besar bisa dikerjakan oleh para mahasiswa tingkat 
akhir melalui pelaksanaan mata kuliah praktikum, dan sebagian 
lainnya terutama yang menuntut ketelitian dan keakurasian yang 
sangat tinggi dapat dikerjakan oleh tenaga profesional (termasuk 
dosen) tertentu. Oleh karena itu tahap keempat tersebut juga dapat 
dipandang sebagai pembelajaran praktikum interdisipliner karena 
hasil/produk berupa komponen-komponen yang dihasilkan oleh 
masing-masing mahasiswa harus dapat dirakit dalam proses asembling 
produk sehingga diperoleh suatu produk jadi sebagaimana dipesan 
oleh customer. 
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Hadirin yang saya hormati 
Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa implementasi Model 

IPjBL dalam segala bentuknya, di samping potensial untuk 
mengembangkan keterampilan kognitif dan keterampilan teknikal, juga 
sangat potensial untuk mengembangkan karakter siswa (mahasiswa), baik 
karakter dalam pengertian sifat-sifat kejiwaan atau kecakapan yang 
menunjukkan sikap dan perilaku positif maupun karakter kebekerjaan 
pada umumnya. Keseluruhan dari cakupan karakter tersebut sering 
disebut dengan istilah soft skills atau transferable skills, yang dalam berbagai 
literatur disebut juga dengan istilah yang berbeda-beda. Di Australia 
dikenal dengan istilah key competencies, di Kanada dikenal dengan istilah 
employability skills, di Inggris dikenal dengan istilah core skills, di Amerika 
dikenal dengan  workplace know-how, dan di Indonesia dikenal dengan 
kompetensi kunci (Conference Board of Canada, 2000; NVCER 2003; 
Sayuti, 2010; Menakertrans, 2009). Meski rumusan nilai-nilai soft skills 
atau transferable skills tersebut berbeda-beda, tetapi saling memiliki 
keterkaitan yang erat dan dapat dikelompokkan menjadi tiga dimensi, 
yaitu kecakapan dasar, kecakapan mengelola diri, dan kecakapan kerja 
tim. Dalam konteks tersebut Conference Board of Canada (2000) membuat 
taksonomi dimensi dan sub dimensi karakter kebekerjaan yang 
diistilahkan dengan Employability Skills 2000+ sebagaimana ditunjukkan 
pada Tabel 3. Dari tabel tersebut promovendus menyebut kecakapan 
mengelola diri (personal management skills) sebagai karakter yang berkaitan 
dengan sifat kejiwaan, sikap dan perilaku positif seseorang (SDM), 
sedangkan kecakapan dasar (fundamental skills) dan kecakapan kerja tim 
(teamwork skills) sebagai karakter bekerja, dan secara keseluruhan 
promovendus sebut sebagai karakter kebekerjaan. 
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Tabel 3. Taksonomi Karakter Kebekerjaan 
 

No. 
Dimensi Karakter 

Kebekerjaan 
Nilai Karakter Kebekerjaan 

1. Kecakapan Dasar 
(Fundamental Skills) 

o Kecakapan berkomunikasi 
o Kecakapan mengelola informasi 
o Kecakapan menggunakan 

numerik 
o Kecakapan berpikir dan 

memecahkan masalah 
2. Kecakapan Mengelola Diri 

(Personal Management Skills) 
o Kecakapan menunjukkan sikap 

dan perilaku positif 
o Kecakapan bertanggung jawab 
o Kecakapan beradaptasi 
o Kecakapan belajar secara terus 

menerus 
o Kecakapan bekerja secara aman. 

3. Kecakapan Bekerja Tim 
(Teamwork Skills) 

o Kecakapan bekerja dengan orang 
lain 

o Kecakapan berpartisipasi dalam 
proyek dan tugas-tugas. 

(Sumber: Diadaptasi dari Conference Board of Canada, 2000) 

 
Kajian penelitian Sudjimat (2010) terkait persepsi guru tentang 

pentingnya pengembangan karakter kebekerjaan tersebut dan sejauh 
mana mereka telah mengajarkannya (mengembangkannya) kepada para 
siswa memiliki kebersesuaian dengan temuan penelitian Lerouz & 
Lafleur (1995) dalam hal pentingnya pengembangan karakter tersebut 
diajarkan tetapi berbeda dalam hal telah diajarkannya (dikembangkannya) 
pada diri para siswa sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4. Dari tabel 
tersebut diketahui bahwa secara kuantitatif para guru SMK lebih unggul 
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dalam mempersepsi pentingnya berbagai dimensi karakter tersebut 
diajarkan (dikembangkan) kepada para siswa, tetapi lebih rendah dalam 
mempersepsi bahwa berbagai dimensi karakter tersebut telah diajarkan 
(dikembangkan) kepada para siswa. Hal tersebut mengindikasikan bahwa 
kesadaran dan kemauan para guru SMK untuk mengembangkan berbagai 
nilai karakter kebekerjaan tersebut masih perlu ditingkatkan.  

