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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

 

A. Deskripsi Teori 

Kajian teori ini memuat tentang deskripsi teori, kerangka berpikir, penelitian yang 

relevan,dan petanyaan penelitian. Deskripsi teori berisi tentang teori-teori yang terkait dengan 

topik penelitian. Teori tersebut adalah teori mengenai Sekolah Menengah Kejuruan dan model-

model jenis pembelajaran. 

1. Sekolah Menengah Kejuruan 

Pendidikan menengah kejuruan adalah pendidikan pada jenjang pendidikan menengah 

yang mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk melaksanakan jenis pekerjaan 

tertentu. Pendidikan menengah kejuruan mengutamakan penyiapan siswa untuk memasuki 

lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional. Sesuai dengan bentuknya, sekolah 

menengah kejuruan menyelenggarakan program-program pendidikan yang disesuaikan dengan 

jenis-jenis lapangan kerja (Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990).  

Sekolah Menengah Kejuruan merupakan salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang 

menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari 

SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat. Sekolah di jenjang pendidikan dan jenis kejuruan 

dapat bernama Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau 

bentuk lain yang sederajat (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003). SMK memiliki banyak 

program keahlian. Program keahlian yang dilaksanakan di SMK menyesuaikan dengan kebutuhan 

dunia kerja yang ada. Program keahlian pada jenjang SMK juga menyesuaikan pada permintaan 

masyarakat dan pasar. Pendidikan kejuruan adalah pendidikan menengah yang mempersiapkan 

peserta didik agar siap bekerja sesuai bidang keahliannya. 
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Tujuan pendidikan menengah kejuruan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, 

terbagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum pendidikan menengah kejuruan 

adalah:  

a. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

b. Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi warga negara yang berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab. 

c. Mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki wawasan kebangsaan, memahami 

dan menghargai keanekaragaman budaya bangsa Indonesia 

d. Mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki kepedulian terhadap lingkungan 

hidup dengan secara aktif turut memelihara dan melestarikan lingkungan hidup, serta 

memanfaatkan sumber daya alam dengan efektif dan efisien. 

 

Tujuan khusus pendidikan menengah kejuruan adalah sebagai berikut:  

a. Menyiapkan peserta didik agar menjadi manusia produktif, mampu bekerja mandiri, 

mengisi lowongan pekerjaan yang ada sebagai tenaga kerja tingkat menengah sesuai 

dengan kompetensi dalam program keahlian yang dipilihnya. 

b. Menyiapkan peserta didik agar mampu memilih karir, ulet, dan gigih dalam 

berkompetensi, beradaptasi di lingkungan kerja, dan mengembangkan sikap 

profesional dalam bidang keahlian yang diminatinya. 

c. Membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni agar mampu 

mengembangkan  diri  di kemudian  hari  baik secara  mandiri  maupun  

melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

d. Membekali peserta didik dengan kompetensi yang sesuai dengan program keahlian 

yang dipilih. 

 

 

 

 

 

2. Model Pembelajaran 

Model pembelajaran adalah seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala 

aspek sebelum, sedang, dan sesudah pembelajaran yang dilakukan guru serta segala fasilitas yang 

terkait yang digunakan secaa langsung atau tidak langsung dalam proses belajar mengajar. Dalam 

Afandi (2013: 4) model mengajar dapat diartikan sebagai suatu rencana atau pola yang digunakan 

dalam menyusun kurikulum, mengatur materi peserta didik, dan memberi petunjuk kepada 

pengajar dikelas dalam setting pengajaran. 
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a. Model Pembelajaran Penemuan (Discovery Learning) 

Discovery Learning dipandang sebagai suatu bentuk model pembelajaran. Hal ini berangkat 

dari pernyataan yang ada pada lampiran IV Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia nomor 103 tahun 2014 BAB IV tentang pembelajaran pada pendidikan dasar 

dan menengah disebutkan bahwa pada implementasi Kurikulum 2013 sangat disarankan 

menggunakan problem based learning. Pada setiap model tersebut dapat dikembangkan sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan. Depdikbud (2014: 14) juga menyebutkan bahwa discovery 

learning mempunyai prinsip yang sama dengan inkuiri . Tidak ada perbedaan yang prinsipil pada 

kedua istilah ini, pada discovery learning lebih menekankan pada ditemukannya konsep atau 

prinsip yang sebelumnya tidak diketahui. Perbedaannya ialah bahwa pada discovery masalah yang 

diperhadapkan kepada siswa semacam masalah yang direkayasa oleh guru, sedangkan pada inkuiri 

masalahnya bukan hasil rekayasa, sehingga siswa harus mengerahkan seluruh pikiran dan 

keterampilannya untuk mendapatkan temuan-temuan di dalam masalah itu melalui proses 

penelitian. 

