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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Proses pendidikan yang baik akan menghasilkan kualitas sumber daya 

manusia yang baik pula. Artinya, semakin baik baik kualitas pendidikan maka 

kesempatan sumber daya manusia untuk berkembang akan semaik besar. Kualitas 

pendidikan yang dilaksanakan juga harus mampu mengikuti perkembangan dan 

perubahan jaman, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2003 Pasal 1 ayat (2) bahwa pendidikan nasional harus mampu tanggap terhadap 

perubahan jaman. Hal ini menjadi suatu tantangan tersendiri bagi perencana dan 

pelaksana pendidikan itu sendiri agar nantinya dapat mencetak lulusan yang 

memiliki sumber daya manusia berdaya saing global, memiliki kompetensi yang 

unggul di segala bidang, dan mampu bersaing di dunia kerja baik melalui 

pendidikan formal maupun pendidikan non formal.  

Persaingan antar lulusan yang berkompetisi untuk mendapatkan pekerjaan 

akan semakin tinggi. Berlakunya era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang 

memiliki visi untuk menciptakan pasar tunggal yang berdaya saing tinggi dengan 

elemen pasar bebas akan menambah semakin ketatnya persaingan untuk 

mendapatkan pekerjaan. Strategi untuk bisa memenangkan persaingan 

mendapatkan pekerjaan, lulusan SMK harus memiliki kompetensi yang 

dibutuhkan industri serta kemampuan yang diakui (Baedhowi, 2017). 

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa keberadaan SMK saat ini 

dinilai masih kurang dalam penyiapan lulusannya sebagai tenaga siap kerja. 
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Callan, 2003; Clarke, 2007 dalam Wibowo 2016 mensinyalir bahwa ada 

perbedaan tujuan antara dunia pendidikan dengan dunia industri karena dunia 

sekolah menginginkan lulusan yang mempunyai nilai yang tinggi dalam waktu 

yang cepat sedangkan dunia industri menginginkan lulusan dengan kompetensi 

teknis dan sikap yang baik. 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, 

mengamanatkan nawacita dalam rencana jangka menegah tahun 2015-2019 yang 

salah satunya menekankan pada Teacing Factory dan Technopark di SMK. 

Sejalan dengan program nawacita, pendidikan nasional khususnya pendidikan 

kejuruan penting memberikan konstribusi dalam mempersiapkan SDM  yang 

terampil dan memiliki daya saing tinggi. Pendidikan kejuruan memiliki tujuan 

mencetak SDM lulusan SMK yang berkompeten yang siap terjuan ke dunia 

industri serta memiliki kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja sendiri. 

Direktorat Jendal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, mengemukakan 

bahwa upaya penerimaan lulusan SMK di dunia kerja atau industri dapat 

dilakukan dengan cara: (1) Memperkuat kemampuan adaptif yang meliputi 

kemampuan matematika terapan dan sains terapan; (2) Memperkuat kemampuan 

berwirausaha; (3) Memperkuat kemampuan menggunakan bahasa nasional dan 

internasional; (4) Memperkuat kemampuan dasar TIK; (5) Melaksanakan teaching 

factory (Direktorat PSMK, 2010). 

Pembelajaran teaching factory merupakan suatu konsep pembelajaran 

dalam suasana industri sesungguhnya, sehingga dapat mendekatkan siswa dengan 
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suasana DU/DI. Pemerintah menerapkan pembelajaran teaching factory  sebagai 

salah satu upaya mewujudan visi SMK untuk dapat menghasilkan tamatan berjiwa 

wirausaha yang siap kerja, cerdas, kompetitif, dan memilii jati diri bangsa, serta 

mampu mengembangkan keunggulan lokal dan dapat bersaing di pasar global. 

Teaching factory sebagai salah satu pendekatan pembelajaran dianggap cukup 

efektif untuk meningkatkan kompetensi lulusan. 

Kegiatan teaching factory terdiri dari dua prinsip utama yaitu 

pembelajaran berbasis kompetensi dan pembelajaran berbasis produksi. 

Pembelajaran berbasis kompetensi menurut Graeme Dobson yang dikutip 

Fajarwati, (2012) adalah pembelajaran yang bertujuan untuk membantu peserta 

didik memperoleh ketrampilan dan pengetahuan sehingga mampu melakukan 

tugas sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Prinsip yang kedua adalah 

pembelajaran berbasis produksi. Harianto dan Saefudin dalam Fajaryati (2012) 

menyatakan bahwa pembelajaran berbasis produksi berarti siswa terlibat dalam 

proses produksi. 