 
Tabel 4. Rangkuman Hasil Analisis Kesesuaian Temuan Penelitian 
 

No. 
Dimensi 
Karakter 

Kebekerjaan 

Penemuan Penelitian 
Sudjimat (2010) 

Temuan Penelitian 
Lerouz & Lafleur 

(1995) 

Penting 
Diajarkan 

Telah 
Diajarkan 

Penting 
Diajarkan 

Telah 
Diajarkan 

1.  Kecakapan Dasar 92,63% 37,10% 92,60% 85,60% 

2.  Kecakapan 
Mengelola Diri 

97,23% 55,80% 96,00% 86,90% 

3.  Kecakapan 
Bekerja Tim 

94,72% 56,39% 90,20% 80,70% 

(Sumber: Sudjimat, 2013) 

 
Temuan penelitian Sudjimat (2010) juga mengindikasikan bahwa 

para pimpinan industri mitra SMK di Jawa Timur memiliki harapan yang 
sangat besar terhadap pengembangan karakter kebekerjaan di SMK, 
dengan menyatakan penting dan bahkan sangat pentingnya para lulusan 
SMK memiliki karakter kebekerjaan yang baik, sebagaimana ditunjukkan 
pada Gambar 28, 29, dan 30.  
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Gambar 28. Persepsi Industri Mitra SMK terhadap Pentingnya Karakter 
Kebekerjaan Dasar 

(Sumber: Sudjimat 2013) 
 
 

 
 

Gambar 29. Persepsi Industri Mitra SMK terhadap Pentingnya Karakter 
Kebekerjaan Dasar Lulusan SMK 

(Sumber: Sudjimat 2013) 
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Gambar 30. Persepsi Industri Mitra SMK terhadap Pentingnya Karakter 
Kebekerjaan Dasar Lulusan SMK 

(Sumber: Sudjimat 2013) 

 
Di sisi lain, keunggulan PjBL dalam meningkatkan karakter 

kebekerjaan mahasiswa lebih meningkat jika implementasi PjBL tersebut 
didukung dengan penggunaan sistem pembelajaran online. Penelitian 
Sudjimat & Subandi (2022) menunjukkan bahwa kelompok mahasiswa 
yang belajar menggunakan model PjBL berbantuan live MOOCs (sebagai 
kelompok eksperimen) memiliki rerata skor nilai karakter kebekerjaan 
(Mean = 82,17) yang lebih tinggi secara signifikan dibandingkan dengan 
rerata skor nilai karakter kebekerjaan yang diperoleh kelompok 
mahasiswa yang hanya belajar menggunakan model PjBL tanpa bantuan 
live MOOCs (sebagai kelompok kontrol; Mean = 74,64), yang ditunjukkan 
dengan skor t = 2,213 dan Sig. (2-tailed) = 0,32.  

Analisis secara parsial yang dilakukan berdasarkan Sub-dimensi 
Karakter Kebekerjaan menunjukkan bahwa untuk Sub-dimensi Karakter 
Mengelola Diri tidak ada perbedaan antara kelompok eksperimen dan 
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kelompok kontrol, yang ditunjukkan dengan Skor t = 1,739 dan Sig. (2-tailed) 
= 0,089.  

Secara umum temuan penelitian tersebut selaras dengan temuan 
penelitian Meyer & Wurdinger (2016) yang menyatakan bahwa para siswa 
yang mengikuti pembelajaran model PjBL mempersepsi kecakapan hidup 
(life skills) mereka yang mencakup tanggung jawab, komunikasi, 
kolaborasi, pemecahan masalah, etika kerja dan lain-lainya meningkat 
secara signifikan. Penelitian Warr & West (2020) juga menunjukkan 
bahwa penggunaan Model IPjBL dalam pembelajaran sosial dapat 
meningkatkan kecakapan kolaborasi interdisipliner, kreativitas, dan 
komunikasi para mahasiswa. 

 
Hadirin yang saya hormati 

Untuk mengakhiri sekaligus merangkum isi pidato ini saya 
sampaikan kembali bahwa revolusi industri 4.0 telah berdampak pada 
sistem pendidikan dengan munculnya paradigma pendidikan 4.0 yang 
menuntut pengembangan keterampilan interdisipliner untuk 
mengembangkan pemikiran yang lebih terbuka dan responsif terhadap 
perubahan (Almeida & Simoes, 2019). Era pendidikan 4.0 merupakan 
sebuah gerakan untuk menuju kurikulum berbasis proyek (Fisk dalam 
Adnan et al., 2019), sehingga pembelajaran berbasis proyek, terlebih 
proyek interdisipliner, yang berpusat pada siswa/mahasiswa dan 
memungkinkan mereka untuk memperoleh tantangan dan pengalaman 
praktik di industri dan/atau masyarakat menjadi suatu tuntutan yang tak 
terelakkan. 

Tantangan pendidikan vokasi (pendidikan kejuruan pada SMK dan 
pendidikan vokasi pada pendidikan tinggi) pada era industri 4.0 yang 
cukup besar terletak pada perubahan kurikulum, yaitu kurikulum yang 
sesuai dengan kebutuhan pekerjaan industri 4.0 (Spöttl & Windelband, 
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2021). Industri 4.0 dapat memobilisasi perubahan dunia dengan begitu 
cepat, sehingga berbagai bidang pekerjaan yang telah ada akan bersurut 
dan hilang, tetapi di sisi lain akan muncul berbagai bidang pekerjaan baru 
yang berbasis teknologi (Birol & Günal, 2020). Oleh karena itu SDM 
yang akan dapat eksis dan berkembang pada era industri 4.0 ini adalah 
SDM yang memiliki karakter kebekerjaan yang tangguh, yang di 
antaranya adalah memiliki karakter dan kecakapan untuk belajar secara 
terus menerus sehingga akan terbiasa dengan istilah reskilling dan upskilling 
sebagai respon terhadap kebekerjaan di era industri 4.0 (Adnan et al., 
2015).  

