
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi terutama dalam 

bidang teknologi informasi telah memberikan dampak terhadap percepatan 

perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Perubahan mempengaruhi dinamika 

kebijakan pembangunan dalam dunia pendidikan. Pembangunan dalam bidang 

pendidikan  diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional (UU No.20/2003), Bab II Pasal 3, bahwa:  

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan serta 
membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 
mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 
negara yang demokratis serta bertanggung jawab.” 
 
Sebagai perwujudan dari amanat undang-undang tersebut, Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) yang merupakan sub-sistem pendidikan nasional juga 

mengalami perubahan, demi perbaikan dan peningkatan kualitas hasil pendidikan. 

SMK menyiapkan lulusannya untuk bekerja dalam bidang tertentu dengan bekal 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia 

usaha dan dunia industri atau berwirausaha. Hal itu tersirat didalam UU 

No.20/2003 Pasal 18 dan penjelasan Pasal 15 yang mengatur pendidikan 

menengah kejuruan. Ini juga sejalan dengan tujuan umum dan khusus SMK yang 

terdapat dalam Dokumen I Kurikulum SMK 2004, menyatakan bahwa: 
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(a) menyiapkan peserta didik agar dapat menjalani kehidupan 
secara layak; (b) meningkatkan keimanan dan ketaqwaan peserta 
didik; (c) menyiapkan peserta didik agar menjadi warga negara yang 
mandiri dan bertanggung jawab; (d) menyiapkan peserta didik agar 
memahami dan menghargai keanekaragaman budaya bangsa 
Indonesia; (e) menyiapkan peserta didik agar dapat menerapkan dan 
memelihara hidup sehat, memiliki wawasan lingkungan, pengetahuan 
dan seni; (f) menyiapkan peserta didik agar dapat bekerja, baik secara 
mandiri atau mengisi lowongan pekerjaan yang ada di dunia usaha dan 
dunia industri sebagai tenaga kerja tingkat menengah, sesuai dengan 
bidang dan program keahlian yang diminati; (g) membekali peserta 
didik agar mampu memilih karir, ulet dan gigih dalam berkompetisi, 
dan mampu mengembangkan sikap profesional dalam bidang keahlian 
yang diminatinya. 

 
Tujuan SMK tersebut akan memberikan kontribusi yang sangat besar dalam 

usaha meningkatkan kualitas individu siswa. Hal ini ditandai dengan akan 

terciptanya tenaga-tenaga terampil yang siap memasuki dan membuka lapangan 

kerja baru, sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan produktivitas nasional 

serta menaikkan peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia. 

Peningkatan IPM diharapkan akan merupakan faktor yang dapat mengantisipasi 

dampak perubahan global yang sudah terasa dewasa ini. Perubahan global yang 

telah, sedang, dan akan dihadapi bangsa ini adalah lahirnya era perdagangan bebas 

untuk kawasan Asia Tenggara atau AFTA (Asean Free Trade Area) tahun 2003, 

era persaingan tenaga kerja secara bebas untuk kawasan Asia Tenggara atau 

AFLA (Asean Free Labour Area) tahun 2010, dan era kerja sama ekonomi 

kawasan asia pasifik atau APEC (Asia Pasific Economic Cooperation) tahun 

2020.  

Sementara itu temuan LIPI bahwa sebagian besar lulusan SMK kurang 

mampu menyesuaikan diri dengan perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

sulit untuk bisa dilatih kembali, dan kurang bisa mengembangkan diri.(Kurikulum 
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SMK, 2004) Ini mengindikasikan bahwa pembelajaran di SMK belum banyak 

menyentuh atau mengembangkan kemampuan adaptif siswa. Siswa perlu 

dipersiapkan lebih serius dengan mempertajam kemampuan adaptif, 

mengedepankan keunggulan lokal sejalan dengan tuntutan standar kompetensi 

lulusan SMK. Artinya perlu dikembangkan kompetensi siswa menyeluruh dan 

seimbang dilihat dari aspek-aspek kecakapan hidup lulusan SMK. Sementara itu 

masih besar permasalahan dan tantangan untuk meningkatkan kualitas dan 

kuantitas pendidikan teknologi dan kejuruan di Indonesia. Suranto (2005) 

mengungkapkan berbagai tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan teknologi 

dan kejuruan sebagai berikut: 1) masih rendahnya partisipasi masyarakat untuk 

membiayai pendidikan, terutama di bidang keteknikan, vokasi, okupasi bahkan 

saat ini terjadi kemerosotan peminat kuliah di bidang keteknikan atau kejuruan, 2) 

tingginya persentase lulusan bidang keteknikan yang belum mendapat kerja, 3) 

penyelenggaraan pendidikan program keteknikan membutuhkan biaya yang tinggi 

dibandingkan dengan pendidikan program ilmu sosial, 4) kurikulum yang selama 

ini dipakai kurang mempunyai tingkat keluwesan dan terlalu terstruktur sehingga 

kurang peka terhadap tuntutan kebutuhan lapangan kerja secara luas dan kurang 

berorientasi ke pasar kerja, dan 5) pendidikan keteknikan dan kejuruan dan 

pendidikan lainnya di perguruan tinggi mengalami penurunan kualitas dan 

kuantitas.  

Untuk menghadapi tantangan di atas, pemerintah telah mengambil langkah 

langkah strategis misalnya akses dan pemerataan pendidikan, kebijakan 

pengembangan kurikulum dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 
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2006, dan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) telah menetapkan  delapan 

stadar pendidikan yaitu standar isi, standar kompetensi lulusan, standar pendidik 

dan tenaga kependidikan, standar proses, standar penilaian, standar sarana 

prasarana, standar pembiayaan dan standar pengelolaan (PP19/2005). Disamping 

itu Rencana Strategis (Renstra) Departemen Pendidikan Nasional 2005 

menetapkan proporsi jumlah siswa SMK : SMA dari saat ini 35% : 65% menjadi 

70% : 30% tahun 2015.  

Perubahan dan penyempurnaan kurikulum SMK tahun 1994 edisi 1999, 

telah merubah orientasi dari kurikulum berbasis materi menjadi kurikulum 

berbasis kompetensi. Dalam perkembangannya kurikulum tersebut dievaluasi dan 

direvisi menjadi kurikulum SMK tahun 2004, yang kemudian disusul dengan 

penyempurnaan pada tahun 2006 dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) yang digunakan sampai sekarang.  

KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di 

masing-masing satuan pendidikan (sekolah). KTSP terdiri dari tujuan pendidikan 

tingkat satuan pendidikan, standar kompetensi lulusan, struktur dan muatan 

kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan dan silabus 

(Implementasi KTSP SMK,2008:37). Kurikulum ini pada dasarnya kurikulum 

berbasis kompetensi yang bersifat otonom dimana pemerintah pusat hanya 

memberikan rambu-rambu berupa kompetensi,  kompetensi dasar, dan kriteria 

kinerja, sedangkan selebihnya diserahkan kepada guru dan sekolah sesuai dengan 

tingkat dan jenjang pendidikan di daerahnya masing-masing. Kurikulum ini 

merupakan kurikulum berbasis kompetensi yang mengorientasikan siswa kepada 
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pencapaian standar kompetensi yang sudah ditetapkan. Melalui implementasi 

kurikulum ini diharapkan akan memperkecil bahkan meniadakan kesenjangan 

antara tuntutan kompetensi di industri dengan penguasaan kompetensi yang 

dimiliki siswa. Pencapaian standar kompetensi siswa diharapkan berbanding lurus 

dengan kemampuan pekerja di industri.  

Perubahan kurikulum tersebut merupakan jawaban kekhawatiran Direktorat 

pembinaan SMK (DPSMK, 2002). Selain perubahan kurikulum, telah dilakukan 

pengembangan bidang studi keahlian,program studi keahlian dan kompetensi 

keahlian. SMK kini telah berkembang dalam 6 bidang studi keahlian dengan 40 

program studi keahlian dan 121 kompetensi keahlian (Kep.Dirjen Mandikdasmen 

No.251/C/kep/Mn/2008). Dari bidang dan program keahlian tersebut SMK 

memproyeksikan lulusannya bisa menciptakan lapangan pekerjaan 

(enterpreneurship) 20%, mendapat pekerjaan dalam negeri sebesar 50% dan 

mendapat pekerjaan luar negeri sebesar 10% serta melanjutkan ke perguruan 

tinggi sebesar 10% (Renstra Mandikdasmen 2008). Dari sejumlah bidang dan 

program keahlian tersebut, bisa dijadikan tantangan dan harapan bagi SMK untuk 

lebih memacu dalam peningkatan kualitas layanan untuk menghasilkan lulusan 

yang terstandar.  

Langkah lain yang sudah diambil oleh pemerintah adalah Rintisan Sekolah 

Standar Nasional (RSSN). Rintisan ini didasarkan pada pencapaian standar 

standar pendidikan seperti ditetapkan pada PP 19/2005. Dengan barometer standar 

pendidikan maka sekolah dikelompokan menjadi 1) Sekolah standar nasional 

apabila sekolah telah memenuhi minimal empat (4) dan belum memenuhi delapan 
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(8) standar pendidikan, 2) kelompok sekolah mandiri atau rintisan mandiri apabila 

sekolah telah memenuhi delapan standar pendidikan, dan 3) sekolah bertaraf 

internasional apabila sekolah telah memenuhi delapan standar pendidikan 

ditambah kurikulum internasional dan menggunakan dwi bahasa sebagai 

pengantar pembelajaran. 

Saat ini Indonesia dengan jumlah penduduk di atas 230 jutaan dihadapkan 

dengan angkatan kerja yang sangat besar, seharusnya menjadi modal untuk 

membangun kesejahteraan bangsa. Seperti yang tersirat, data tentang keadaan 

angkatan kerja pada Direktorat Informasi Angkatan Kerja Depnaker tahun 1997 

(Elwin Tobing, 2002: 3), menunjukkan tingkat pengangguran lulusan SMK tahun 

1980 dan 1997 sebesar 7,8% dan 16,86%, hal ini menunjukkan terjadinya 

peningkatan yang signifikan angka pengangguran lulusan SMK. Selain itu 

lowongan kerja yang belum terisi pada tahun 1997 untuk lulusan SMK sebesar 

32,9% , hal ini menunjukkan besarnya peluang kerja untuk lulusan SMK yang 

belum terisi. Mengacu pada data tersebut sebenarnya peluang kerja untuk lulusan 

SMK masih terbuka, akan tetapi belum bisa terisi karena kompetensi lulusan 

SMK masih belum bisa memenuhi tuntutan kerja di dunia usaha dan dunia 

industri. Besarnya angkatan kerja tersebut menjadi beban pemerintah sebagai 

pengangguran terselubung. Di sisi lain, apabila tidak diimbangi dengan perbaikan 

kualitas layanan dan hasil pendidikan kebijakan tersebut akan menambah beban 

dengan bertambahnya jumlah pengangguran angkatan kerja lulusan SMK. Selain 

terbatasnya lapangan pekerjaan para lulusan juga kurang mampu untuk 
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memanfaatkan kompetensi hasil pendidikan dengan memanfaatkan peluang yang 

ada misalnya dengan melakukan wirausaha.  

Lapangan usaha yang paling banyak berpeluang menampung tenaga kerja 

lulusan SMK di Kota Bandung adalah sektor industri pengolahan disamping 

sektor lainnya, seperti perdagangan, hotel, restoran dan jasa. Dikmenjur (2003) 

menunjukkan bahwa data kebutuhan tenaga kerja lulusan SMK di Kota Bandung 

untuk sektor industri pengolahan dari tahun 1999-2003, yaitu 32,47%; 33,11%; 

33,73%; 34,35%; dan 34,96%. Besarnya peluang kerja lulusan SMK baru terisi 

sebesar 47,50%.  Artinya masih besar peluang kerja yang ada di Kota Bandung 

bagi lulusan SMK, asal para lulusan SMK memiliki standar kompetensi yang 

diprasyaratkan. Peluang kerja yang ada di dunia usaha dan industri serta 

wirausaha menuntut adanya kompetensi kerja yang harus dimiliki oleh para 

lulusan SMK. Kompetensi kerja yang dimiliki oleh para lulusan SMK harus 

disesuaikan dengan kompetensi yang dituntut oleh pasar kerja, Standar 

Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), dan kebutuhan kemampuan 

untuk beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Kompetensi kerja merupakan karakteristik dasar yang dimiliki seseorang, 

mengindikasikan cara berpikir dan bertindak untuk berbagai situasi dan dalam 

jangka waktu yang lama (Spencer, 1993: 9). Siswa yang memiliki kompetensi 

kerja diharapkan tidak akan mengalami kesulitan dalam memasuki dunia kerja 

maupun menciptakan pekerjaan sendiri. 