Model pembelajaran discovery learning menurut Alma dkk dalam Ellyza (2010: 59) 

merupakan model pembelajaran yang juga disebut sebagai pendekatan inkuiri bertitik tolak pada 

suatu keyakinan dalam rangka perkembangan murid secara independen. Model ini membutuhkan 

partisipasi aktif dalam penyelidikan secara ilmiah. Hal ini sejalan juga dengan pendapat yang 

menyatakan bahwa anak harus berperan aktif dalam belajar di kelas seperti yang terdapat pada 

kutipan berikut. “discovery learning can be defined as the learning that takes place when the 

student is not presented with subject matter in the final form, but rather is required to organize it 

himself” (Lefancois dalam Emetembun, 1986: 103 dalam Depdikbud 2014).  
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Pembelajaran penemuan bertujuan untuk memahami konsep, arti, dan hubungan, melalui 

proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Penemuan akan terjadi bila 

individu terlibat, terutama dalam penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa 

hukum, konsep dan prinsip, melalui observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan dan 

inferi (pengambilan keputusan/kesimpulan). Sebagai contoh penerapan model ini peserta didik 

diberikan tugas untuk menentukan rumus luas lingkaran melalui permainan kertas berbentuk 

lingkaran yang dibagi dalam n sektor yang sama besar, kemudian menyusunnya sedemikian rupa 

sehingga berbentuk seperti persegi panjang dan rumus keliling sudah diketahui sebelumnya. Dari 

permainan kertas tersebut peserta didik dapat menemukan bahwa luas lingkaran. 

 

 

b. Model Pembelajaran Terbimbing 

Model pembelajaran terbimbing adalah satu pendekatan mengajar dimana guru memberi 

siswa contoh-contoh topik spesifik dan memandu siswa untuk memahami topik tersebut (Eggen, 

2012: 177). Bruner (dalam Widodo, 2017: 7) mengungkapkan bahwa belajar penemuan sesuai 

dengan pencarian pengetahuan secara aktif oleh manusia, dan dengan sendirinya memberikan hasil 

yang paling baik. Berusaha sendiri untuk mencari pemecahan masalah serta pengetahuan yang 

menyertainya, menghasilkan pengetahuan yang benar-benar bermakna. Model pembelajaran yang 

dirancang membawa peserta didik dalam proses penelitian melalui penyelidikan dan penjelasan 

dalam setting waktu yang singkat.  

Model pembelajaran terbimbing merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara 

maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki sesuatu secara sistematis 

kritis dan logis sehingga mereka dapat merumuskan sendiri temuannya dari sesuatu yang 
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dipertanyakan. Esensinya adalah melibatkan siswa pada kasus yang nyata di dalam penyelidikan 

dengan cara mengkonfontasi dengan area yang diselidiki, dengan cara membantu mereka 

mengidentifikasi konsep atau metodologi pada area investigasi serta mendorong dalam cara-cara 

mengatasi masalah. 

c. Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL)  

Problem based learning (PBL) merupakan salah satu model pembelajaran yang dapat 

menolong siswa untuk meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan pada pada era globalisasi saat 

ini. PBL dikembangkan untuk pertama kali oleh Prof. Howard Barrows sekitar tahun 1970-an 

dalam pembelajaran ilmu medis di McMaster University Canada (Amir, 2009: 124). Model 

pembelajaran ini menyajikan suatu masalah yang nyata bagi siswa sebagai awal pembelajaran 

kemudian diselesaikan melalui penyelidikan dan diterapkan dengan menggunakan pendekatan 

pemecahan masalah.  

Menurut Arends (Trianto, 2007: 68), problem based learning (PBL) merupakan suatu 

pendekatan pembelajaran dimana siswa dihadapkan pada masalah sehingga diharapkan mereka 

dapat menyusun pengetahuannya sendiri, menumbuh kembangkan keterampilan tingkat tinggi dan 

inkuiri, memandirikan siswa, dan meningkatkan kepercayaan dirinya. 

Dari beberapa uraian mengenai pengertian problem based learning dapat disimpulkan 

bahwa problem based learning merupakan model pembelajaran yang menghadapkan siswa pada 

masalah dunia nyata untuk memulai pembelajaran dan merupakan salah satu model pembelajaran 

inovatif yang dapat memberikan kondisi belajar aktif kepada siswa. Problem based learning 

adalah pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran. Dalam kurikulumnya, dirancang 

masalah-masalah yang menuntut siswa mendapatkan pengetahuan yang penting, membuat mereka 

mahir dalam memecahkan masalah, dan memiliki strategi belajar sendiri serta kecakapan 
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berpartisipasi dalam tim. Proses pembelajarannya menggunakan pendekatan yang sistemik untuk 

memecahkan masalah atau tantangan yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. 

d. Model Pembelajaran Project Based Learning 

Menurut Made (2014: 144) model pembelajaran project based learning adalah model 

pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada guru untuk mengelola pembelajaran dikelas 

dengan melibatkan kerja proyek. Kerja proyek merupakan suatu bentuk kerja yang memuat tugas-

tugas kompleks berdasarkan kepada pertanyaan dan permasalahan yang sangat menantang dan 

menuntun peserta didik untuk merancang, memecahkan masalah, membuat keputusan, melakukan 

kegiatan investigasi, serta memberikan kesempatan peserta didik untuk bekerja secara mandiri.  