Birol & Günal  (2020) telah mengidentifikasi berbagai kompetensi 
yang perlu dikembangkan dalam pendidikan vokasi sebagai respon 
terhadap industri 4.0, meliputi: (1) kompetensi umum, di antaranya 
adalah menguasai software, mengenal struktur jaringan, menguasai 
teknologi big-data, dan menguasai cara bekerja dengan berbagai format 
data; (2) kompetensi khusus, di antaranya kemampuan pemecahan 
masalah, memahami sistem terintegrasi dan interkoneksinya, berpikir dan 
bekerja lintas disiplin, terlibat dalam tugas-tugas baru, dan penerapan IT 
sebagai alat; dan (3) kompetensi “abstrak”, di antaranya kreativitas, 
berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, berkarakter investigatif, dan 
mengikuti prosedur (SOP). 

Tentu semua kompetensi SDM era industri 4.0, yang sebagiannya 
telah disebutkan di atas, tidak dapat terjawab hanya dengan 
mengimplementasikan Model IPjBL. Tetapi, potensi Model IPjBL 
sebagaimana telah dikemukakan pada uraian singkat dalam buku pidato 
ini kiranya dapat menginspirasi dan memotivasi para insan pendidik (guru 
dan dosen) untuk mengeksplorasi lebih jauh dan lebih inovatif 
implementasi Model IPjBL sesuai dengan karakteristik pembelajaran 
yang diampunya. Semoga dengan mengimplementasikan Model IPjBL 
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yang inovatif kualitas pendidikan kita, khususnya pendidikan vokasi, 
dapat menjawab tuntutan kualitas SDM di era industri 4.0. 

 
Hadirin yang saya hormati 

Sebelum menutup pidato ini perkenankan saya, setelah berkali-kali 
bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala atas segala rahmat dan 
nikmat-Nya, untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan 
yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi 
mengantarkan saya meraih jabatan Guru Besar dan berkesempatan 
menyampaikan pidato singkat di hari ini: 
1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik 

Indonesia, Bapak Nadiem Anwar Makarim yang telah menetapkan 
SK Guru Besar saya pada Hari Jumat Wage, tanggal 17 Juni tahun 
2022; 

2. Rektor Universitas Negeri Malang, Bapak Prof. Dr. H. Ah. 
Rofi’udin, M.Pd, yang senantiasa memotivasi saya untuk segera bisa 
meraih Guru Besar dengan senantiasa bertanya “sudah sampai di 
mana proses guru besarnya” ketika bertemu di mana pun dengan 
stylenya yang lembut, santun, dan penuh keakraban; 

3. Pembantu Rektor IV Universitas Negeri Malang, Prof. Dr. H. 
Ibrahim Bafadal, M.Pd, yang telah memberikan arahan dan mengatur 
semua ubo rampe untuk terlaksananya acara pengukuhan Guru Besar 
hari ini;  

4. Bapak Ketua Senat Akademik Universitas Negeri Malang Prof. Dr. 
H. Suko Wiyono, S.H., M.H., dan seluruh Anggotanya; 

5. Dekan FT UM, Bapak Prof. Dr. H. Mardji, M.Kes yang juga selalu 
memotivasi saya agar segera mengurus jurnal untuk persyaratan ke 
Guru Besar; 
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6. Pembantu Dekan II FT UM, Ketua Jurusan/Departemen TM FT 
UM, Ketua dan seluruh anggota TPJAD FT UM beserta segenap 
Staf Subag Kepegawaian FT UM  yang telah memberkas, menilai, 
dan memproses usul kenaikan pangkat saya dari fakultas ke 
universitas; 

7. Pembantu Rektor II UM, Ketua dan Anggota TPJAD UM, Kabag 
Kepegawaian beserta seluruf staf administrasi Subag Kepegawaian 
UM yang telah memberkas, menilai, memproses usulan kenaikan 
pangkat saya dari universitas ke TPAK Dikti; 

8. Sejawat dan sahabat saya Prof. Dr. Ir. H Djoko Kustono, M.Pd dan 
Prof. Dr. Waras Kamdi, M.Pd ang telah berkenan menjadi peer review 
terhadap karya-karya ilmiah saya untuk kenaikan pangkat ke Guru 
Besar sejak dari fakultas hingga di universitas; 

9. Kolega saya di FT UM umumnya, dan di Departemen Teknik Mesin 
khususnya, terima kasih atas saling supportnya dan berbagi suka-duka 
dalam raihan Guru Besar. Berbagi pengalaman atas kegagalan dalam 
usulan Guru Besar sering menjadi topik guyonan yang gayeng. Beberapa 
bulan yang lalu ada teman lolos usulan GB-nya, eh  ternyata saat ini 
sudah dinyatakan predator, discontimued, bermasalah karena sebagian 
penulisnya orang Indonesia, dst masih sangat lekat dalam ingatan. 
Semoga dengan adanya “aturan” yang baru lebih “mempermudah” 
para kolega saya untuk segera meraih GB; 