Hadlock et al. dalam Siswandi dan Sukoco (2015) , menjelaskan bahwa 

tujuan teaching factory adalah menyadarkan bahwa mengajar siswa seharusnya 

lebih dari sekedar apa yang terdapat dalam buku. Peserta didik tidak hanya 

mempraktikan soft skill dalam pembelajaran, belajar untuk dapat bekerja secara 

tim, melatih kemampuan komunikasi secara interpersonal, tetapi mendapatkan 

pengalaman secara langsung dan latihan bekerja untuk memasuki dunia kerja. 

SMK Negeri 2 Pengasih merupakan salah satu sekolah kejuruan di 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang belokasi di Jl. KRT Kertodiningrat, 
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Gn. Gondang, Margosari, Kecamatan Pengasih, kabupaten Kulon Progo yang 

menerapkan program teaching factory, salah satunya pada Kompetensi Keahlian 

Desain Interior dan Teknik Furniture.  

Prinsip dasar pembelajaran teaching factory adalah pengintegrasian 

pengalaman dunia kerja ke dalam kurikulum sekolah. Semua peralatan dan bahan 

serta pelaku pelaku pendidikan disusun dan dirancang untuk melakukan proses 

produksi dengan tujuan untuk menghasilkan produk (barang ataupun jasa). 

Teacing factory merupakan perpaduan dari pembelajran berbasis produksi dengan 

pembelajaran berbasis kompetensi. Dalam pembelajran berbasis produksi siswa 

terlibat langsung dalam proses produksi, sehingga kompetensinya dibangun 

berdasarkan kebutuhan produksi. Dalam teaching factory sekolah melaksanakan 

kegiatan produksi atau layanan jasa yang merupakan bagian dari proses belajar 

mengajar. Agar proses pelaksanaan teaching factory berjalan sesuai harapan maka 

indikator keterlaksanaan teaching factory harus terpenuhi. Baik dari segi 

manajemen, bengkel dan lab, pola pembelajran, marketing dan promosi, produk 

yang dihasilkan, SDM, dan keterlibatan industri, semua harus sesuai ketentuan. 

Manajemen menurut Usman (2013: 6) adalah perencanaan, pelaksanaan, 

dan pengawasan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan 

efisien. Adapun pengertian manajemen menurut George R. Terry dalam 

(Manullang, 1981: 16) adalah pencapaian tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu 

dengan mempergunakan kegiatan orang lain. Dan menurut Terry, (1992: 1) 

manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan 
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atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasional 

atau maksud-maksud nyata.  

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan pengertian manajemen 

yaitu suatu proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sumber daya 

organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien yang melibatkan 

bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang ke arah ujuan organisasional. 

Menurut Wibawa (2017: 70) fungsi manajemen yaitu perencanaan, 

pengorganisasian, pergerakan, dan evaluasi. Dalam perencanaan manajemen 

menetukan tujuan dari subsisten oprasi dan organisasi pendidikan serta 

mengembangkan program, kebijaksanaan, dan prosedur yang diperlukan untuk 

mencapai tujuan tersebut. Tahap ini mencakup penentuan peranan dan fokus dari 

operasi pendidikan. Dalam pengorganisasian, pemimpin dan manajer menentuakn 

struktur organisasi, individu, grup, seksi, bagian, devisi, atau departemen dalam 

subsistem operasi untuk mencapai tujuan organisasi pendidikan. Manajer juga 

menentuak sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan, serta memiliki 

wewenang dan tanggung jawab dalam setiap pelaksanaannya. Fungsi pergerakan 

dilaksanakan dengan memimpin, mengarahkan, melatih, dan memotivasi 

karyawan untuk melaksanakan tugasnya. Fungsi pengendalian dilakukan dengan 

mengembangkan standar dan jaringan komunikasi yang diperlukan, untuk 

mengevaluasi atau mengawasi pengorganisasian dan penggerakan agar sesuai 

dengan yang direncanakan dan dapat mencapai tujuan. 

Martoyo, (1988: 59) menyebutkan perencanaan adalah keseluruhan proses 

pemikiran dan penetuan secara matang dari pada hal-hal yang akan dikerjakan 
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dimasa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. 