Menurut Nanang Hanafiah dan Cucu (2009: 30) dalam Tutik (2015: 29) model 

pembelajaran project based learning adalah pendekatan pembelajaran yang memperkenankan 

peserta didik untuk bekerja mandiri dalam mengkonstruksi pembelajarannya dan 

mengkulminasikannya dalam produk nyata. Menurut Trianto (2014: 42) project based learning 

adalah sebuah model atau pendekatan pembelajaran yang inovatif, yang menekankan belajar 

kontekstual melalui kegiatan-kegiatan yang kompleks 

Model pembelajaran project based learning merupakan pembelajaran dengan 

menggunakan proyek nyata dalam kehidupan yang didasarkan pada motivasi tinggi, pertanyaan 

menantang, tugas-tugas atau permasalahan untuk membentuk penguasaan kompetensi yang 

dilakukan secara kerja sama dalam upaya memecahkan masalah. 

e. Model Pembelajaran Production Based Training 

Model pembelajaran production based training yang biasa diterapkan di Sekolah Menengah 

kejuruan merupakan proses pendidikan dan pembinaan yang menyatu pada proses produksi, 

dimana akseptor didik diberikan pengalaman berguru pada situasi yang kontekstual mengikuti 
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aliran kerja industri mulai dari perencanaan berdasarkan pesanan, pelaksanaan dan penilaian 

produk/kendali mutu produk, sampai langkah pelayanan pasca produksi. Sesuai pengertiannya 

dalam kurikulum 2013 model pembelajaran ini merupakan proses pendidikan dan pelatihan yang 

menyatu pada proses produksi, dimana peserta didik diberikan pengalaman belajar pada situasi 

yang kontekstual mengikuti aliran kerja industri mulai dari perencanaan berdasarkan pesanan, 

pelaksanaan dan evaluasi produk/kendali mutu produk, hingga langkah pelayanan pasca produksi. 

Tujuan penggunaan model pembelajarn PBT adalah untuk meyiapkan peserta didik agar memiliki 

kompetensi kerja yang berkaitan dengan kompetensi teknis serta kemampuan kerjasama sesuai 

tuntutan organisasi. 

f. Model Pembelajaran Teaching Factory 

Pembelajaran teaching factory (TEFA) adalah model pembelajaran di SMK berbasis 

produksi/jasa yang mengacu pada standar dan prosedur yang berlaku di industri dan dilaksanakan 

sesuai persis seperti dalam suasana yang terjadi di industri (Suharno, 2018: 22). Pelaksanaan TEFA 

menuntut keterlibatan mutlak pihak industri sebagai pihak yang relevan menilai kualitas hasil 

pendidikan di SMK. Pelaksanaan TEFA terbagi atas 4 model, dan dapat digunakan sebagai alat 

pemetaan SMK yang telah melaksanakan TEFA. Adapun model tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Model pertama, bentuk praktik kerja industri yaitu pola  pembelajaran kejuruan di tempat kerja 

yang dikenal sebagai pembelajaran berbasis pengalaman (experience based training) atau 

pembelajaran berbasis dunia kerja (enterprise based training). 

2)   Model Kedua, Competency Based Educational Training (CBET) atau pelatihan berbasis 

kompetensi merupakan sebuah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada 

pengembangan dan peningkatan keterampilan serta pengetahuan peserta didik sesuai dengan 

kebutuhan pekerjaan. Pada metode ini, penilaian peserta didik dirancang sehingga dapat 
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memastikan bahwa setiap peserta didik telah mencapai keterampilan dan pengetahuan yang 

dibutuhkan pada setiap unit kompetensi yang ditempuh. 

3)   Model ketiga Production Based Education and Training (PBET) merupakan pendekatan 

pembelajaran berbasis produksi. Kompetensi yang telah dimliki oleh peserta didik perlu 

diperkuat dan dipastikan keterampilannya dengan memberikan pengetahuan pembuatan 

produk nyata yang dibutuhkan dunia kerja (industri dan masyarakat). 

4)  Model keempat adalah konsep pembelajaran berbasis industri (produk dan jasa) melalui 

sinergi sekolah dan industri untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dengan kebutuhan 

pasar. 

  Konsep dasar teaching factory adalah “factory to classroom” yang bertujuan untuk 

melakukan transfer lingkungan produksi di industri secara nyata ke dalam ruang praktik. 

Kehidupan produksi yang nyata sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kompetensi pengajaran 

yang berbasis aktivitas nyata dari praktik industri pada setiap harinya. Model pembelajaran 

production based training yang biasa diterapkan di sekolah menengah kejuruan merupakan proses 

pendidikan dan pembinaan yang menyatu pada proses produksi, dimana pendidik diberikan 

pengalaman berguru pada situasi yang kontekstual mengikuti aliran kerja industri mulai dari 

perencanaan berdasarkan pesanan, pelaksanaan dan penilaian produk/kendali mutu produk, 

sampai langkah pelayanan pasca produksi. Jadi, pada dasarnya sistem pembelajaran blok dengan 

TEFA diperlukan untuk mewujudkan kualitas pembelajaran di SMK. Serta untuk mewujudkankan 

siswa SMK yang siap kerja, cerdas dan kompetitif seperti pada slogannya. Serta dicari perusahaan-

perusahaan besar, yang menanti kinerja lulusan yang siap kerja tersebut. 

