
Pandangan, Keyakinan ku terhadap 

Pendidikan Vokasional



Pertama, 
tentang peran individu 

Dalam pandangan saya  pendidikan vokasional memberikan  
kesempatan yang luas untuk berkembang bagi setiap orang 

termasuk perempuan dalam mendukung dan 
mengembangkan pendidikan vokasional. Dalam keyakinan 
saya,  peran individu  dalam pendidikan vokasional harus   

memenuhi prinsip 5 R,  
Bener, Bageur, Cageur, Pinter, Singer

Bener, Hirup ulah manggih tungtung, paeh ulah manggih beja 
( Hidup harus lurus dengan menempuh jalan yang benar) 

Bageur, Hirup kudu bageur kudu hade laku lampah supaya alus 
kacaritakeunana

( Hidup harus berperilaku  yang baik) 

Cageur, Hirup kudu  pait daging, pahang tulang cageur teu keuna ku 
panyakit naon bae

( Hidup harus sehat jasmani dan rohani ) 

Pinter, Hirup kudu legok tapak genteng kadek, loba luangna 
pangalamanana jeung kanyahona

( Hidup harus pintar banyak pengetahuan dan pengalamannya) 

Singer, hirup ulah  tiis tiis jahe kudu iatna, kudu cingceung
( Hidup harus cekatan, terampil, gesit) 



Kedua
tentang  bekerja

Dalam keyakinan  saya, pendidikan vokasional memberikan  pengetahuan 
keterampilan dan nilai dalam bekerja. Bagi saya bekerja itu merupakan 

kehidupan dan  bekal  bagi siapa saja yang mengingikan hidupnya lebih 
berarti bukan hanya didunia tetapi untuk bekal diakhirat

Mun teu ngakal moal ngakeul,
(Bekerja itu harus menggunakan akal )

Mun teu ngoprek, moal nyapek,
(Bekerja itu harus kreatif)

Mun teu ngarah moal ngarih, 
(Bekerja itu harus  mau  mencari peluang)

Mun teu digawe nyiar kipayah tangtu pisusaheun pikeun hirup,
(Bekerja itu  harus giat)

Mun teu usaha moal pinanggih jeung rejeki pibekeleun hirup,
(Kalau tidak berusaha untuk menggali sumber,  tidak akan bertemu dengan rejeki untuk 

bekal hidup)

Mun teu junun tangtu moal pinanggih kabageaan dunia jeung 
akherat

(Bekerja itu harus  mau bersungguh-sungguh untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat 
kelak)

My beliefs 

about 

work

Ana



Ketiga
tentang  anak didik

Anak didik dalam pandangan saya adalah 
individu yang harus senantiasa 
dikembangkan segala potensinya, mereka 
adalah individu yang aktif,  mereka butuh 
bimbingan untuk  berkembang,mereka 
butuh diperhatikan dan didengar,  mereka 
butuh diberi penguatan, mereka butuh 
teladan kita, dan mereka butuh untuk 
memperoleh pengalaman belajar yang 
bermakna sehingga mereka selalu terpacu 
untuk melakukan eksplorasi melalui hands 
on experiences untuk mempersiapkan 
memasuki pekerjaan.

Saya yakin jika kita melibatkan semua 
potensi dan hati kita untuk mendidik 
mereka, 

di masa depan mereka akan memberikan 
sumbangsih bagi kemajuan pendidikan 
vokasional.

Mrs. Ana



Keempat
tentang pendidik

Saya yakin bahwa setiap pendidik 
yang mau senantiasa  

mengembangkan dirinya pasti 
membuahkan hasil yang berarti 
bagi perkembangan pendidikan 

vokasional. 



Kelima
tentang home economics

Saya yakin bahwa Home Economics sebagai 
bagian dari pendidikan vokasional  merupakan 
bidang yang sangat diperlukan oleh masyarakat 
karena program-progamnya membantu 
masyarakat untuk mengembangkan nilai-nilai 
dalam mencapai kesejahteraan ummat. Saya 
yakin bahwa Home Economics sangat concern 
pada keberlangsungan kehidupan keluarga yang 
bahagia dan sejahtera. Bagaimanapun, kualitas 
setiap keluarga mencerminkan kualitas suatu 
bangsanya, semakin baik kualitas keluarga 
maka akan semakin baik indvidu-individu 
tersebut dalam menjalankan kewajibannya 
sebagai warga Negara. Saya juga meyakini 
bahwa di dalam Home Economics senantiasa 
mengutamakan nilai – nilai individu yaitu 
berupaya untuk mengembangkan potensi 
individu menjadi individu yang unggul dengan 
memiliki pengetahuan, skill, dan sikap yang 
diperolehnya dengan mempelajari bidang Home 
Economics. 

Hmm.. Mungkin dia 
belum yakin betapa 
pentingnya home 

economics



Terakhir
keyakinanku dimasa datang

Saya meyakini bahwa Pendidikan 
vokasional  adalah

Learning for life, learning for work and 
learning for the future

Dengan pendidikan vokasional saya 
yakin bahwa kita belajar untuk hidup, 
belajar untuk bekerja dan belajar untuk 
masa yang akan datang. 
Oleh karena itu pembelajaran vokasional 
harus dalam konteks yang luas serta 
dilakukan seproaktif mungkin sehingga  
pengetahuan dan ketrampilan  yang kita 
akan butuhkan  esok, harus 
dikembangkan hari ini. 
Kendati tak pernah lepas dari adanya  
tantangan, dalam keyakinan saya 
bukanlah suatu penghalang tetapi justru 
menjadi sumber daya yang kaya  agar 
pendidikan vokasional penuh dengan  
inovasi dan solusi dalam 
penyelenggaraan pendidikan vokasional 
di masa depan.