Kompetensi kerja merupakan bagian dari keseluruhan kompetensi yang 

harus dimiliki siswa dilihat dari kecakapan hidup yang harus dimiliki oleh lulusan 
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SMK. Selain memiliki kompetensi vokasional, lulusan SMK harus mempunyai 

keberanian menghadapi problema hidup dan kehidupan dengan wajar tanpa 

merasa tertekan, kreatif dan proaktif mencari dan menemukan solusi, dan mampu 

mengatasi masalah yang dihadapinya. Dengan kata lain para lulusan SMK harus 

memiliki kecakapan hidup baik kecakapan: personal, sosial, akademik dan 

vokasional dalam menghadapi perkembangan era global. Untuk mencapai kondisi 

tersebut  bagaimana kecakapan hidup dapat dicapai oleh para siswa melalui proses 

belajar yang dijalaninya di sekolah. 

Di negara maju inovasi pendidikan mengarah kepada pengembangan 

kecakapan hidup. Model pembelajaran terpadu (integrated learning dan 

pembelajaran kontekstual (contextual teaching and learning) merupakan model 

pembelajaran yang mengarah pada pengembangan kecakapan hidup (Blanchard, 

2001)  

 Struktur kurikulum SMK terdiri dari tiga komponen yaitu: mata pelajaran, 

muatan lokal dan pengembangan diri. Mata pelajaran terdiri dari mata pelajaran 

normatif, adaptif dan produktif (KTSP SMK 2008: 63). Dengan struktur seperti 

itu diharapkan dapat membekali para lulusan SMK dengan bekal mata pelajaran 

produktif, adaptif dan normatif sehingga dapat berkembang di masyarakat dunia 

usaha dan dunia industri, disamping berbekal untuk  meningkatkan pendidikan ke 

jenjang yang lebih tinggi.                                     

Pola pendidikan di SMK saat ini khususnya dalam pelaksanaan 

pembelajaran mata pelajaran produktif, lebih khusus lagi pada kompetensi 

keahlian terdapat beberapa pola misalnya pola konvensional dimana: 1) Siswa 
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belajar teori dan praktek mata pelajaran produktif sepenuhnya dilakukan di 

sekolah ditambah dengan praktek kerja lapangan (PKL) atau praktek kerja industri 

(prakerin), 2) Sebagian kecil dari SMK juga melaksanakan mata pelajaran 

produktif dengan pola pendidikan sistem ganda (PSG) dengan beberapa variasi, 

misalnya: (a) Pelaksanaan mata pelajaran produktif yang bersifat teori sepenuhnya 

dilaksanakan di sekolah dan yang bersifat praktek dilaksanakan di industri, (b) 

Pelaksanaan mata pelajaran produktif yang bersifat teori sepenuhnya dilaksanakan 

di sekolah ditambah dengan latihan keterampilan terbatas di sekolah, kemudian 

dilanjutkan di industri. Kedua pola pendidikan di atas masing-masing dengan 

keunggulan dan kekurangan dalam mencapai kompetensi siswa. 

Pemerintah dalam hal ini Direktorat Pembinaan SMK, Direktorat Jendral 

Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional, 

dalam Renstra 2005-2009 mencanangkan Program Industri Berbasis SMK untuk 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan pendekatan model 

pembelajaran Model Teaching Factory. Beberapa SMK di provinsi DKI Jakarta, 

Jawa Barat, Jawa Tengah Dan Jawa Timur mengembangkan Teaching Industri 

Manufaktur. Sekolah-sekolah tersebut bekerjasama dengan industri tertentu 

dengan cara membangun site plan di sekolah untuk memproduksi barang-barang 

manufakturnya oleh para siswa di sekolah. Melalui program tersebut para siswa 

dapat mencapai kompetensi dengan melakukan kerja industri di sekolah, sehingga 

mempunyai kesiapan yang tinggi untuk bekerja di industri. Melalui program ini 

diharapkan target Renstra Direktorat Pembinaan SMK tentang proyeksi 50% 

lulusan SMK dapat bekerja di dalam negeri kemungkinan dapat dicapai. 
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Program  manufaktur dan layanan jasa yang dioperasikan berbasis SMK, 

yang dikembangkan dalam renstra Direktorat PSMK bertujuan: 

1. Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah 
2. Memperluas Pasar Kerja  
3. Menciptakan Barang Murah Produksi Dalam Negeri  
4. Meningkatkan Perputaran Rupiah di Dalam Negeri (Multiplier Effect)  
5. Meningkatkan Kualitas SDM Dalam Negeri  
6. Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Indonesia 

(Dit.PSMK, 2005-2009) 

Untuk mencapai tujuan-tujuan di atas misalnya dalam memenuhi kebutuhan 

mesin-mesin perkakas, dilakukakan dengan mendayagunakan mesin perkakas 

kapasitas terpasang bekerjasama dengan industri mesin perkakas, SMK 

memproduksi mesin-mesin perkakas dengan sasaran pasar SMK-SMK yang 

memerlukan mesin-mesin perkakas tersebut. Khusus pada lini produk industri 

mesin perkakas perkiraan permintaan pasar mesin perkakas sebagai berikut: 

Tabel 1.1  
Permintaan Pasar Mesin Perkakas: 

Captive Market SMK 

Program Keahlian (PK) SMK yang membutuhkan mesin 
Perkakas 

Jumlah PK 

1 PK Teknik Mesin 4.704 SMK 
7605  SMK 2 PK Teknik Otomotif 1.952 SMK 

3 PK Teknik Bangunan 949 SMK 
Kebutuhan Minimal Mesin Perkakas Per Program 

Keahlian 
Jumlah Unit 

1 Mesin Bubut 5 Unit 
12 Unit/PK 2 Mesin Miling 5 Unit 

3 Mesin Drilling 2 Unit 
Total Minimal Kebutuhan Mesin Perkakas 91.260 Unit 

 

Kapasitas Kapasitas 
Assembling  Waktu Jumlah 

(Unit Mesin Perkakas / waktu) 

1 SMK 
1 Bulan 16 Unit Mesin Perkakas/ bulan 
1 Tahun 192 Unit Mesin Perkakas/ tahun 

10 SMK 1 Tahun 1920 Unit 

 (Renstra Dit.PSMK 2005-2009) 
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Memperhatikan data-data asumsi dalam pengembangan manufaktur berbasis 

SMK, dimana kapasitas produksi dapat menghasilkan 1.920 unit Mesin Perkakas 

per tahun oleh 10 SMK, dengan asumsi setiap SMK membutuhkan 12 unit mesin 

perkakas, berarti ada 160 SMK yang dapat dilengkapi, atau bila dilengkapi dengan 

35 unit mesin perkakas, ada 55 SMK dengan sarana fasilitas standar.  