10. Bapak dan Ibu tercinta, Bapak Soetomo Basri (alm.) dan Ibu Mariyah 
Situm (almh.), yang telah dipilih Allah SWT untuk melahirkan, 
merawat, mendidik, menyekolahkan, dan memenuhi semua 
kebutuhan saya hingga saya dewasa dan mandiri, dengan iringan doa 
yang tiada henti semoga Allah menjadikan tempat istirahat 
panjenengan berdua di alam baka bak di taman-taman surga karena di 
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setiap amal sholeh anak-anakmu selalu ada bagian untuk 
panjenengan, insya Allah; 

11. Abah dan umi mertua tercinta, Abah H. Zaini (alm.) dan Umi Hj. 
Ma’ani (almh.) yang telah merelakan putri tercintanya menemani saya 
dalam suka dan duka. Bahkan, semasa hidup Panjenengan berdua, 
doa-doa kebaikan senantiasa engkau panjatkan untuk kebahagian 
kami berdua beserta anak, cucu, cicit dan semua keturunan kami 
tercinta; 

12. Istriku tercinta, Hj. Anisatul Rokhul Qisti, S.Pd, yang selalu setia 
mendampingi saya dalam suka dan duka. Meski terkadang kurang 
perhatian karena saya harus sering pergi karena suatu tugas dan jika 
di rumah pun selalu sibuk dengan pekerjaan yang tak kunjung usai, 
namun engkau tetap bersabar dan balik menyibukkan diri dengan 
doa-doa untuk kesehatan dan kesuksesan saya dan anak-anak kita. 
Aku sadar banget bahwa di balik “kesuksesanku” ini karena ada 
engkau yang kuat nan tegar; 

13. Anak-anakku yang aku cintai, Ifan, Vian, dan Nabil. Abah bangga 
dengan kalian semua. Di waktu kecil kalian lucu-lucu dan 
menggemaskan. Terlalu banyak kenangan indah yang terpatri dalam 
hati, meski mungkin kalian tidak menyadari atau bahkan mungkin 
kalian merasa jengkel dan marah karena kami tidak bisa memenuhi 
keinginan kalian. Kini kesyukuran dan kebanggaan abah semakin 
bertambah ketika melihat kalian sudah pada mapan dan mandiri; 

14. Keenam cucu-cucuku: Umar, Utsman, Ali, Rayyan, Fatimah, dan 
Khatijah. Kehadiran kalian adalah bagian dari penyemangat dan 
tombo kesel kami. Doa kami, mbah Ji dan mbah Umi, semoga kalian 
terus tumbuh sehat dan menjadi hamba Allah yang sholeh dan 
sholihah;  
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15. Abah K.H. Zubeir Suryadi Abdullah, Lc, Pembina YASMA (Yayasan 
Amal Sholeh Malang), terima kasih atas motivasi, doa, dan nasehat-
nasehat Panjenengan selama ini. “Jadilah orang yang tetap rendah 
hati, dan tunjukkan bahwa saya ada, dimana pun berada” adalah dua 
di antara sekian banyak nasehat Panjenengan yang akan selalu saya 
ingat dan jalankan. Semoga Allah memberikan kepada Panjenengan 
usia yang panjang dan kesehatan yang prima sehingga Panjenengan 
selalu bisa mengajari kami dan semua jamaah Masjid Manarul Islam 
Malang dengan berbagai ilmu yang bermanfaat; 

16. Ketua Pembina YASMA, Bapak. Dr. H. Arifin, M.Si beserta seluruh 
Anggota Pembina YASMA. Terima kasih atas nasehat, bimbingan 
dan kepercayaannya yang telah mengamanahi saya untuk menjadi 
Ketua Umum YASMA sejak pertengahan Juli 2016 hingga saat ini. 
Pertanyaan panjenengan semua untuk mencari kabar tentang proses 
usulan GB saya adalah bagian dari motivasi yang terus mendorong 
saya untuk tidak patah semangat dalam mencapai GB ini; 

17. Ustadz Dr. Zainul Mujahid, M.Hum, Kepala Madrasah Ibtidaiyah 
Manarul Islam Malang, terima kasih atas bantuannya dalam 
memberikan koreksi dan masukan terhadap aspek kebahasaan 
(Inggris) dalam beberapa artikel jurnal internasional sebelum proses 
submit; 

18. Luchyto Candra Permadi, M.Pd dan Mahfudi Sahly Subandi, M.Pd, 
kalian adalah partner kerja yang menyenangkan. Terima kasih atas 
bantuan dan masukan-masukannya selama ini; 

19. Segenap saudara kandungku, Mbak Nem, Dik Ali, Dik Giyo, dan Dik 
Sujiati, terima kasih atas bantuan doa-doanya selama ini. Meski secara 
fisik kita berjauhan, tetapi secara batiniyah insya Allah kita selalu 
dekat dan lekat; 
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20. Semua pihak yang telah berkontribusi terhadap kesuksesan saya 
dalam meraih jabatan Guru Besar ini, yang tak mampu saya sebut 
satu persatu, saya ucapkan terima kasih dengan iringan doa 
jazakumullahu khairan katsiran. 
 
