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A. Dasar Pemikiran Para Philosopher 

Dalam makalah ini akan diuraikan secara singkat dasar pemikiran 

philosopher tradisional yang terdiri dari aliran idealisme, realisme, 

pragmatisme, eksistensialisme, dan analisis filosofis sebagai dasar 

pengembangan pendidikan vokasi, yaitu: 

Hegel (Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770-1831), seorang phylosopher 

Jerman yang memiliki aliran idealisme. Hegel mempercayai bahwa 

pembelajaran logika merupakan penyeledikan dalam susunan yang mendasar 

terhadap suatu kenyataan itu sendiri. Menurut Hegel, semua logika dan semua 

realitas merupakan dialektis dalam prilaku. Dalam pandangan Hegel, pemikiran 

manusia bergerak dari thesis – antithesis – sintesis, dimana setiap sintesis yang 

akan dihasilkan thesis baru yang lebih tinggi sebagai hasil prestasi berpikir, 

yang berarti bahwa manusia selalu berpikir kemajuan dalm bertindak. 

Aristotle (384-322), seorang phylosopher yang memiliki aliran realisme. 

Aristotle memiliki pandangan yang menjelaskan sumbangan moral terhadap 

kehidupan yang layak bagi manusia. Aristotle mempertimbangkan alam 

(nature), kebiasaan (habit) dan alasan (reason) merupakan tiga hal penting 

yang dapat memperkuat dalam proses pendidikan. Sebagai contoh, pengulangan 

(repetition) merupakan kunci untuk mengembangkan kebiasaan yang baik. 

Aristotle menekankan keseimbangan antara aspek teori dan praktik dalam 

mengajar. 

John Dewey (1859-1952) adalah seorang yang pragmatis. Menurut 

Dewey, filsafat bertujuan untuk memperbaiki kehidupan manusia serta 

lingkungannya atau mengatur kehidupan manusia serta aktivitasnya untuk 

memenuhi kebutuhan manusiawi. Pengalaman merupakan salah satu kunci 

dalam filsafat Dewey. Filasafat harus berpijak pada pengalaman dan 
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menyelidiki serta mengolah pengalaman itu secara aktif-kristis. Dengan 

demikian, filsafat akan dapat menyusun sistem norma-norma dan nilai-nilai. 

Selanjutnya, Dewey (1906) dalam bukunya berjudul "Democracy and 

Education" menyatakan bahwa pendidikan memerlukan kegiatan praktik yang 

bermakna. Pemikiran Dewey ini diperkuat Prosser (Charles Prosser, 1871-

1952) yang mempercayai bahwa ilmu pengetahuan tidak dapat dipindahkan 

dari satu bidang pembelajaran ke bidang pembelajaran yang lain, dan 

pembelajaran akan efektif jika dilaksanakan secara khusus dan langsung pada 

permsalahannya. Prosser membedakan antara pendidikan tingkat menengah 

umum dengan pendidikan menengah kejuruan. Prosser memperkenalkan 

sekolah untuk bekerja, dimana siswa dibawa untuk mempelajari latihan dan 

proyek seperti kondisi kerja yang nyata di industri.  

Eksistensialisme merupakan filosofi yang menyatakan bahwa setiap 

individu dari manusia dapat menciptakan arti hidup dari diri mereka sendiri. 

Sartre (Jean paul Sartre, 1905-1980) adalah salah satu philosopher dengan 

pemikiran eksistensialisme ini. Sartre berpendapat bahwa manusia tidak akan 

bermakna jika mereka tidak menetapkan sendiri kehidupannya sebagai bentuk 

tanggangan hidup di dunia. Menurut Sartre, bekerja tidak hanya secara teoritis 

tetapi bekerja dan memiliki gagasan. 

Moore (George Edward Moore, 1873-1958), seorang philosopher aliran 

analisis filosofi yang memiliki pemikiran singkat, yaitu : hidup dan bekerja (life 

and work). Moore memnyampaikan bahwa setiap orang memiliki banyak hal, 

seperti anggota badan, pengalaman pribadi, dan pengalaman dengan orang lain. 

Lebih lanjut, Moore mempercayai bahwa pemikiran yang sederhana ini 

memiliki makna bagi setiap orang dalam bekerja. 

 

B. Analisis Kritis dan Sintesis terhadap Pengembangan Pendidikan Vokasi 

Dalam filosofi pendidikan dikenal empat istilah, yaitu: metafisika, 

epistimologi, axiologi, dan logika. Pemikiran para philosopher di atas sangat 

terkait dengan istilah filosofi tersebut. Metafisika membahas alam nyata/ 

kenyataan. Dalam pendidikan, metafisika ini berkaitan terutama konsep 

realitas yang direfleksikan pada mata pelajaran, kegiatan praktik dan 
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keterampilan dalam kurikulum. Epistimologi membahas pengetahuan 

(knowledge) dan apa yang diketahui/pahami (knowing), yang berarti sangat 

terkait dengan metode dalam proses belajar mengajar. Axiologi berhubungan 

dengan nilai (value) yang terkait dengan moral (etika) serta keindahan dan seni 

(estetika). Logika berkaitan kemampuan menjawab dan alasan dengan benar.  