 Dengan sarana selengkap itu diperlukan pendayagunaan fasilitas tersebut 

agar dihasilkan sebanyak mungkin siswa yang memiliki standar kompetensi. Pada 

tahun 2002 Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), dalam rangka 

mengantisifasi persaingan tenaga kerja yang makin terbuka menjelang  AFTA dan 

AFLA tahun 2003 dan menghadapi krisis ekonomi yang menyebabkan 

pengangguran, telah meluncurkan program pendidikan yang mampu 

mengembangkan pendidikan kecakapan hidup (Life Skill) melalui pendekatan  

pendidikan berbasis luas atau Broad Based Education (BBE). Dengan 

dikembangkan pendidikan kecakapan hidup (Life Skill) diharapkan mampu 

menghasilkan lulusan SMK yang berani dan mau menghadapi problema 

kehidupan tanpa merasa tertekan, serta mampu mengatasinya (Tim BBE,2002). 

Petanyaannya, ”Bagaimana model pembelajaran pendidikan kejuruan yang 

mengembangkan dan berorientasi kecakapan hidup, yang dilaksanakan di SMK?”. 

Dari beberapa pertanyaan dan data-data di atas, dapat dikembangkan pertanyaan 

besar, bagaimana sarana fasilitas yang baik itu, dapat mendukung penerapan 

prinsip pendidikan berbasis luas (Broad Based Education), dalam 

mengembangkan pendidikan kecakapan hidup  untuk menghasilkan lulusan SMK  

yang berkompetensi serta memiliki kecakapan untuk berani menghadapi problema 



 

12 
 

hidup dan kehidupan dengan wajar, proaktif dan kreatif  dalam menyelesaikan 

masalah yang dihadapi. 

Oleh karena itu harus dicari model pembelajaran dengan  pendekatan 

integrated learning, dengan menggunakan sarana fasilitas yang dimiliki sekolah 

dengan menciptakan suasana industri tanpa harus melibatkan industri secara 

langsung. Namun demikian siswa merasakan suasana industri, terbina kecakapan 

hidupnya, dan  tercapai kompetensi kerja dalam suasana industri tapi di sekolah.  

Model yang dibutuhkan diharapkan dapat membebaskan siswa dari 

keharusan melakukan praktek kerja industri (Prakerin). Hasil penelitian SMKN 6 

menunjukan bahwa: “siswa-siswa yang melaksanakan prakerin di sekolah 

memiliki kompetensi yang jauh lebih baik dibandingkan siswa yang 

melaksanakan prakerin di industri, dan mereka lebih dapat berkembang lebih baik 

dalam bekerja baik diperusahaan di dalam maupun di luar negeri” (Martawijaya: 

2010).  Artinya apabila di sekolah dilakukan proses industri (seperti kasus Pokja 

di SMKN 6 Kota Bandung) dengan baik dan memposisikan siswa sebagai mana 

layaknya bekerja di industri, para siswa mendapatkan pengalaman industri yang 

tidak perlu diragukan oleh sekolah. Sekolah dapat mendayagunakan fasilitas 

praktek yang lengkap, dengan sumber daya manusia (guru) yang ada memiliki 

kompetensi yang baik, untuk dapat menggali keuntungan finansial sekaligus 

memberi pengalaman industri di sekolah. Apabila sekolah berhasil melakukan 

langkah tersebut, maka keuntungan finansial tersebut dapat dimanfaatkan untuk 

pemeliharan, peningkatan fasilitas praktek sekolah, untuk kesejahteraan warga 

sekolah sekaligus menterapilkan dan memberi pengalaman industri siswa secara 
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menyuruh di sekolah. Siswa tidak perlu lagi melakukan praktek kerja industri 

(Prakerin) seperti selama ini dilakukan. 

Pola atau model pembelajaran yang bagaimanakah yang memberi bekal para 

lulusannya dapat bekerja langsung di industri. Penerapan pendekatan 

pembelajaran yang dapat meningkatkan kualitas pencapaian standar kompetensi 

lulusan harus dilakukan melalui skenario pembelajaran yang sama prosesnya 

dengan proses di dunia usaha dan dunia industri dengan pendekatan Integrated 

Learning dalam pembelajaran mata pelajaran produktif. Sekolah harus 

mengembangkan model pembelajaran yang mendukung program tersebut, serta 

menyediakan perangkat (tools), alat dan bahan untuk mengembangkan 

perencanaan dan proses pabrikasi.  

Mengadopsi model  pembelajaran Teaching Factory  ke dalam model 

pembelajaran terpadu  (Integrated Learning), guru berperan sebagai assesor dan 

konsultan membantu siswa, sedangkan siswa berperan sebagai pekerja di industri 

sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Siswa memainkan peran-peran 

sebagai pekerja industri melalui model pembelajaran ini. Para siswa mengalami 

experience melalui learning by doing dalam bentuk production based learning 

(PBL), sesuai dengan peran pekerja sebuah factory/ industri. Pengalaman yang 

didapat baik berkaitan dengan hard skill (vokasional skill dan akademik skill) 

maupun soft skill (personal skill dan social skill). Melalui pendekatan ini para 

siswa tidak hanya difokuskan pada kompetensi kerja tetapi juga berlatih untuk 

mengembangkan kompetensi personal, sosial, dan kompetensi akademik. Dengan 
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demikian siswa mendapat pengalaman langsung melakukan pekerjaan industri  

dalam  suasana  industri  tetapi  di sekolah.  

B. Identifikasi Masalah dan Pertanyaan Penelitian 

Penelitian pengembangan ini bertolak dari adanya kesenjangan antara 

kompetensi peserta didik yang belum optimal dicapai dengan kompetensi standar 

sesuai dengan standar kompetensi lulusan atau tuntutan dunia usaha dan industri. 

Banyak faktor yang mempengaruhi pencapaian kompetensi siswa tersebut baik 

yang berkenaan dengan aspek raw input, yaitu siswa dengan potensi yang 

dimilikinya, instrument input seperti kurikulum (aspek proses: model 

pembelajaran, metode, dan pendekatan pembelajaran, media pembelajaran) 

pendidik (guru) dan tenaga kependidikan lainnya. Disamping itu faktor lain yang 

memepengaruhi adalah berkenaan dengan aspek environmental input, seperti 

lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, sarana prasarana dan lain sebagainya. 