Atas perhatian dan perkenan Bapak, Ibu, dan hadirin semua saya 

ucapkan terima kasih, dan jika ada yang kurang berkenan saya mohon 
maaf lahir dan batin. 

 
Billahi taufik wal hidayah.  
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarokatuh. 
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Paket Keahlian Teknik 
Pemesinan di Madura. 

Vol. 38, No. 2 
September 2015 

Jurnal 
Teknologi dan 
Kejuruan 

21.  Mendesain Pembelajaran 
Kejuruan Berkarakter 
Pekerja di SMK 

Vol. 37, No. 1 
Pebruari 2014 

Jurnal 
Teknologi dan 
Kejuruan 

22.  Evaluasi Program Praktik 
Industri Mahasiswa 
Program Studi Tata Busana 
Jurusan Teknologi Industri 
Fakultas Teknik Universitas 
Negeri Malang Berdasarkan 
Model CIPP. 

Vol. 37, No. 1 
Pebruari 2014 

Jurnal 
Teknologi dan 
Kejuruan 

23.  Pemanfaatan Buku Sekolah 
Elektronik sebagai Bahan 
Ajar Guru Program 
Produktif Sekolah 
Menengah Kejuruan 

Vol. 35, No. 2 
September 2012 

Jurnal 
Teknologi dan 
Kejuruan 

24.  Implementasi Quality 
Management System ISO 
9001:2008 dalam 
Pembelajaran Produktif 
Keahian Teknik Mesin dan 
Otomotif SMK. 

Vol. 35, No. 1, 
Pebruari 2012 

Jurnal 
Teknologi dan 
Kejuruan 

25.  Merancang Pembelajaran 
Program Produktif  
Berbasis Hard Skill dan Soft 
Skill Secara Terintegrasi. 

Tahun 16, No. 1 
April 2011 

Jurnal Teknik 
Mesin 
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26.  Implementasi Sekolah 
Menengah Kejuruan 
Bertaraf Internasional. 

Vo. 34, No. 1, 
Pebruari 2011 

Jurnal 
Teknologi dan 
Kejuruan 

27.  Revitalisasi Kurikulum 
Prodi dan Rancangan 
Pembelajaran: Titik Pijak 
Membangun SDM Unggul 
Abad XXI. 

Vol. 6 Februari 
2011 

Jurnal 
Pendidikan 
Islam 
Tadzkirah 

28.  Kecakapan 
Kemampukerjaan Siswa 
SMK Bertaraf Internasional 
dan Pengembangannya 
dalam Pembelajaran. 

No. 4 Februari 
2011  

Jurnal Ilmu 
Pendidikan 

29.  Kualitas Silabus 
Pembelajaran Program 
Produktif: Kajian Silabus 
Guru SMK Berdasarkan 
Standar Proses. 

No. 2 Oktober 
2010 

Jurnal Teknik 
Mesin 

30.  Pengembangan Model 
Pendidikan Soft Skills 
melalui Pembelajaran pada 
Program Studi Pendidikan 
Teknik Mesin FT UM. 

No. 2 September 
2010 

Jurnal 
Teknologi dan 
Kejuruan 

31.  Pembelajaran Interaktif dan 
Implementasinya Di SMK: 
Upaya Pengembangan Soft 
Skills Siswa Menuju 
Industri Berbasis SMK. 

No. 1 April 2010 Jurnal Teknik 
Mesin 
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32.  Pengaruh Nedia 
Pembelajaran Dua 
Dimensi, Tiga Dimensi, 
dan Bakat Mekanik 
terhadap Hasil Belajar 
Sistem Pengapian Motor 
Bensin di SMK Kota 
Mojokerto. 

Vo. 32, No. 2, 
Septemner 2009 

Jurnal 
Teknologi dan 
Kejuruan 

33.  Pengembangan 
Pembelajaran Kecakapan 
Hidup pada Sekolah 
Menengah Kejuruan. 

Tahun 7 Oktober 
2005 

Jurnal 
Pendidikan 
Teknologi dan 
Kejuruan 

34.  Pembelajaran pemecahan 
masalah matematika pada 
SMK di Kotamadya dan 
Kabupaten Malang. 

Tahun 9 
Desember 1997 

Jurnal Forum 
Penelitian 

35.  Merancang pembelajaran 
motorik berdasar teori 
algo-heuristik. 

Tahun 2 Nomer 1 
Maret 1996 

Jurnal Teknik 
Mesin dan 
Elektro 

36.  Pembelajaran pemecahan 
masalah: suatu kajian 
psikologi kognitif. 

Tahun 2 Nomor 3 
September 1995 

Jurnal 
Pendidikan 
Humaniora 
dan Sains 

37.  Pengembangan buku teks 
untuk memudahkan belajar. 

Tahun 1 Nomor 1 
September 1994 

Jurnal 
Pendidikan 
Humaniora 
dan Sains 

38.  Keefektifan dan Efisiensi 
Pengajaan Praktik Bengkel 
STM 

Edisi September 
1993 

TEKNA 

39.  Mengkaji Kecepatan Geser 
Las Listrik 

Edisi Maret 19987 TEKNA 
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40.  Sekilas tentang Las TIG 
dan MIG 