  Sistem pembelajaran berbasis blok di SMK merupakan perpaduan pembelajaran antara 

Competency Based Educational Training (CBET) dan Production Based Education and Training 
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(PBET), dalam pengertiannya bahwa suatu proses proses keahlian atau keterampilan dirancang 

dan dilaksanakan berdasarkan prosedur dan standar bekerja yang sesungguhnya untuk 

menghasilkan produk yang sesuai dengan tuntutan konsumen/perusahaan. 

Pembelajaran sistem blok dalam SMK dapat dilaksanakan melalui TEFA. Inovasi 

pembelajaran melalui TEFA adalah salah satu dari sekian banyak program revitalisasi SMK 

(Suharno, 2018). Pada dasarnya sistem pembelajaran blok dengan TEFA diperlukan untuk 

mewujudkan kualitas pembelajaran di SMK. serta untuk mewujudkankan siswa SMK yang siap 

kerja, cerdas dan kompetitif sesuai pada slogan SMK sehingga akan memudahkan siswa yang telah 

lulus untuk dapat segera bekerja sesuai bidang keahliannya. 

3. Pembelajaran Sistem Blok 

Tahap manajemen merupakan proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian/evaluasi yang masing-masing 

bidang tersebut digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian dan yang diikuti secara 

berurutan dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan semula (Syafaruddin, 2005: 

156). Berdasakan teori tersebut dalam hal ini pelaksanaan pembelajaran meliputi aspek berikut: 

a. Perencanaan Pembelajaran Sistem Blok 

Menurut Cunningham (dalam Affandi 2011: 1) mengemukakan bahwa perencanaan ialah 

menyeleksi dan menghubungkan pengetahuan, fakta, imajinasi dan asumsi untuk masa yang akan 

datang dengan tujuan memvisualiasi dan memformulasi hasil yang diinginkan, urutan kegiatan 

yang diperlukan, dan perilaku dalam batas-batas yang dapat diterima yang akan digunakan dalam 

penyelesaian. Dari pengertian ini menekankan pada usaha menyeleksi dan menggabungkan 

sesuatu dengan kepentingan masa yang akan datang serta usaha untuk mencapainya. 
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Pembelajaran dengan sistem blok sering diterapkan di SMK yang mata pelajaran produktif 

dan praktik lebih banyak daripada SMA. Khusus SMK ada kalanya jadwal pelajaran tidak di susun 

secara mingguan tapi menggunakan sistem blok atau perpaduan antara sistem mingguan dan blok 

(Direktoret Jendral Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Departemen 

Pendidikan Nasional, 2009: 7) Sistem pembelajaran blok mengelompokkan matapelajaran dalam 

bentuk dua blok, yaitu blok pertama terdiri dari matapelajaran normatif, adaptif dan teori 

sedangkan blok kedua terdiri dari praktik matapelajaran produktif (Masbahah, 2014: 59). Sistem 

blok merupakan pengelompokkan jam belajar efektif dalam suatu waktu yang terangkum 

memungkinkan anak didik mengikuti dan menerima materi pembelajaran secara maksimal dan 

utuh (Suwati, 2008: 89).  

Suwati (2008: 50) menekankan ketika anak sedang asyik mengerjakan pekerjaan dan 

belum selesai tetapi jatah waktunya sudah habis, berarti harus melepas pekerjaan dari mesin dan 

memberikan mesin pada temannya untuk bekerja. Hal ini sungguh tidak praktis, bahkan 

berkecenderungan membuang-buang waktu, tidak efektif dan efisien. Anak-anak yang belum 

selesai bekerja harus melanjutkan pekerjaan pada minggu mendatang, berarti seminggu tidak 

bekerja, pekerjaannya terbengkalai karena hal tersebut. Tetapi dengan sistem blok, maka waktu 

pembelajaran anak menjadi lebih banyak dan hal tersebut memungkinkan anak-anak bekerja 

hingga tuntas. 

“Block scheduling organizes the day into fewer, but longer, class periods to allow 

flexibility for instructional activities. The expressed goal of block scheduling programs is 

improved student academic performance. Some other reward of these program are 

heightened student and teacher morale, encouragement for the use of innovative teaching 

methods that address multiple styles, and an improved atmosphere on campus” (LAB 

Northeast and Island Regional Educational Laboratory, 1998: 2). 

