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1 PENDAHULUAN 

 

 
Latar Belakang 

 

 Lulusan perguruan tinggi (PT) di Indonesia menjelang akhir 2015  

dihadapkan pada era pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dimana 

persaingan sumberdaya manusia akan semakin ketat dalam menghadapi dunia 

kerja. Lulusan PT perlu dipersiapkan memiliki keterampilan dan kompetensi baik 

hard skill maupun soft skill tentunya dengan pembekalan ketika sedang 

melaksanakan studi. 

Perguruan tinggi  berbasis kejuruan (vokasi), merupakan salah satu 

institusi pendidikan yang harus berupaya meningkatkan efektivitas pembelajaran 

dalam rangka menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja 

ataupun industri melalui perbaikan-perbaikan setiap komponen dalam lembaga 

secara  berkelanjutan (improvement sustainability). Pendidikan kejuruan adalah 

pendidikan khusus yang direncanakan untuk menyiapkan peserta didik guna 

memasuki dunia kerja, serta mampu mengembangkan sikap profesional di bidang-

bidang profesi tertentu. Lulusan pendidikan kejuruan diharapkan menjadi manusia 

produktif yang mampu menciptakan produk unggul dan dapat bersaing di pasar 

bebas (Djohar 2003) 

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan kini mengorientasikan arah 

pendidikan nasional berdasarkan pada kebutuhan masyarakat, dunia usaha dan 

dunia industri (DU/DI) seperti yang dituangkan pada Peraturan Pemerintah No. 17 

Tahun 2010 Pasal 97 yang menyebutkan bahwa kurikulum perguruan tinggi yang 

dikembangkan dan dilaksanakan harus berbasis pada kompetensi (KBK). 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ( permendikbud ) 

No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan 

ditetapkannya Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) oleh pemerintah 

melalui Perpres No. 8 Tahun 2012 sebagai acuan dalam penyusunan capaian 

pembelajaran (learning outcomes) lulusan dari setiap jenjang pendidikan secara 

nasional, maka institusi atau lembaga pendidikan perlu melakukan kajian dan 

pengembangan kurikulum yang digunakan dengan mengacu pada ketentuan-

ketentuan kebijakan nasional yang ada untuk disesuaikan dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi agar menghasilkan kurikulum yang lebih baik. 

 Ada tiga isu utama dalam pembaharuan pendidikan yang perlu disoroti 

yaitu pembaharuan kurikulum, peningkatan kualitas pembelajaran, dan efektifitas 

metode pembelajaran (Nurhadi et al. 2003). Inovasi kurikulum diperlukan agar 

konteks pembelajaran bergerak dinamis sesuai dengan kebutuhan masa kini, 

peningkatan kualitas pembelajaran yakni pengoptimalisasian potensi sumberdaya 

yang ada baik sarana dan prasarana maupun sumberdaya manusia  serta pemilihan 

metode pembelajaran yang tepat sesuai dengan kondisi untuk meningkatkan 

efektivitas pembelajaran. Peningkatan kualitas dan proses pembelajaran perguruan 

tinggi perlu secara kreatif mengembangkan konsep-konsep pendidikan baru yang 

lebih komprehensif sekaligus kompetitif (Mursid 2013). 

Menurut Suryadi dan Yusa (2009) pada konteks kurikulum yang 

diimplementasikan dalam wujud pembelajaran yang dikembangkan untuk setiap 
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mata kuliah haruslah diarahkan pada kemampuan yang lebih menekankan aspek 

keterampilan (technical skill), dengan demikian maka penting dilakukan reposisi 

dan upaya-upaya mengembangkan pembelajaran secara sistematis sesuai dengan 

tujuan akhir yang diharapkan yakni kompetensi dari para lulusan. 