Edisi Juni 1986 TEKNA 

41.  Industry Safety. Edisi September 
1985 

TEKNA 

 
G. Pengalaman Penyampaian Makalah secara Oral pada 

Pertemuan/Seminar Ilmiah 
 

No. 
Nama Pertemuan 
Ilmiah/Seminar 

Judul Artikel 
Waktu dan 

Tempat 
1.  The 2nd International 

Conference on 
Vocational Education 
and Training 
(ICOVET 2018) 

Project Planning 
Characteristics In 
Project-Based Learning 
On Mechanical 
Engineering Study 
Program 

Januari 2019; 
Malang 

2.  The 2nd International 
Conference on 
Vocational Education 
and Training 
(ICOVET 2018) 

Enhancing Students' 
Creativity and 
Innovation in Designing 
Car Through the 
Implementation 
Problem-Based Blended 
Learning Model 

Januari 2019; 
Malang 

3.  The 1st International 
Conference on 
Vocational Education 
and Technology 

Study of 
Implementation of 
Project Based Learningn 
in Mechnical 
Engineering Study 
Program of Vocational 
High School 

3 November 
2018; Kuta Bali 
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4.  Green Construction 
and Engineering 
Education (GCEE) 
Conference 2017 

Employability Skills of 
Vocational High School 
Graduate Needed by 
Industry in Century XXI 

8-9 Agustus 
2017; Malang. 

5.  The 2017 
International 
Conference on 
Education and 
Technology (2017 
ICEduTech) 

Model Work Based 
Learning with the 
Concept Service 
Learning in 
Implementation for 
Improving the 
Motivation Learning 
and Outcomes 

2017, 
Samarinda 

6.  The International 
Mechanical 
Engineering and 
Engineering 
Education 
Conferences 
(IMEEEC 2016 

Hotel System Learning 
for SMK Students of 
Hospitality 
Accomodation Study 
Program 

7-8 Oktober 
2016; Malang 

7.  The International 
Mechanical 
Engineering and 
Engineering 
Education 
Conferences 
(IMEEEC 2016 

Implementation Of 
Project Based Learning 
Model In Mechanical 
Machining Skills 
Package Of Vocational 
High School 

7-8 Oktober 
2016; Malang 

8.  The 3rd International 
Conference of 
Education and 
Technology for 
Empowering Agents 
of Change  

Learning Hotel System 
and The Effect to The 
Students Competence 
Majoring Hotel 
Accomodation In 
SMKN 8 Medan. 

November 2-3, 
2016, 
Universitas 
Kristen Satya 
Wacana 
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9.  Seminar Nasional 
Tantangan 
Pendidikan Kejuruan 
Abad XXI 

Karakteristik 
Pembelajaran Berbasis 
Proyek dan 
Pendekatan Saintifik 
Pada Mata pelajaran 
Teknologi 
Pengelasan Busur 
Manual Di SMK (Suatu 
Kajian Untuk 
Pengembangan Buku 
Kerja Siswa). 

24 September 
2016 di 
Pascasarjana 
Universitas 
Negeri Malang 

10.  Seminar Nasional 
Tantangan 
Pendidikan Kejuruan 
Abad XXI 

Model Pembelajaran 
Berbasis Proyek dan 
Implementasinya untuk 
Meningkatkan Motivasi 
Belajar dan Hasil Belajar 
Siswa SMK. 

24 September 
2016 di 
Pascasarjana 
Universitas 
Negeri Malang 

11.  Seminar Nasional 
Tantangan 
Pendidikan Kejuruan 
Abad XXI 

Computer-Mediated 
Communication (CMC) 
sebagai Penyelaras 
Pembelajaran Abad 21 
pada Program Keahlian 
Teknik Komputer dan 
Informatika di SMK. 

24 September 
2016 di 
Pascasarjana 
Universitas 
Negeri Malang 

12.  Seminar Nasional 
Tantangan 
Pendidikan Kejuruan 
Abad XXI 

Pengaruh Pelaksanaan 
Uji Kompetensi 
Keahlian (UKK) 
terhadap Mutu Lulusan 
Siswa Paket Keahlian 
TKJ SMK di 
Tulungagung. 

24 September 
2016 di 
Pascasarjana 
Universitas 
Negeri Malang 
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13.  Seminar Nasional 
Tantangan 
Pendidikan Kejuruan 
Abad XXI 

Korelasi Antara 
Pelaksanaan Uji 
Kompetensi Keahlian 
(UKK) dengan Mutu 
Lulusan Paket Keahlian 
TKJ SMK di 
Tulungagung 

24 September 
2016 di 
Pascasarjana 
Universitas 
Negeri Malang 

14.  KONASPI VIII Arah 
Kebijakan Pendidikan 
Guru. 

Pengembangan  
Kurikulum  dan  Sistem 
Pembelajaran LPTK 
Bidang Pendidikan 
Kejuruan: Upaya Suksesi 
Inpres Tentang 
Revitalisasi SMK. 