Salah satu aspek yang diduga sangat dominan berpengaruh terhadap 

keberhasilan belajar siswa dalam pelaksanaan kurikulum mata pelajaran produktif, 

adalah model pembelajaran yang spesifik. Efektifitas model pembelajaran yang 

digunakan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kualitas hasil 

pembelajaran seperti digambarkan pada skema dibawah ini 
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Gambar 1.1 Faktor-faktor (variable) yang Mempengaruhi Proses Pembelajaran 

(Diadaptasi dari Dunkin dan Biddle, 1975) 
 

Dunkin dan Biddle (1975), membagi komponen-komponen pembelajaran 

yang terdiri dari variable-variabel. Presage variable yaitu variabel yang 

berkenaan dengan raw input dimana latar belakang kemampuan guru mengajar 

dan latar belakang kemampuan siswa berada di dalamnya. Keterampilan guru 

mengajar, sikap dan motivasi serta intelegensi dan lain-lain merupakan faktor 

yang dominan dalam proses pembelajaran. Demikian juga dengan kemampuan 

awal siswa baik yang berkenaan dengan pengetahuan dan sikap, motivasi dan lain 

sebagainya. Variabel instrumental berkenaan dengan aspek-aspek yang terdiri atas 

kurikulum, program pembelajaran, model pembelajaran, materi, sumber 

INSTRUMENTAL VARIABLE 
1. Kurikulum: a.Tujuan; b. Isi; c. Proses (model dan 
metode pembelajaran, media sumber pem 
belajaran); dan d. Evaluasi 
2. Guru/pendidik dan tenaga kependidikan  
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pembelajaran, media dan lain sebagainya, semuanya dapat mempengaruhi 

variable proses pembelajaran. Variabel conteks berkenaan dengan aspek 

lingkungan (environment) yang juga dapat mempengaruhi variabel proses 

pembelajaran. Sedangkan variable product berkenaan dengan aspek output 

(keluaran) yang diharapkan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. 

Sebagai salah satu penentu keberhasilan siswa dalam pembelajaran 

produktif di SMK, guru diharapkan  memiliki kemampuan dan kreativitas untuk 

mengembangkan berbagai pendekatan dalam proses pembelajaran.  Hal tersebut 

perlu dilakukan agar dapat membuat siswa tidak bosan dan menangkap makna 

dari proses pembelajaran. Penggunaan pendekatan dan strategi baru akan lebih 

memberi motivasi kepada diri siswa sehingga diharapkan adanya peningkatan 

pencapaian standar kompetensi lulusan. Peningkatan pencapaian standar 

kompetensi lulusan siswa tidak hanya ditentukan oleh faktor guru saja, tetapi 

perlu dukungan dan interaksi yang baik dengan faktor dari dalam diri siswa. 

Interaksi keduanya akan menghasilkan prestasi belajar yang lebih baik. Oleh 

karena itu, tercapainya standar kompetensi lulusan yang baik harus merupakan 

harapan dan cita-cita bagi guru maupun siswa itu sendiri. Motivasi siswa sangat 

penting dalam proses pembelajaran ini. 

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian standar kompetensi 

lulusan program diklat produktif. Menurut Syah (2002: 132) secara umum, faktor-

faktor yang mempengaruhi belajar siswa dapat dibedakan menjadi tiga macam, 

yaitu: (1) faktor internal (faktor dari dalam diri siswa), yakni keadaan/kondisi 

jasmani dan rohani siswa, (2) faktor eksternal (faktor dari luar diri siswa), yakni 



 

17 
 

kondisi lingkungan di sekitar siswa , dan (3) faktor pendekatan belajar (approach 

of learning), yakni jenis upaya belajar siswa yang meliputi pendekatan, strategi, 

dan metode yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran mata 

pelajaran produktif.  

Faktor guru dan siswa merupakan salah satu faktor penting dalam 

meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Kerjasama diantara keduanya harus 

mendukung satu sama lain. Keberhasilan proses pembelajaran merupakan harapan 

bagi guru dan siswa. Penggunaan pendekatan dan strategi pembelajaran yang 

disesuaikan dengan kebutuhan siswa untuk beradaptasi dengan dunia kerja yang 

sesungguhnya akan membuat efektif proses pembelajaran itu sendiri. Sebagai 

akibatnya, karena siswa merasa bahwa pendekatan yang diberikan oleh guru 

sesuai dengan harapan dirinya dan keadaan dunia kerja yang sesungguhnya, 

proses pembelajaran akan dirasakan lebih bermakna. 

Berdasarkan paparan tersebut, perlu dikembangkan model pembelajaran 

dengan cara mengidentifikasi masalah-masalah yang terkait dengan pelaksanaan 

kurikulum mata pelajaran produktif di SMK, yaitu: 

a. Agar pembelajaran produktif menghasilkan standar kompetensi sesuai dengan 

tuntutan standar kompetensi dunia usaha dan dunia industri, maka proses 

pembelajaran harus dilakukan secara konkret dan realistis, sehingga terjadi 

pembelajaran yang bermakna. 

b. Perlu dikaji bagaimana upaya menciptakan suasana belajar sehingga 

pembelajaran berlangsung dalam suasana akrab, terbuka, saling menghargai, 
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menerapkan persamaan kesempatan, menyenangkan, dan memperhatikan 

keragaman siswa, dan siswa mendapat pengalaman langsung. 

c. Hasil pembelajaran mata pelajaran produktif  harus  mengembangkan potensi 

siswa yang  holistik  atau tidak  bersifat parsial. Oleh karena itu diperlukan 

model pembelajaran yang memungkinkan pengorganisasian dan 

pengintegrasiaan komponen kompetensi (knowledge, skills, and attitudes), 

melalui proses mengalami dengan belajar sambil melakukan.  

d. Perlu dicari model pembelajaran yang membekali siswa dengan pengalaman 

melalui learning by doing pada setting sebuah factory. Disini siswa belajar 

mencapai kompetensi dalam hubungan sebagai komponen dari manajemen 

factory dengan konsumen atau pelanggan yang berorientasi kepada kualitas 

produk, dimana guru berperan sebagai fasilitator. 

e. Pembelajaran mata pelajaran produktif masih bersifat situasional (sesuai 

dengan situasi sekolah), dimana proses dan hasil belajar masih belum 

memberi makna yang lebih luas. Hasil belajar hanya bermuara pada nilai mata 

pelajaran yang diberikan oleh guru. Perlu dikembangkan model pembelajaran 

yang proses dan hasil belajarnya  dimuati tanggung jawab standar kompetensi 

sehingga siswa tahu persis apakah apa yang dihasilkan dari proses belajar 

dapat diterima oleh pasar (konsumen) atau tidak.  

f. Lingkungan sekolah bisa dibuat suasananya yang menantang tanggung jawab 

dan  memotivasi siswa untuk mengalami peran sebagai pekerja industri. Oleh 

karena itu perlu dikaji bagaimana pengorganisasian dan pengintegrasian 

lingkungan belajar dalam suasana industri. 
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g. Pada model pembelajaran konvensional, guru masih sangat dominan dan 

kurang memberikan peran kepada siswa untuk menentukan jalannya proses 

pembelajaran. Dalam proses pembelajaran jangan sampai  siswa  berperan 

semu karena penentu jalannya proses pembelajaran didominasi oleh guru. 

