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A. PENGANTAR
Pemerintah sedang giat-giatnya mewujudkan pendidikan vokasi
yaitu pendidikan yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan. Hal
ini ditujukan untuk membentuk tenaga kerja terampil di dunia usaha. Bagi
perusahaan terkadang lebih menyukai para lulusan pendidikan kejuruan
yang telah menguasai keahlian praktikal, karena dianggap lebih siap kerja.
Tetapi tidak menutup kemungkinan bagi mereka untuk lelanjutkan
pendidikannya di perguruan tinggi.
Pada pendidikan kejuruan peserta didik diharapkan mendapat
materi praktik dengan porsi yang lebih dibandingkan teori. Pendidikan ini
cocok bagi mereka yang sudah jelas dan yakin dengan apa yang ingin
mereka kejar sebagai karir masa depan. Banyak sekali yang tersedia
mulai bidang pariwisata, kesehatan, pertanian, teknologi. Bahkan Program
Keahlian Teknik Otomotif yang masuk dalam Bidang Keahlian Teknologi
dan Rekayasa masih di bagi beberapa Paket Keahlian, diantaranya
Teknik Alat Berat, Teknik Body Rapair, Teknik Sepeda Motor, Teknik
Kendaraan Ringan dan Teknik Otomotif Elektronik (Ototronik).
Ratusan Paket Keahlian yang ada di spektrum SMK menjadi
tantangan tersendiri, terutama dalam upaya memenuhi media praktiknya.
Contohnya Teknik Ototronik (Otomotif Elektronik). Paket Keahlian ini
sangat tepat untuk menjawab tantangan perkembangan otomatisasi pada
kendaraan di zaman sekarang. Akan tetapi, sangat sulit mengajarkan
sistem kelistrikan, elektronika dan kontrol karena media pembelajaran
yang tidak tersedia secara luas di pasaran. Sekiranya ada yang
menawarkan, tentunya dengan harga yang relatif mahal dan pilihannya
terbatas.
Pemenuhan media praktik di SMK oleh pemerintah, sepertinya
akan memakan dana yang tidak sedikit, akibatnya membutuhkan waktu
yang sangat lama agar seluruh media tersedia. Tidak terkecuali di SMK

dengan Paket Keahlian Teknik Ototronik. Oleh karenanya peranan guru
mata diklat kejuruan juga perlu dalam hal ini. Mereka dapat melibatkan diri
untuk tidak sekedar mengajar dan menunggu datangnya bantuan sarana
praktik tiba. Pembuatan media prektek secara mandiri oleh peserta didik
dengan bimbingan guru, mungkin menjadi salah satu solusi pemenuhan
sarana praktikum di sekolah.

B. MASALAH
Ciri menonjol yang diharapkan pada sekolah kejuruan adalah lebih
banyak muatan praktik dibanding teori. Jika media praktik tidak ada, pada
umumnya guru hanya memberi teori, tugas tertulis dan sejenisnya. Hal ini
mungkin bisa dianggap wajar, karena tugas utama guru adalah mengajar,
bukan menyediakan sarana praktikum yang merupakan kewenangan
sekolah atau pemerintah.
Kebutuhan media praktik di SMK Teknologi dan Rekayasa tidak
dapat dihindari terutama Teknik Otomotif, dan Ototronik pada khususnya.
Tidak mungkin peserta didik hanya diterangkan oleh guru, atau mencari
sumber bacaan secara mandiri baik dari buku atau internet, bahkan
sekedar melaksanakan diskusi. Meski berbagai metode pembelajaran
telah dilakukan akan tetap terasa kurang tepat. Karena peserta didik
bidang teknik

harusnya belajar dengan membutuhkan banyak praktik

untuk mengolah keterampilan bukan sekedar mendapat teori, meskipun
itu juga perlu hanya saja porsinya harus sedikit.
Kekecewaan dikhawatirkan bisa muncul di benak peserta didik,
orang tua, atau bahkan masyarakat luas. Lulus SMK berharap dapat
memiliki modal keterampilan sesuai minat peserta didik menjadi hampa.
Bahkan dunia kerja akan mempertanyakan kualitas lulusan SMK dengan
tanpa keterampilan.

Itu semua diakibatkan kurangnya media praktik di sekolah kejuruan
pada saat ini. Oleh karena itu setiap elemen pendidikan harus saling
bersinergi untuk segera mengentaskan masalah ini. Tidak terkecuali guru
mata diklat kejuruan yang tampil sebagai ujung tombak proses pendidikan
di SMK. Kerja keras mereka sangat dibutuhkan untuk turut mewujudkan
ketersediaan media di jurusannya masing-masing.