12—15 
Oktober 2016 
di Hotel Grand 
Sahid Jaya 
jakarta 

15.  Seminar  Nasional 
Mechanical Fair 2015: 
Strategi Pendidikan 
Teknologi dan 
Vokasional Merespon 
Perkembangan 
Industri dan 
Ketenagakerjaan di 
Era MEA 2015. 

Pengembangan Employ-
ability Skills pada 
Sekolah Menengah 
Kejuruan (Kajian 
Empirik pada 
Pembelajaran Paket 
Keahlian Teknik 
Pemesinan Berdasarkan 
K-13) 

12 September 
2015 di 
Fakultas 
Teknik 
Universitas 
Negeri 
Yogyakarta. 

16.  Seminar Rintisan 
Wajib Belajar 
Pendidikan Menengah 
12 Tahun Provinsi 
Jawa Timur. 

Pengembangan SDM: 
Dari Sekolah Menuju 
Insan Unggul Abad 
XXI. 

13—15 April 
2011 di Hotel 
Inna Tretes. 
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17.  Seminar Nasional 
Pendidikan II YPC 
dengan 
tema”Peningkatan 
Profesionalisme Pendidik 
dan Tenaga 
Kependidikan menuju 
Pendidikan 
Berkarakter”. 

Mengajar yang Mendidik 
di Era Abad XXI: 
Mengintegrasikan 
Kecakapan Generik 
untuk Mengembangkan 
Karakter Siswa. 

18 Juni 2011 di 
Hotel Grand 
Elite 
Pekanbaru 
Riau 

18.  Seminar Nasional 
Mahasiswa IKIP Budi 
Utomo Malang 
dengan tema 
“Pendidikan Karakter 
untuk Kejayaan 
Bangsa”. 

Pendidikan Karakter 
dan Implementasinya 
dalam Pembelajaran 
Reguler. 

23 November 
2011 di Hotel 
Gajah Mada 
Malang 

19.  Seminar dan 
Lokakarya Guru 
Bahasa Inggris SMK 
Model Seluruh 
Indonesia Tahun 
2010 

Paradigma Pembelajaran 
Behavioristik Vs 
Konstruktivistik: Teori 
dan Implementasinya Di 
SMK. 

9 November 
s.d 24 
Desember 
2010 Di Grand 
Palem Hotel 
Batu. 

20.  Seminar dan 
Lokakarya Guru 
Bahasa Inggris SMK 
Model Seluruh 
Indonesia Tahun 
2010 

Pengintegrasian Bahan 
Ajar Produktif ke dalam 
Bahan Ajar Adaptif. 

9 November 
s.d 24 
Desember 
2010 Di Grand 
Palem Hotel 
Batu. 



 Mencetak SDM Terampil dan Berkarakter melalui Implementasi Model IPjBL pada  
 Pendidikan Vokasi di Era Industri 4.0 117 

21.  Seminar dan 
Lokakarya 
“Penigkatan Kualitas 
Pembelajaran bagi 
Guru SMP Negeri 1, 
2, 3 dan 6 Blitar”. 

Mengajar yang 
Mendidik: Upaya 
Mencerdaskan Siswa 
Melalui Pembelajaran. 

20 Juli 2010 di 
Aula SMPN 1 
Blitar. 

 
H. Pengalaman Penulisan Buku  

 

No. Judul Buku Tahun 
Jumlah 

Halaman 
Penerbit 

1.  Teaching Factory Berbasis Project-
based Learning untuk 
Implementasi Pembelajaran 
Interdisipliner di Fakultas 
Teknik Universitas Negeri 
Malang dalam Learning 
Innovation Book Series 5 
Universitas Negeri Malang: 
Research-based 
Transdisciplinary Approaches 
(Book Chapter). 

2021 38 UM Press 

2.  Interdisciplinary Project Based 
Learning. 

2020 88 Media 
Nusa 
Creative 

3.  Implementasi Project-Based 
Learning dan Pengembangan 
Karakter Pekerja Abad XXI. 

2020 112 Media 
Nusa 
Creative 

4.  Perencanaan Pembelajaran 
Kejuruan: Buku Kerja 
Mahasiswa Berbasis Masalah. 

2020 130 Media 
Nusa 
Creative 
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5.  Teknologi Pengelasan Busur 
Manual: Buku Kerja Siswa 
Berbasis Proyek dan 
Pendekatan Saintifik. 

2020 107 Media 
Nusa 
Creative 

6.  Perencanaan Pembelajaran 
Kejuruan. 

2014 321 UM Press 

7.  Pengembangan Kecakapan 
Kemampukerjaan: untuk 
Mengembangkan SDM 
Unggul Abad XXI.  

2013 187 UM Press 

 
I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial 

Lainnya  
 

No. 
Judul/Tema/Jenis 

Rekayasa Sosial Lainnya 
yang Telah Diterapkan 

Tahun 
Tempat 

Penerapan 
Respons 

Masyarakat 

 1. Panduan Pengembangan 
Profesionalisme Guru Di 
Lingkungan Yayasan 
Pendidikan Cendana (YPC) 
Riau. 

2009 YPC Riau Baik  

2. Panduan Pengembangan 
Silabus dan RPP 
Berkarakter. 

2011 SMKN 1 
Doko 
Blitar 

Baik 
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J. Kegiatan Training/Workshop yang Pernah Diikuti  
 