Pengembangan kurikulum merupakan suatu proses dimana partisipasi pada 

berbagai tingkatan dalam membuat keputusan tentang tujuan, bagaimana tujuan 

direalisasikan melalui proses belajar mengajar dan apakah tujuan dan alat itu 

serasi dan efekif (Andriani 2014) 

Salah satu dari sekian banyak metode pembelajaran yang biasa dilakukan 

pada lembaga-lembaga pendidikan teknologi dan vokasi saat ini adalah 

pembelajaran berbasis produksi (Production Based Learning). Metode 

pembelajaran berbasis produksi pada perguruan tinggi diimplementasikan sebagai 

on the job training bagi para mahasiswa untuk meningkatkan keterampilan dan 

juga membiasakan mahasiswa dalam mengerjakan produk baik barang ataupun 

jasa yang dibutuhkan dunia industri, dunia usaha dan juga masyarakat, serta salah 

satu cara untuk merangsang berwirausaha melalui pemanfaatan teknologi 

(Sedarmayanti 2010). Metode  pembelajaran berbasis produksi yang 

diimplementasikan di beberapa perguruan tinggi di Indonesia pada umumnya 

menggandeng dunia usaha dan industri. Praktikum berbasis pesanan dan 

kerjasama dengan pihak eksternal ini merupakan inovasi kurikulum yang menjadi 

unggulan dari beberapa perguruan tinggi vokasi yang mengaplikasikannya.  

Departemen Pendidikan Teknik Sipil Universitas Pendidikan Indonesia 

(DPTS UPI), sebagai salah satu lembaga pendidikan teknologi dan vokasi 

mempunyai tujuan menghasilkan lulusan yang dapat mengembangkan penguasaan 

teknologi dan profesional dalam bidang pendidikan teknik bangunan dengan 

melaksanakan kegiatan praktikum di laboratorium/workshop. Pembelajaran 

praktikum di workshop diarahkan pada metode pembelajaran berbasis produksi . 

Metode pembelajaran yang diimplementasikan berdasarkan  inisiasi para 

instruktur ini  merupakan inovasi dari Practical Based Learning atau 

pembelajaran berbasis praktek dengan harapan bisa memberikan ruang dan 

kesempatan kepada mahasiswa untuk meningkatkan kreativitas serta merangsang 

untuk berinovasi dengan memanfaatkan teknologi mulai dari merancang, 

mendesain dan membuat produk yang memiliki nilai ekonomis seperti furniture, 

railing, pagar teralis, rangka atap, kusen dan pintu, desain interior dan lain-lain. 

Salah satu indikator keberhasilan lembaga pendidikan dalam 

melaksanakan misinya untuk menyiapkan tamatan yang profesional dan 

berkualitas agar dapat memenuhi kebutuhan pembangunan pada masa kini dan 

yang akan datang adalah terlaksananya kegiatan belajar mengajar yang efektif dan 

efisien (Iskandar 2012). Perlu upaya-upaya yang lebih inovatif dan kreatif untuk 

meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran di laboratorium/workshop, 

sehingga mahasiswa dapat menguasai secara memadai kompetensi yang menjadi 

tuntutan kurikulum (Haryoko 2011). 

Hingga saat ini belum ada kajian integratif untuk mengidentifikasi dan 

menganalisis kesiapan sumber daya pendukung dalam mengimplementasikan 

pembelajaran berbasis produksi, sehingga posisi awal (existing point) dari 

program pembelajaran tidak jelas dan cenderung tidak terarah prioritasnya. 

Kondisi ini mengakibatkan analisis kesiapan sumber daya program studi dalam 

pengelolaan pola pembelajaran berbasis produksi menarik dilakukan. 
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Aspek-aspek yang di analisis dalam penelitian ini adalah sarana dan 

prasarana pembelajaran praktikum, sumberdaya manusia (SDM) yang 

melaksanakan praktikum,kurikulum pembelajaran praktikum yang digunakan 

meliputi tujuan pembelajaran praktikum dan strategi yang digunakan dalam 

rangka efektivitas  program  pembelajaran. 

 

Rumusan Masalah 

 

 Seiring dengan penerapan pembelajaran praktikum berbasis produksi 

(Production Based Learning)  di workshop Teknik Bangunan UPI, maka tidak 

terlepas dari peran sumberdaya pendukung yang menyertainya. Hingga saat ini 

belum ada kajian integratif yang jelas tentang kesiapan sumberdaya pendukung 

program studi dalam implementasi pembelajaran praktikum berbasis produksi, 

sehingga perlu dilakukan suatu analisis  untuk mengetahui efektivitas program 

pembelajaran. Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan 

beberapa permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan efektivitas 

pembelajaran praktikum dalam penelitian ini yaitu : 

1. Kondisi sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan pembelajaran 

praktikum berbasis produksi di workshop Teknik Bangunan  UPI. 