C. PEMBAHASAN DAN SOLUSI
Berbeda dengan pendidikan umum yang mengutamakan perluasan
pengetahuan, pendidikan vokasi menitikberatkan pada pendidikan yang
menunjang pada penguasaan keahlian terapan. Muatan materi praktik
seharusnya mencapai 70% dari alokasi waktu yang ada. Akan tetapi
keterbatasan media praktik tidak dapat dipungkiri menjadi penghambat di
sebagian besar SMK terutama Teknologi Otomotif, termasuk diantaranya
Teknik Otomotif Elektronik (Ototronik). Keterbatasan media praktik
diakibatkan oleh mahalnya harga yang harus dibayar sekolah untuk
memenuhi keberadaanya, karena bersifat unik dan khas, misalnya media
pembelajaran sistem kelistrikan mesin, penerangan, central lock, alarm,
power window, spion elektrik, AC dan lain-lain.
Sabar menunggu datangnya bantuan media praktik dari pemerintah
atau pengadaan sendiri oleh sekolah mungkin dapat menjadi pembenaran
sikap bagi guru mata diklat kejuruan. Kemudian proses belajar mengajar
hanya berorientasi pada pemberian teori semata, baik melalui ceramah,
kerja kelompok atau diskusi. Yang jelas kemampuan keterampilan peserta
didik akan diragukan.
Oleh karena itu, tidaklah salah apabila guru mata diklat kejuruan
ikut ambil bagian dalam mempercepat pemenuhan kebutuhan media
praktik di sekolah masing-masing. Kolaborasi guru dan peserta didik

sangat memungkinkan terwujudnya pemenuhan media pembelajaran
praktik secara swadaya.
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menggunakan model pembelajaran Project Base Learning (PjBL) dalam
kesehariannya. Berikut disajikan kondisi pembelajaran yang berbasis
pembuatan produk di SMK Paket Keahlian Teknik Otomotif Elektronik
(Ototronik)
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Pembuatan Rangka
Untuk
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menggunakan besi kotak ataupun siku
dengan

ukuran
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kebutuhan,

biasanya 3x3 cm atau 4x4 cm. Besi
dipotong menggunakan gergaji besi atau
gerinda potong sesuai ukuran yang telah
ditentukan
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Proses

ini

cukup berbahaya, oleh karena itu butuh
pengawasan yang ekstra dari guru
pengajar

dengan

tidak

melupakan

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
di bengkel.
Setelah

dipotong,

proses

selanjutnya

adalah

pengelasan

menggunakan las listrik, penghalusan, pendempulan dan pengecatan.
Proses ini berlangsung relatif lama.
Pemasangan Komponen
Proses ini adalah yang terakhir
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ini,
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kesalahan agar yang dibuat tidak menjadi sia-sia.
Penggunaan Media Praktik
Setelah diuji coba, maka media praktik telah siap untuk digunakan
sampai kapanpun. Jika ada kerusakan,
biarlah

peserta

membenahinya.

Tentu

didik

yang

saja

dengan

bimbingan dan pengawasan guru. Bagi
peserta didik kegiatan praktik merupakan
kepuasan tersendiri, bahkan seandainya
muncul masalah (throuble) pada pada media, mereka akan berusaha
mencari dan membenahinya.
Dengan biaya yang relatif terjangkau, kebutuhan media praktik di
sekolah akan semakin lengkap. Hal ini akan dapat meningkatkan kualitas
belajar di Sekolah Kejuruan. Peranan guru kejuruan sangat berpengaruh
pada keberhasilan pendidikan vokasi. Keterbatasan media dapat memicu
krativitas guru dan peserta didik untuk tetap aktif mengajar dan belajar
dengan mengedepankan kemampuan praktikalnya. Guru dan peserta
didik diharapkan dapat menjadi solusi bagi kendala pendidikan kejuruan
dalam hal keterbatasan media praktik.

D. KESIMPULAN DAN HARAPAN PENULIS
Program memperbanyak pendidikan vokasi harus tetap dilanjutkan
dan didukung oleh semua pihak. Tidak terkecuali guru mata diklat
kejuruan itu sendiri. Mungkin tidak sekedar mengajar yang guru lakukan.
Tetapi lebih dari itu, mereka harus turut aktif meningkatkan kualitas
sumber belajar di sekolah masing-masing, seperti pembuatan media
pembelajaran berupa alat peraga atau alat praktik.
Diharapkan dengan dukungan guru mata diklat kejuruan di masingmasing SMK akan segera meningkatkan kualitas lulusannya. Hal ini akan
meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lulusan SMK terutama
dunia usaha dan dunia industri (DU/DI).
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