No Nama Kegiatan Tempat Waktu 
Sebagai 

Penyaji Peserta 
1. Workshop penulisan artikel 

untuk jurnal ilmiah bagi guru 
SMKN 6 Malang tanggal 18 
Maret 2015 

SMKN 6 
Malang 

2015 √ - 

2. Bimbingan Teknis Pengelola 
Laboratorium/Juru Bengkel 
SMK Se-Jawa dan Bali 
Tanggal  17 –19 Februari 2014 

Hotel 
Gajah 
Mada 
Malang 

2014 √ - 

3. Program Pembinaan Guru 
Produktif Teknologi SMK 
Negeri/Swasta se Jawa Timur 
Tanggal  30  Oktober—01 
Nopember 2013 

Hotel 
Club 
Bunga 
Batu 

2013 √ - 

4. Pelatihan SCL bagi Dosen 
STIE  
Canda Bhirawa Kediri Tanggal  
28—29  Juni 2013 

Kampus 
STIE CB 
Kediri 

2013 √ - 

5. Program Pekerti  bagi Dosen 
Politeknik Transportasi Tegal 
Tanggal  23—26  September 
2013 

Poltek 
Tegal 

2013 √ - 

6. Pelatihan Applied Appriach 
(AA) bagi Dosen Universitas 
Ma Chung Malang Tanggal 
24—26 Januari 2012 

Univ. Ma 
Chung 
Malang 

2012 √ - 
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7. Pelatihan Applied Approach 
(AA) dan Pekerti bagi Dosen 
STAIN  Datokarama Palu 
Tanggal 9 s.d 11 Juni 2011 

STAIN 
Datokara
ma Palu 

2011 √ - 

8. Seminar Pengembangan 
Model Pembelajaran dan 
Penelitian Tindakan Kelas Di 
SMK PGRI 3 Tlogmas – 
Malang, 29 September 2011 

SMK 
PGRI 3 
Tlogomas 
Malang 

2011 √ - 

9. Pelatihan Pembuatan 
Perangkat Mengajar Silabus 
dan RPP Berkarakter bagi 
Guru SMKN 1 Doko Blitar, 
14—15 November 2011 

SMKN 1 
Doko 
Blitar 

2011 √ - 

10. Pelatihan PEKERTI 
Mahasiswa DIV  Bidan 
Pendidik UNITRI kerjasama 
dengan L P3 Universitas 
Negeri Malang di UNITRI  
Tanggal 08 s.d 10 Desember 
2011 

Unitri 
Malang 

2011 √ - 

11. Diklat Penyusunan Perangkat 
Mengajar  bagi Guru  SMKN 
1 Blitar  Kerjasama dengan 
LPM UM     Tanggal 12—17 
Juli 2010 

SMKN 1 
Blitar 

2010 √ - 
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K. Pengalaman Kerja Profesional 
 

No. Tahun Jenis Jabatan 
1.  2016—2018 Anggota Tim Pengembang Revitalisasi Sekolah 

Menengah Kejuruan Kemdikbud. 
2.  2005—2007 Pengawas PUSDIKLAT JAKON (Pusat 

Pendidikan dan Pelatihan Jasa Konstruksi) 
Fakultas Teknik UM. 

3.  2004—2008 Tim Ahli pengembangan bidang nonakademik 
dan pembelajaran kewirausahaan pada SUT 
(Sekolah Unggul Terpadu) Kabupaten 
Lumajang. 

4.  2004—2007 Tim Ahli pengembangan Media Pembelajaran 
pada SDN Kebonagung dan SMPN 5 Pasuruan. 

5.  2003—2007 Ketua II APTEKINDO (Asosiasi Pendidikan 
Teknologi dan Kejuruan Indonesia) Malang 
Raya. 

6.  2003—2010 Anggota Tim Pengembang Sekolah Unggulan 
UM. 

7.  2003—2008 Nara Sumber Pelatihan Kurikulum Berbasis 
Kompetensi bagi Dosen Kopertis VII Jawa 
Timur. 

8.  2003—2007 Tim Ahli pengembangan Pusat Sumber Belajar 
pada SD dan SMP YSN KPS Balikpapan. 

9.  2002—2008 Anggota Tim Reviewer Proposal Pembukaan 
Program Studi Baru UM. 

10.  2002—2003 Nara Sumber Pelatihan Manajemen Pendidikan 
Politeknik Ditjen Dikti Jakarta. 

11.  2000—2002 Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi Independen 
Pelaksanaan Proyek P2D Ditjen Dikdasmen 
Jakarta. 
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12.  2001—2003 Anggota Tim Reviewer Proposal Vucer Ditjen 
Dikti Jakarta. 

13.  1997—2010 Anggota Tim Penyunting Jurnal Penelitian 
Kependidikan Lembaga Penelitian UM. 

14.  1995—1996 Anggota Tim Penyunting Jurnal Humaniora PPs 
UM. 

 
   Malang, 10 Juli 2022 
   Promovendus, 

 
   Prof. Dr. H. Dwi Agus Sudjimat, S.T., M.Pd 
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