2. Kondisi sumberdaya manusia (Instruktur dan Pranata Laboratorium 

Pendidikan) dalam menunjang pembelajaran praktikum berbasis produksidi 

workshop Teknik Bangunan UPI. 

3. Kurikulum yang diimplementasikan dalam menunjang pembelajaran 

praktikum berbasis produksi di workshop Teknik Bangunan UPI. 

4. Strategi yang diimplementasikan  meningkatkan efektivitas pembelajaran 

praktikum berbasis produksi di workshop Teknik Bangunan UPI. 

 

Tujuan Penelitian 

  

 Atas dasar rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam  penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Menganalisis kondisi sarana dan prasarana dalam mendukung pembelajaran 

praktikum berbasis produksi di workshop Teknik Bangunan UPI. 

2. Menganalisis kondisi sumberdaya manusia (Instruktur dan Pranata 

Laboratorium Pendidikan) dalam menunjang pembelajaran praktikum 

berbasis produksi di workshop Teknik Bangunan UPI. 

3. Menganalisis kurikulum pembelajaran praktikum berbasis produksi di 

workshop Teknik Bangunan UPI. 

4. Menentukan prioritas strategi yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas 

pembelajaran praktikum berbasis produksi di workshop Teknik Bangunan 

UPI 

 

Manfaat Penelitian 

 

 Bertitik tolak dari latar belakang dan tujuan yang hendak dicapai, hasil dari 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan  sumbangsih antara lain : 
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1. Bagi pengembangan teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan 

manfaat bagi peneliti-peneliti lebih lanjut yang mempunyai kesamaan tema 

sebagai rujukan ataupun sebagai pembanding.  
 
2. Bagi pengembangan praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan 

umpan balik kepada Departemen Pendidikan Teknik Sipil UPI untuk 

meningkatkan efektivitas pembelajaran praktikum berbasis produksi. 

  

Ruang Lingkup Penelitian 

 

  Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada faktor-faktor yang 

mempengaruhi efektivitas pembelajaran praktikum berbasis produksi di workshop 

Teknik Bangunan DPTS UPI yang meliputi kondisi SDM, Sarana dan Prasarana,   

kurikulum praktikum serta merancang strategi untuk meningkatkan efektivitas 

pembelajaran. 

 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 
 

 

Kerangka Teoritis 

 

Sarana dan Prasarana Pembelajaran 

 Mulyasa (2004) menyatakan bahwa, yang dimaksud dengan sarana 

pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan 

dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti 

gedung, ruang kelas, meja kursi, serta alat-alat dan media pengajaran. Adapun 

yang dimaksud dengan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak 

langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran, seperti halaman, 

kebun, taman, jalan menuju sekolah/kampus, tetapi jika dimanfaatkan secara 

langsung untuk proses belajar mengajar, seperti taman/kebun untuk pengajaran 

biologi, halaman sekolah/kampus sebagai sekaligus lapangan olahraga, komponen 

tersebut merupakan sarana pendidikan. 

Sarana pendidikan merupakan penunjang tercapainya tujuan pendidikan 

yang diharapkan. Untuk merealisasikan pendidikan yang merupakan usaha sadar 

dan bertujuan untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan peserta didik, 

maka lembaga pendidikan hendaknya membina semua potensi secara maksimal 

(Anggraini 2013). Menurut Darmawan (2014) pentingnya peran serta fungsi 

sarana dan prasarana pendidikan,yang merupakan salah satu sumber daya penting 

dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah, maka perlu dilakukan 

peningkatan dalam pendayagunaan dan pengelolaannya agar tujuan yang 

diharapkan dapat tercapai secara efektif. 

 Herawan dan Nasihin (2003) menyatakan bahwa prasarana dan sarana 

pendidikan adalah semua benda yang bergerak maupun tidak bergerak, yang 

diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan proses belajar mengajar, baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Sarana pendidikan umumnya mencakup 

peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang 
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