Perlu dilakukan perubahan orientasi pembelajaran dari konvensional ke model 

pembelajaran dimana siswa diberi peran yang lebih luas dalam proses 

pembelajaran agar mereka menangkap makna pembelajaran tersebut sebagai 

milik dirinya dan mereka akan menunjukkan semangat belajar dan etos kerja. 

Maka perlu dikaji bagaimana mengorganisasikan proses pembelajaran yang 

mengaktifkan siswa dalam mencapai penguasaan kompetensi.  

h. Prosedur pencapaian kompetensi yang dilatihkan kepada siswa tanpa 

dilengkapi dengan situasi dunia usaha dan dunia industri yang sesungguhnya, 

mengakibatkan siswa kurang mampu memecahkan masalah pada kontek yang 

berbeda. Guna meningkatkan pencapaian kompetensi siswa, perlu diberikan 

pengalaman belajar sesuai dengan kondisi nyata di dunia usaha dan dunia 

industri (real teaching).  

i. Penilaian tertulis dan penilaian hasil akhir bukan satu-satunya alat evaluasi 

untuk melihat pencapaian kompetensi siswa. Pencapaian kompetensi harus 

diukur dengan cara yang bervariasi sesuai dengan kriteria kinerja yang harus 

dilakukan  untuk memperoleh gambaran hasil belajar yang sebenarnya. Guna 

memperoleh hasil evaluasi yang menggambarkan pencapaian kompetensi 

siswa, maka perlu dikaji dan digunakan teknik-teknik penilaian yang dapat 
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menghasilkan data yang autentik. Hal ini memudahkan guru dalam mengisi 

skill pasport sebagai bukti pencapaian kompetensi siswa. 

Dari identifikasi di atas dapat ditarik benang merah bahwa diperlukan suatu 

model pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi siswa, dengan mendapat 

pengalaman langsung suasana industri di sekolah, dimana guru berperan sebagai 

fasilitator. Oleh karena itu disusun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai 

berikut:  

Model Pembelajaran bagaimanakah yang dapat memberikan siswa pengalaman 

langsung  dalam suasana industri di sekolah untuk meningkatkan kompetensi 

siswa dalam mata pelajaran Produktif,  Kompetensi keahlian Teknik Pemesinan?  

Untuk menjawab permasalahan di atas dikembangkan pertanyaan-

pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah kondisi pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran Produktif  

Kompetensi Keahlian Teknik Pemesinan yang dilaksanakan di SMK Negeri 6 

Kota Bandung saat ini? 

2. Bagaimanakah desain model program pembelajaran yang dapat meningkatkan 

kompetensi  siswa, dengan memberikan  pengalaman langsung dalam suasana 

industri di sekolah dalam mata pelajaran Produktif,  Kompetensi Keahlian 

Teknik Pemesinan?  

3. Bagaimana implementasi model program pembelajaran yang dapat 

meningkatkan kompetensi  siswa, dengan memberikan pengalaman langsung 

dalam suasana industri di sekolah dalam mata pelajaran Produktif,  

Kompetensi Keahlian Teknik Pemesinan? 
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4. Apakah yang menjadi faktor  pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan  

model program pembelajaran yang dapat meningkatkan kompetensi siswa, 

dengan memberikan pengalaman langsung dalam suasana industri di sekolah 

dalam mata pelajaran Produktif,  Kompetensi Keahlian Teknik Pemesinan? 

5. Bagaimanakah efektivitas model pembelajaran yang dapat meningkatkan 

kompetensi siswa, dengan memberikan  pengalaman langsung dalam suasana 

industri di sekolah dalam mata pelajaran Produktif,  Kompetensi Keahlian 

Teknik Pemesinan? 

C. Definisi Operasional 

Dari pertanyaan penelitian yang dikembangkan dalam disertasi ini perlu 

penjelasan untuk beberapa istilah agar tidak menimbulkan salah pengertian. Istilah 

istilah yang perlu penjelasan yaitu: model pembelajaran, standar kompetensi, mata 

pelajaran produktif dan pengalaman langsung dalam suasana industri di sekolah. 

1. Model Pembelajaran         

Menurut Mills (1989: 5) suatu model dikembangkan dengan tujuan 

memberikan deskripsi kerja sistem untuk periode tertentu yang 

menggambarkan fenomena menurut diferensiasi waktu yang menghasilkan 

regulasi untuk keteraturan sebuah sistem yang digambarkan pada data dan 

format yang ringkas dan simpel. Jadi model adalah suatu bentuk representasi 

akurat dari suatu proses aktual sehingga memungkinkan orang untuk bertindak 

berdasarkan model tersebut.  
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Pembelajaran adalah suatu proses interaksi antara pembelajar dengan 

pengajar dalam suatu lingkungan tertentu dalam rangka perubahan perilaku 

pembelajar sesuai dengan yang diinginkan dalam suatu program pendidikan. 

Ada beberapa istilah berkaitan dengan pembelajaran, yaitu: a) 

Pendekatan Pembelajaran; yang merupakan titik tolak atau sudut pandang kita 

terhadap proses pembelajaran termasuk pendekatan pembelajaran berpusat 

pada siswa dan pendekatan pembelajaran berpusat pada guru, b) Strategi 

pembelajaran; adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru 

dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. 

Mengandung makna perencanaan dan bersifat konseptual tentang keputusan 

yang akan diambil dalam suatu pelaksanaan pembelajaran, baik bersifat 

induktif atau deduktif; exposition- discovery learning atau group- individual 

learning, c) Metode Pembelajaran; yang diartikan sebagai cara yang 

dipergunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam 

bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran, d) 

Teknik Pembelajaran; diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam 

mengimplementasikan suatu metode secara spesifik, e) Taktik Pembelajaran; 

merupakan gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik tertentu 

yang bersifat individual.  