 

Dari teori yang dipaparkan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penjadwalan pada 

sistem blok mengatur periode pertemuan menjadi lebih sedikit namun lebih lama. Tujuan dari 
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diselenggarakannya pembelajaran sistem blok ini adalah untuk meningkatkan kemampuan 

akademik siswa. Beberapa manfaat lain dari program ini adalah meningkatnya moral guru dan 

siswa untuk mendorong pengunaan metode pembelajaran yang berinovasi dengan beberapa gaya 

belajar dan meningkatkan suasana di kelas menjadi lebih baik. 

Sebagai contoh di SMK PGRI 1 Mejayan sistem blok mengenal dua model yaitu model 

yang pertama dimana dalam 3 tahun belajar 1,5 tahun digunakan untuk membahas teori sedangkan 

1 tahun digunakan untuk praktik di lapangan (lingkungan industri) dan 1 semester untuk tugas 

akhir. Sedangkan model yang kedua dengan menyelesaikan secara tuntas per-matapelajaran seperti 

pelajaran kelompok wajib A dan kelompok wajib B serta Kelompok pelajaran Kejuruan. Pada 

pembelajaran Sistem blok ini nantinya setiap praktik di lapangan (industri) akan diuji 

kompetensinya sehingga dapat dikeluarkan sertifikasi kompetensi. 

Ada beberapa macam tipe pelaksanaan sistem blok yang dapat diterapkan sekolah 

diantaranya 4x4 plan atau A/B plan menurut LAB Northeast and Island Regional Educational 

Laboratory. 

1) Tipe 4x4 block plan 

Dengan 4x4 block plan siswa mengambil 4 matapelajaran atau kursus dengan periode 90 

menit setiap harinya. 

Tabel 1. Contoh 4x4 Plan  untuk Delapan Matapelajaran 

1 
2 

Course 1 Course 5 

Course 2 Course 6 

Course 3 Course 7 

Course 4 Course 8 
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Pada pelaksanaannya sistem ini merencanakan KBM menjadi empat periode 90 menit 

dengan waktu yang ditambahkan untuk istirahat dan pergantian matapelajaran (course) setiap hari 

selama satu semester. Sebagai contoh siswa Kelas XA selama satu semester melaksanakan KBM 

dengan materi 1, 2, 3, dan 4 sedangkan siswa Kelas XB pada waktu yang sama melaksanakan 

KBM dengan materi 5, 6, 7, dan 8. Sehingga pada semester berikutnya siswa Kelas XA akan 

melaksanakan KBM dengan materi 5, 6, 7, dan 8 begitu pula dengan Kelas XB. Pada sistem ini 

selama satu semester perhatian siswa akan terfokus hanya pada empat matapelajaran saja pada tiap 

semesternya. Guru matapelajaran juga akan lebih mudah dalam menguasai kelas karena jumlah 

siswa dalam satu proses KBM lebih sedikit sehingga ilmu dan tingkat kepahaman yang diperoleh 

siswa akan lebih maksimal. 

2) Tipe A/B plan 

A/B plan  juga disebut rencana alternatif, mengatur setiap hari menjadi empat periode 90 

menit tetapi memiliki total delapan pertemuan kelas selama dua hari berturut-turut (“A day” dan 

“B day”).  

Tabel 2. Contoh A/B Plan untuk Delapan Matapelajaran 

 

Rencana ini, juga disebut rencana hari alternatif, yang mengatur masing-masing hari 

menjadi empat periode 90 menit tetapi memiliki total delapan pertemuan kelas selama dua hari 

berturut-turut ("A day" dan "B day"). Dengan sistem pembelajaran ini siswa akan menerima semua 

materi pelajaran dalam kurun waktu dua hari sehingga akan mengurangi resiko siswa lupa pada 

Monday 

A-Day 
Tuesday 

B-Day 
Wednesday 

A-Day 
Thusday 

B-Day 
Friday 

A-Day 
Saturday 

A-Day 

Course 1 Course 2 Course 1 Course 2 Course 1 Course 2 

Course 3 Course 4 Course 3 Course 4 Course 3 Course 4 

Course 5 Course 6 Course 5 Course 6 Course 5 Course 6 

Course 7 Course 8 Course 7 Course 8 Course 7 Course 8 
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materi pelajaan yang telah diberikan sebelumnya. Dalam pelaksanaannya A day tidaklah selalu 

jatuh pada hari senin dan B day pada hari selasa dan begitu seterusnya.  

Mengenai panjang waktu masing-masing blok terdapat pengalaman yang berbeda-beda, 

karenanya tidak ada kesepakatan tentang panjang waktu yang paling menguntungkan bagi proses 

belajar. Tetapi jika blok-blok pengajaran terlalu singkat waktunya, maka akan lenyap faedah 

penyusunan pendidikan kejuruan dalam blok-blok seperti yang telah dipaparkan. Tetapi jika terlalu 

panjang, akan merusak kesinambungan komponen teori dan praktik (Helmut Nölker, 1983: 128).  