Jika dikaitkan dengan istilah-istilah di atas, aliran pemikiran para 

philosopher di atas dapat dipilahkan dengan jelas. Dalam pandangan 

philosopher idealisme, kenyataan sangat terkait dengan metal dan dapat 

berubah, pengetahuan merupakan pemikiran yang dapat berubah, dan nilai 

merupakan harga mutlak dan abadi. Pandangan aliran realisme, kenyataan 

merupakan tujuan yang disusun berdasarkan hukum alam, pengetahuan 

merupakan sensasi dan abstrak, dan nilai merupakan harga mutlak dan abadi 

sesuai hukum alam. Pandangan aliran pragmatisme, kenyataan merupakan 

interaksi antara individu dengan lingkungan atau pengalaman dan hal ini selalu 

berubah, pengetahuan merupakan hasil pengalaman berdasarkan metode ilmu 

pengetahuan, dan nilai merupakan situasional dan relatif. Pandangan  aliran 

eksistensialisme, kenyataan sangat subyektif, pengetahuan untuk pilihan 

pribadi, dan nilai adalah bebas memilih. 

Berdasarkan uraian di atas, aliran pemikiran para philosopher yang sesuai 

untuk pengembangan pendidikan vokasi adalah realisme dan pragmatisme. 

Pendidikan vokasi merupakan proses pembelajaran yang mempersiapkan 

peserta didik untuk memasuki lapangan kerja setelah menyelesaikan studinya. 

Hal ini berarti pendidikan vokasi merupakan kondisi nyata yang dibentuk 

untuk mewujudkan pengetahuan yang sesuai dengan nilai-nilai yang 

diharapkan dalam bekerja. Dengan demikian, dalam penyelenggaraan 

pendidikan vokasi, kurikulum pendidikan vokasi (dalam arti metafikasi) 

selayak disusun sesuai kenyataan yang dibutuhkan untuk bekerja, metode 

dalam proses belajar mengajar (dalam arti epistemologi) juga disesuaikan 

dengan kondisi seperti bekerja, dan memiliki nilai hasil (dalam arti axiologi) 

yang diharapkan sesuai dengan tuntutan pasar kerja. 
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C. Rumusan Prinsip-prinsip Dasar Pendidikan Vokasi 

Berdasarkan pemikiran para philosopher realisme dan pragmatisme, 

rumusan prinsip dasar pendidikan vokasi dapat dinyatakan sebagaimana 

dirumuskan Miller (1985) bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi 

terdapat tiga prinsip dasar yang perlu diperhatikan, yaitu : peserta didik 

(people), program, dan proses. Beberapa prinsip peserta didik yang penting 

dalam Miller adalah : (a) pendidikan vokasi terbuka untuk semua, (b) individu 

yang memiliki keterampilan khusus dapat dilayani melalui pendidikan vokasi, 

(c) peserta didik merupakan bagian integral dalam pendidikan vokasi, dan (d) 

etika bekerja dapat dipromosikan melalui pendidikan vokasi. Beberapa prinsip 

dasar program dalam pendidikan vokasi menurut Miller, yaitu : (a) kurikulum 

pendidikan vokasi merupakan turunan/ derivasi dari kebutuhan dalam dunia 

kerja, (b) jenis pekerja merupakan basis/ dasar pengembangan kurikulum 

pendidikan vokasi, (c) inovasi merupakan bagian dari pendidikan vokasi, dan 

(d) melalui pendidikan vokasi, peserta didik dipersiapkan untuk awal 

memasuki dunia kerja. Beberapa prinsip dasar proses dalam pendidikan vokasi 

menurut Miller, yaitu: (a) peranserta masyarakat (dunia kerja) merupakan 

bagian yang menentukan dalam menyusun program pendidikan vokasi, (b) 

artikulasi dan koordinasi merupakan bagian pokok dalam pendidikan vokasi, 

dan (c) penilaian (evaluasi) dilakukan secara terus menerus. Prinsip-prinsip 

dasar di atas sesuai dengan pemikiran Prosser yang diwujudkan dengan 16 

landasan filasafat (teori Prosser) dalam pendidikan vokasi. 

Dengan uraian di atas, filosofi prinsip dasar pendidikan vokasi dapat 

dirumuskan bahwa interaksi peserta didik dengan lingkungan yang serupa/ 

mirip dengan dunia kerja merupakan bentuk metafisika dan prinsip dasar 

peserta didik dalam pendidikan vokasi, proses belajar mengajar yang 

dilakukan baik teori maupun praktik merupakan bentuk epistimologi dan 

prinsip program, dan memberi pengalaman belajar sesuai dengan situasi kerja 

merupakan bentuk axiologi dan prinsip proses. 