Jadi Model Pembelajaran adalah bentuk aktual dari suatu proses 

pembelajaran yang menggambarkan suatu sistem disajikan seorang guru 

dengan menerapkan suatu pendekatan, metode, teknik dan taktik 



 

23 
 

pembelajaran, untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditentukan dalam 

sebuah program pendidikan. 

2. Kompetensi 

Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas penuh tanggung jawab 

yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh 

masyarakat untuk melaksanakan tugas tetentu (Sk Mendiknas no.045/U/2002). 

Tindakan cerdas tersebut tergambarkan dalam aspek pengetahuan, aspek 

afektif dan keterampilan atau skill. Kompetensi didasari sikap dan nilai 

dimana unsur unsur pengetahuan, skill proses dan penyesuaian diri yang 

membangun indikator kemampuan kerja dalam hal ini kecakapan siswa dalam 

melakukan tugas pekerjaan sesuai Kompetensi keahlian Teknik Pemesinan. 

Dalam konteks kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa SMK tentu bukan 

hanya kompetensi vokasional, tetapi juga harus memiliki kompetensi dasar 

(pribadi) yaitu kemampuan memelihara, memenuhi kebutuhan 

mengembangkan diri dan belajar lebih lanjut. Kompetensi lain yang juga harus 

dimiliki adalah kompetensi umum (sosial) yaitu kemampuan menjalin 

hubungan, kerjasama dan hidup bermasyarakat. 

3. Mata Pelajaran Produktif. 

Mata pelajaran produktif adalah salah satu mata pelajaran dalam struktur 

kurikulum SMK disamping mata pelajaran Normatif dan mata pelajaran 

Adaptif (KTSP SMK, 2008: 61-65). Mata pelajaran ini adalah mata pelajaran 

yang memuat kompetensi-kompetensi keahlian baik dasar kompetensi maupun 

standar kompetensi keahlian yang merupakan indikator indikator yang harus 
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dimiliki siswa agar dapat melaksanakan tugas tertentu, misalnya sebagai 

Teknisi Yunior Teknik Pemesinan. Mata pelajaran ini merupakan bagian dari 

Program Studi Keahlian, misalnya Program Studi Teknik Mesin dalam Bidang 

Studi Keahlian tertentu, misalnya Bidang Studi Teknologi dan Rekayasa. 

(Spektrum Keakhlian Pendidikan Menengah Kejuruan SK Mendikdasmen 

no.251/C/Kep/Mn/2008). 

Jadi yang dimaksud mata pelajaran Produktif pada penelitian ini adalah 

mata pelajaran  Produktif,  Kompetensi Keahlian Teknik Pemesinan, Program 

Studi Keahlian Teknik Mesin, Bidang Studi KeahlianTeknologi dan Rekayasa 

yang memuat indikator-indikator kompetensi seorang Teknisi Yunior Teknik 

Pemesinan. 

4. Pengalaman Langsung Dalam Suasana Industri Di Sekolah.  

Pengalaman langsung dalam suasana industri di sekolah, dalam konteks ini 

model pembelajaran alternatif mengadopsi dari beberapa model dan 

pendekatan pemebelajaran seperti: Model Teaching-Learning Factory, Model 

Integrated Learning, Work Based Learning, dan lain-lain yang merupakan 

suatu model pembelajaran dari suatu kurikulum terpadu yang memadukan 

antara pendidikan sekolah dengan industri. Model-model pembelajaran 

tersebut  merupakan landasan praktek pembelajaran hasil penurunan dari teori 

psikologi, teori pendidikan dan teori belajar yang dirancang berdasarkan 

proses analisis yang diarahkan pada implementasi kurikulum dan implikasinya 

pada tingkat operasional di depan kelas, laboratorium atau workshop dalam 

suasana yang berbeda dengan suasana belajar konvensional. Dalam model 
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teaching-learning factory manajemen sekolah dan guru harus melakukan 

rekognisi karena guru berubah peran dari guru sebagai sumber utama belajar 

menjadi sebagai fasilitator yaitu sebagai asessor dan atau konsultan.  

Pada model pembelajaran teaching-learning factory, yang selama ini 

sudah dilaksanakan di Indonesia siswa memang berperan sebagai pekerja dan 

yang dialami oleh mereka adalah pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan 

kompetensi vokasional. Sedangkan pada model pembelajaran alternatif 

pengalaman kompetensi vokasional hanya salah satu aspek karena beberapa 

aspek yang menjadi pengalaman siswa yang lain yaitu : (1) melakukan quality 

control terhadap benda kerja yang mereka kerjakan; (2) menganalisis order 

yang akan mereka kerjakan; dan (3) pengalaman yang bersifat soft skill 

meliputi: berkomunikasi dalam menerima order; menyatakan  kesanggupan / 

ketidaksanggupan mengerjakan order kepada pemberi order; menyerahkan 

benda kerja/order pesanan kepada pemberi order sebagai pertanggungjawaban 

atas kerja yang telah dilakukan.    

Proses pembelajaran dilakukan dalam suasana industri di sekolah dalam 

model alternatif ini berbeda dengan model Teaching Factory. Dalam model 

alternatif ini juga hubungan guru dengan siswa diubah menjadi hubungan 

pekerja yang diperankan oleh siswa dengan supervisor/ assessor/ konsultan 

yang diperankan oleh guru dalam menghadapi konsumen pembawa order. Jadi 

di sini ada hubungan segi tiga antara: Siswa – Konsumen (pembawa order) – 

Guru. Pola hubungan seperti itulah yang menjadi ciri khas dalam model 

pembelajaran alternatif  yang dikembangkan. 
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Dalam model ini terjadi juga perubahan peran siswa dalam melakukan 

pekerjaan praktek dari pengerjaan job sheet yang biasanya dirancang guru 

khusus untuk melatih kompetensi siswa, menjadi mengerjakan order/ pesanan 

dari konsumen yang merupakan benda kerja yang fungsional di masyarakat. 

Penilaian hasil kerja siswa dari keduanya sangat berbeda, berubah dari 

penilaian PAN-PAP dengan standar sekolah menjadi Go no Go dengan 

standar industri.  