Sejalan dengan teori tersebut Helmut Nölker memaparkan penerapan sistem blok dengan 

sistem pergantian antara matapelajaran teori dan praktik sebagai berikut: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Bagan Pergantian Teori dan Praktik 

Menurutnya (Helmut Nölker, 1983: 126-127) gagasan dasar disini adalah penyelang-
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penyusunan  berselang-seling  ini  proses  belajar dapat berlangsung secara lebih baik dan lebih 

lancar. 

b. Pelaksanaan Pembelajaran Sistem Blok 

Sharon Chromwell (1997) mengungkapkan in contrast with the traditional daily, six-, 

seven-, or eight-period schedule, a block schedule consists of three or four daily longer periods. 

Sistem blok berbeda dengan sistem tradisional yang biasanya enam, tujuh, atau delapan hari. 

Sistem blok tediri dari tiga atau empat hari, tetapi lebih lama. Dengan sistem blok memungkinkan 

siswa untuk mempelajari materi dalam waktu yang cukup. Filosofi dari sistem blok ini adalah apa 

yang dikatakan, langsung dikerjakan/dipraktikkan, maksudnya adalah sistem ini harus tuntas dari 

mulai pembelajaran teori hingga dipraktikan secara tuntas. Pada sistem blok ini nantinya tidak 

mengenal teori saja tetapi teori tersebut harus diaplikasikan dalam praktik di lapangan. 

Sebagai contoh di SMK PGRI 1 Mejayan dalam setiap kelas diberlakukan jumlah siswa 

sebanyak 40 anak yang akan menerima matapelajaran Kelompok Wajib A dan Kelompok Wajib 

B. Proses pembelajaran akan dimulai dari pukul 07.00 sampai 14.30 setiap harinya. Sedangkan 

untuk praktik kejuruan akan dibagi menjadi dua shift dengan pembagian waktu shift I mulai pukul 

07.00 sampai dengan pukul 14.00 dan shift II mulai pukul 17.00 sampai dengan pukul 21.00. 

Antara matapelajaran teori dan kejuruan akan dilaksanakan dengan sistem blok satu minggu teori 

satu minggu praktik. 

Teknis penerapan jam pelajaran sistem blok pada tiap SMK beragam, sedangkan teknik 

penerapan sistem blok di SMK Pangudi Luhur Muntilan pada Kelas XI ini siswa dibagi menjadi 

kelompok A dan kelompok B. Pada minggu pertama kelompok siswa A diberikan materi praktik 

pengejokan sedangkan kelompok siswa B diberikan materi praktik konstruksi furnitur. Pada 

minggu kedua dilaksanakan pembelajaran teori sehingga kelas tidak dibagi mejadi kelas kecil. 
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Lalu, pada minggu ke tiga siswa dibagi kembali kedalam kelas kecil dengan siswa kelompok A 

diberikan materi praktik konstruksi furniture dan kelompok B diberikan materi tentang praktik 

pengejokan. Pada minggu ke empat digunakan untuk materi pembelajaran teori dan begitu 

selanjutnya. Dalam pelaksanaannya, pembelajaran dengan sistem blok semacam ini masih jarang 

diterapkan di SMK khususnya Kompetensi Keahlian Teknik furnitur. SMK Pangudi Luhur 

Muntilan menetapkan dalam sehari siswa diwajibkan belajar selama 8 jam dengan 6 kali 

pertemuan dalam kurun waktu satu minggu untuk matapelajaran kejuruan dan minggu berikutnya 

untuk matapelajaran yang bersifat teori. Dengan begitu materi akan lebih mudah untuk diserap 

siswa karena diberikan secara terfokus dan tuntas.  

c. Evaluasi Pembelajaran Sistem Blok 

Evaluasi adalah penilaian yang sistematik tentang manfaat dan kegunaan suatu obyek 

(Stufflebeam dan Shinkfield, 1985: 3).  Husaini Usman (1998: 89) evaluasi didefinisikan sebagai 

upaya untuk mendapatkan informasi untuk menilai keberhasilan suatu program dan selanjutnya 

digunakan untuk menentukan tindak lanjut terhadap keberadaan progam tersebut. Evaluasi 

diperlukan guna mengukur tingkat keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan.  

Evaluasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data sebagai bahan pertimbangan dalam 

rangka mengambil keputusan. Dalam hal ini evaluasi yang dilakukan bertujuan untuk meninjau 

seberapa efektif model pembelajaran sistem blok terhadap peningkatan nilai dan kemampuan 

siswa dalam kegiatan pembelajaran. Berdasar pada pengertian evaluasi tersebut ada tiga aspek 

yang perlu diperhatikan agar lebih memahami pengertian evaluasi, yaitu: 

1) Kegiatan evaluasi merupakan proses sistematis terencana dan dilakukan secara 

berkesinambungan yang dilakukan pada awal pelaksanaan, selama berlangsung, dan setelah 

program selesai. 
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2) Kegiatan evaluasi memerlukan data yang berhubungan dengan obyek yang dievaluasi. Data 

tersebut selanjutnya dijadikan dasar pengambilan keputusan sesuai dengan maksud dan tujuan 

evaluasi yang dilakukan. 