Hasil pekerjaan siswa bukan hanya dinilai oleh guru tapi harus diterima 

oleh masyarakat penggunanya/ pemesan, sekaligus untuk mencapai suatu 

standar kompetensi kerja siswa. Jadi apa yang dilakukan oleh siswa 

merupakan pengalaman langsung dalam suasana industri di sekolah. Jadi 

model pembelajaran yang dimaksud dalam konteks ini adalah bagaimana guru 

mengembangkan model pembelajaran dengan mengadaptasi model teaching 

factory, integrated learning, work based learning dimana kecakapan hidup 

(life skill) siswa terkembangkan dengan mengalami pengalaman langsung 

suasana industri di sekolah. Guru memadukan teknik dan taktik pembelajaran 

dari metode-metode pembelajaran dalam suatu strategi pembelajaran 

individual learning dengan pendekatan student centered. Guru melakukan 

rekognisi dalam pelaksanaan pembelajaran dengan berperan sebagai assessor 

dan konsultan. Sedangkan siswa berperan sebagai pekerja dalam proses 

pembelajaran yang memberikan pengalaman langsung dalam membantu siswa 

mencapai kompetensi belajarnya. Pelaksanaan model ini dilakukan dengan 
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mengintegrasikan 3(tiga), atau 4(empat) mata pelajaran produktif, dalam suatu 

blok waktu tertentu. 

Jadi model pembelajaran yang dimaksud dalam konteks ini adalah 

bagaimana guru mengembangkan model pembelajaran dengan mengadaptasi 

model teaching factory dimana siswa mengalami pengalaman langsung 

suasana industri di sekolah. Guru memadukan teknik dan taktik pembelajaran 

dari metode-metode pembelajaran dalam suatu strategi pembelajaran 

individual learning dengan pendekatan student centered. Guru melakukan 

rekognisi dalam pelaksanaan pembelajaran dengan berperan sebagai assessor 

dan konsultan dan siswa berperan sebagai pekerja dalam proses pembelajaran 

yang memberikan pengalaman langsung dalam membantu siswa mencapai 

kompetensi belajarnya. Pelaksanaan model ini dilakukan dalam suatu blok 

waktu tertentu. 

D. Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas maka tujuan umum yang hendak 

dicapai melalui penelitian ini adalah: menghasilkan suatu model pembelajaran 

yang mampu meningkatkan kompetensi siswa dalam mata pelajaran Produktif, 

Kompetensi Keahlian Teknik Pemesinan di SMK. Mengacu pada tujuan umum 

tersebut di atas, selanjutnya dijabarkan dalam tujuan khusus sebagai berikut: 

1. Untuk mengidentifikasi tentang kondisi pelaksanaan pembelajaran mata 

pelajaran Produktif, Kompetensi Keahlian Teknik Pemesinan (baik kondisi 

guru, siswa, materi bahan ajar, sumber bahan ajar, sistem evaluasi, model 
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pembelajaran, dan sarana/fasilitas pembelajaran) di SMK Negeri 6 Kota 

Bandung. 

2. Menemukan desain pembelajaran yang dapat memberikan siswa pengalaman 

langsung dalam suasana industri di sekolah sebagai alternatif model 

pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi siswa dalam mata pelajaran 

Produktif, Kompetensi Keahlian Teknik Pemesinan di SMK.  

3. Menemukan model implementasi pembelajaran yang dapat memberikan siswa 

pengalaman langsung dalam suasana industri di sekolah untuk meningkatkan 

kompetensi siswa dalam mata pelajaran Produktif, Kompetensi Keahlian 

Teknik Pemesinan di SMK.  

4. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan model 

pembelajaran yang dapat memberikan siswa pengalaman langsung dalam 

suasana industri di sekolah untuk meningkatkan kompetensi siswa dalam mata 

pelajaran Produktif, Kompetensi Keahlian Teknik Pemesinan di SMK.  

5. Memperoleh data empiris tentang efektivitas model pembelajaran yang dapat 

memberikan siswa pengalaman langsung dalam suasana industri di sekolah 

untuk meningkatkan kompetensi siswa dalam mata pelajaran Produktif, 

Kompetensi Keahlian Teknik Pemesinan.  

E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang dikembangkan diharapkan penelitian ini 

bermanfaat baik teoritis maupun praktis sebagai berikut: 

1. Secara teoretis penelitian ini diharapkan menghasilkan prinsip-prinsip atau 

dalil-dalil dalam pengembangan model pembelajaran yang dapat memberikan 
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siswa pengalaman langsung dalam suasana industri di sekolah untuk 

meningkatkan kompetensi siswa dalam mata pelajaran Produktif, Kompetensi 

Keahlian Teknik Pemesinan di SMK. 

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat:  

a. Bagi siswa: model pembelajaran hasil penelitian ini memberikan 

pengalaman langsung suasana industri di sekolah dalam proses 

pembelajaran sehingga proses pembelajaran diharapkan memberikan makna 

yang lebih dalam.     

b. Bagi guru: model pembelajaran hasil penelitian ini bisa dijadikan salah satu 

alternatif model pembelajaran yang memberi siswa pengalaman langsung 

suasana industri di sekolah dalam melaksanakan proses pembelajaran mata 

pelajaran Produktif, Kompetensi Keahlian Teknik Pemesinan di SMK, 

dengan mengubah peran guru sebagai sentral sumber belajar menjadi 

fasilitator (sebagai asesor/ konsultan) dalam proses pembelajaran.     

c. Bagi sekolah: model pembelajaran hasil penelitian ini dapat dijadikan 

masukan dalam upaya pengembangan dan implementasi KTSP SMK 

dengan memanfaatkan sarana prasarana (fasilitas praktek) yang makin 

lengkap dan terstandar dan sekaligus mengembangkan sumber daya sekolah 

dalam era industrialisasi. 

d. Bagi Direktorat Pembanaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK): hasil 

penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kebijakan dalam 

pengembangan SMK. Dengan model hasil penelitian ini sekolah didorong 

untuk memanfaatkan sekaligus memelihara dan mengembangkan sarana 
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prasaran sekolah. Pemaanfaatan sarana prasarana sekolah sekaligus 

memberi layanan yang baik kepada siswa berupa pengalaman langsung 

dalam suasana industri di sekolah dengan cara merekognisi pemikiran 

kepala sekolah dan guru khususnya sehingga sekolah sekaligus sebagai 

industri. 

e. Bagi lembaga penghasil guru khususnya Lembaga Pendidikan Tenaga 

Kependidikan (LPTK) Pendidikan Teknologi Kejuruan (PTK) hasil 

penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian dan diskusi agar kelebihan 

dan mungkin kekurangan model alternatif ini dapat teruji lebih dalam lagi, 

sehingga dapat merekomendasikan inmplementasi model ini lebih luas lagi.  

f. Bagi peneliti: hasil penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai bahan 

masukan dan pertimbangan dalam mengembangkan penelitian yang relevan 

dan lebih luas pada mata pelajaran Produktif, Program Keahlian yang 

lainnya. 

 