3) Perlu ditetapkan tujuan evaluasi mengenai kriteria penilaian  untuk menjadi acuan dalam 

menentukan tingkat ketercapaian obyek yang dinilai. 

Evaluasi merupakan kegiatan untuk mengumpulkan informasi yang dilakukan secara 

sistematis melalui suatu pengukuran. Selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan 

alternatif yang tepat dalam mengambil suatu keputusan. Dalam hal ini evaluasi akan menghasilkan 

tentang manfaat kelebihan maupun kekurangan dalam pelaksanaan suatu proses sistem 

pembelajaran. Menurut LAB Northeast and Island Regional Educational Laboratory (1998: 8), 

terdapat beberapa kelebihan dari pelaksanaan sistem blok adalah sebagai berikut: 

1) Dengan sistem blok, guru mempunyai waktu yang lebih untuk menyelesaikan rencana 

pembelajaran, melakukan ujian, dan mengevaluasi. Lebih banyak waktu yang tersedia 

untuk mengembangkan konsep dan berbagai model pembelajaran. 

2) Dengan sistem blok guru dan murid dapat lebih berkonsentrasi pada materi 

pembelajaran sehingga akan menghasilkan pemikiran yang lebih luas. 

3) Lebih fokus, karena tidak banyak waktu yang terbuang karena tidak terdapat pergantian 

jam pelajaran. 

4) Guru dapat saling berkolaborasi karena penjadwalan blok memberikan mereka waktu 

yang lebih untuk dapat bertukar ide dan strategi. 

5) Meningkatkan nilai dan pemahaman karena siswa dapat belajar dengan tuntas dan lebih 

banyak sehingga mereka lebih paham tentang materi yang dipelajari. 

6) Meningkatnya kedisiplinan siswa karena guru merasa lebih mampu menangani 

perilaku siswa. 

 

Schott (2008) mengungkapkan keuntungan dari sistem blok sebagai berikut: 

1) Dengan waktu tatap muka yang lebih lama guru dapat menggunakan strategi 

pembelajaran yang bervariatif dan metode yang inovatif. 

2) Waktu untuk sebuah pembelajaran yang efektif dapat lebih lama hal ini dikarenakan 

dengan sistem blok waktu tidak akan terbuang untuk pembukaan kelas, penjelasan 

tujuan atau aturan-aturan lain dalam pembelajaran secara rutinitas lain seperti sistem 

tradisional. 
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3) Dengan waktu pembelajaran yang lebih lama, memberikan guru kesempatan untuk 

mengembangkan pembelajaran lebih dalam, dan diskusi dengan pemikiran yang kritis 

sehingga memungkinkan guru untuk berinteraksi dengan seluruh siswa. 

4) Kehadiran siswa meningkat. 

 

Menurut Arsil Majid sistem blok memiliki beberapa kekurangan diantaranya: 

1) Permasalahan pada ingatan peseta didik dimana peserta didik akan menerima sebuah 

matapelajaran hanya dalam beberapa waktu saja misalkan hanya satu minggu dan tidak 

akan berulang pada waktu selanjutnya hal inilah yang dianggap akan mampu 

menyebabkan ingatan pada matapelajaran tersebut menjadi tidak permanen ada pada 

siswa 

2) Akan sulit bagi siswa jika tidak dapat mengikuti pembelajaran walaupun hanya sekali 

saja, hal ini dikarenakan dalam sekali pertemuan tatap muka akan berlangsung lebih 

lama dari pada dalam model penjadwalan tradisional. 

LAB Northeast and Island Regional Educational Laboratory, (1998: 2) mengemukakan 

bahwa sistem blok juga memiliki kelemahan diantaranya: 

1) Siswa lupa dengan materi yang telah diberikan ketika pembelajaran dilakukan tidak 

secara berurutan. 

2) Sistem blok tidak akan berlangsung baik jika guru tidak mempersiapkan kebutuhan 

pembelajaran di kelas  dengan efektif. Persiapan dan profesionalisne seorang guru 

adalah hal yang krusial dalam pelaksanaan teknik pembelajaran yang bervariasi. 

3) Ketika siswa atau guru tidak hadir dalam sebuah pertemuan maka akan lebih banyak 

waktu yang terbuang dan akan lebih sulit untuk mengejar ketertinggalan materi 

 

Dari berbagai macam pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa sistem blok merupakam 

sistem pembelajaran yang berupaya mengatur jam pembelajaran secara berkelompok sehingga jam 

pelajaran menjadi lebih panjang dengan tujuan agar siswa dapat belajar lebih maksimal. 

B. Kerangka Berpikir 

Sekolah Menengah Kejuruan merupakan lembaga pendidikan yang bertujuan menyiapkan 

peserta didik agar menjadi manusia yang produktif, mampu bekerja mandiri sehingga dapat 

berkompetensi untuk saling mengisi lowongan pekerjaan yang ada. Untuk itu peserta didik dituntut 

agar mampu memilih karir, ulet, gigih dalam berkompetensi dan beradaptasi. Tugas guru sebagai 

tenaga pendidik diharapkan mampu membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan dan 
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kemampuan untuk mengembangkan diri dikemudian hari dan sesuai dengan program keahlian 

yang dipilih. 

Masa SMK merupakan masa transisi dari usia remaja menuju tingkat kedewasaan awal 

sehingga logika orang dewasa sudah mulai merasuk kedalam pola pikir siswa SMK namun pada 

saat yang sama usia dengan tingkat kedewasaan awal belum mempunyai beban dan tekanan 

sebagaimana layaknya manusia dewasa. Untuk itu sangat dipelukan sistem pembelajaran yang 

matang dan terorganisir agar semangat yang masih membara pada siswa SMK dapat tersalurkan 

dengan baik sehingga menjadi minat belajar. Minat belajar yang besar cenderung menghasilkan 

prestasi yang tinggi, sebaliknya minat belajar yang kurang akan menghasilkan prestasi yang 

rendah. 

Dengan adanya kondisi tersebut setiap anak diusahakan diberi waktu yang secukupnya 

untuk menguasai bahan tertentu. Karena ketika anak sedang asyik mengerjakan pekerjaan dan 

belum selesai tetapi jatah waktunya sudah habis merupakan tindakan yang sangat tidak praktis dan 

cenderung membuang-buang waktu, tidak efektif dan efisien. Pembelajaran dengan sistem blok 

merupakan langkah yang tepat bila dilaksanakan secara benar dan sesuai pedoman pelaksanaan 

dan perencanaan. Dalam penelitian ini, akan melakukan suvei tentang pelaksanaan pembelajaran 

sistem blok Kompetensi Keahlian Teknik Furniture siswa Kelas XI SMK Pangudi Luhur Muntilan 

tahun ajaran 2017/2018. Hasil penelitian akan memberikan gambaran pelaksanaan pembelajaran 

yang telah dilakukan dan dapat dijadikan percontohan bagi sekolah-sekolah lain yang belum 

melaksanakan. 

 

C. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang dilakukan oleh Tri Yuli Wibowo Sriyatmo (2010) yang berjudul 

Implementasi Pembelajaran Semi Block System Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Praktik 



19 

 

Kayu Kelas XI TKK Program Keahlian Bangunan SMK N 5 Surakarta menunjukkan bahwa 

implementasi pembelajaran semi block system di SMK N 5 Surakata dikategorikan baik dengan 

persentase rata-ata 87,5% dan kondisi pelaksanaan semi block system dikategorikan 

pelaksanaannya cukup baik dengan persentase rata-rata 46,43%.  

 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Puput Kartika Pratiwi (2015) yang berjudul Hubungan 

Penerapan Jam Pelajaan Sistem Blok dan Minat Belajar dengan Prestasi Belajar Matapelajaran 

Teknik Kerja Bengkel Siswa Kelas X SMKN 1 Magelang Tahun Ajaran 2013/2014 menunjukkan 

bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan pada penerapan jam pelajaran sistem blok terhadap 

prestasi belajar matapelajaran teknik kerja bengkel siswa Kelas X SMKN 1 Magelang tahun ajaran 

2013/2014, ditunjukkan dengan koefisien korelasi. (𝑟𝑥1𝑦) sebesar 0.367, t hitung > t tabel yaitu 2,902 

> 2,01. 

Penelitian Dhian Tomi Putra (2013) yang berjudul Evaluasi Pelaksanaan Sistem Blok pada 

Mata Diklat Praktik Pengelasan Siswa Kelas X SMK Negeri 1 Sedayu TA 2012-2013 dengan hasil 

penelitian input menunjukkan kesiapan guru dan siswa telah diatas 80% yang berarti bahwa 

konteks pelaksanaan sistem blok sudah tecapai dengan baik, yaitu dengan peralatan yang tebatas 

pelajaran praktik dapat berjalan lancar dan lulusannya dapat mencapai KKM yang ditentukan.  

Penelitian Yossy Howard Ratu (2015) yang berjudul Efektifitas Penerapan Pembelajaran 

dengan Sistem Blok Kompetensi Keahlian Teknik Mekanik Otomotif di SMK Muhammadiyah 

Prambanan yang menunjukkan bahwa implementasi sistem blok pada program keahlian otomotif 

di SMK Muhammadiyah Prambanan temasuk dalam kategoi baik dengan persentase 87,5%. 
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D. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, pertanyaan penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana perencanaan pembelajaran sistem blok Kompetensi Keahlian Teknik Furniture 

siswa Kelas XI SMK Pangudi Luhur Muntilan Tahun Ajaran 2017/2018. 

2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran sistem blok Kompetensi Keahlian Teknik Furniture 

siswa Kelas XI SMK Pangudi Luhur Muntilan Tahun Ajaran 2017/2018. 

3. Bagaimana kegiatan evaluasi pembelajaran sistem blok Kompetensi Keahlian Teknik 

Furniture siswa Kelas XI SMK Pangudi Luhur Muntilan Tahun Ajaran 2017/2018. 
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