Dan menurut Widjaya (1987: 8) mendefinisikan perencanaan sebagai serangkaian 

keputusan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dimasa yang akan datang. 

Dari beberapa definisi tokoh di atas dapat disimpulkan pengertian 

perencanaan adalah suatu proses pemikiran dan penetuan secara matang dijadikan 

suatu keputusan sebagai pedoman pelaksanaan dari pada hal-hal yang akan 

dikerjakan dimasa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan. 

Perencanaan merupakan proses awal suatu usaha yang harus disusun 

sefleksibelitas mungkin sehingga apabila rencana sudah ditetapkan dapat 

menyesuaikan diri dengan dengan situasi atau kondisi baru ketika 

diimplementasikan. Terdapat aspek penting dalam perencanaan yaitu, 

perencanaan sumber daya manusia, perencanaan produksi, perencanaan keuangan, 

dan perencanaan pemasaran. 

Perencanaan produksi antara lain menentukan jenis dan jumlah produksi 

yang akan dikerjakan agar tepat dalam kualitas, manfaat, dan kuantitasnya, 

sehingga dapat dicapai suatu kegiatan produksi yang maksimal. Dalam 

memproduksi, semua didasarkan pada jenis produksinya apakah bersifat putus-

putus (berdasarkan pesanan) atau secara terus-menerus. Langkah selanjutnya yaitu 

membuat jadwal produksi, rencana kebutuhan bahan, penjadwalan pekerjaan, 

persediaan dan pengendalian produksi. Penjadwalan pekerjaan pada teaching 

factory pada umumnya disesuaikan dengan jam pelajaran. 

Dilihat dari perencanaan produksi pembelajaran teaching factory yang 

diselenggarakan di SMK Negeri 2 Pengasih belum berjalan dengan baik. Menurut 
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pengelola program teaching factory terdapat beberapa faktor yang masih belum 

terpenuhi, pada aspek perencanaan produksi terdapat kendala yang dialami adalah 

kurangnya jam pelajaran pada mata pelajaran yang di dalamnya diterapkan 

program teaching factory. Kurangnya jumlah jam pelajaran tersebut 

mengakibatkan kendala pada pelaksanaan kegiatan, dimana akan menyebabkan 

tidak maksimalnya proses pengerjaan produk tersebut. 

Perencanaan keuangan adalah penjabaran rencana menjadi suatu anggaran 

keuangan. Perencanaan keuangan selaian digunakan untuk belanja produksi juga 

digunakan sebagai upah tenaga kerja. Fungsi dari anggaran yaitu untuk 

memperjelas rencana strategis maupun rencana operasional dalam kurun waktu 

yang sudah ditentukan oleh perusahaan. 

Dilihat dari perencanaan keuangan dalam pembelajaran teaching factory 

yang diselenggarakan di SMK Negeri 2 Pengasih belum berjalan dengan baik. 

Menurut pengelola program teaching factory terdapat beberapa faktor yang masih 

belum terpenuhi, pada aspek perencanaan keuangan terdapat kendala yang dialami 

adalah sumber dana yang minimal untuk pelaksanaan program teaching factory. 

Sumber dana yang minimal tersebut mengakibatkan kendala pada pelaksanaan 

kegiatan, dimana akan menyebabkan terbatasinya permintaan konsumen karena 

bahan yang digunakan harus sesuai dengan dana operasional dari sekolah. 

Bengkel dan lab, pengertian bengkel menurut Ismara dan Priyanto (2017: 

207) merupakan tempat untuk memberikan bagi pelajaran teori yang telah 

diterima sehingga antara teori dan praktik bukan merupakan dua hal yang 

terpisah, melainkan dua hal yang merupakan kesatuan. Sedangkan menurut 
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Sukardi dan Nurjanah (2015: 6) bengkel dan laboraturium merupakan sarana 

sekolah kejruan untuk membina dan meningkatkan ilmu keterampilan sehingga 

menjadi ke tingkat profesional. 

Berdasarkan beberapa pendapat tokoh di atas dapat disimpulkan 

pengertian bengkel yaitu sarana dan prasarana berlangsungnya proses 

pembelajaran guna menerapkan teori yang telah didapat untuk meningkatkan 

keterampilah ke tahap profesional sehingga antara teori dan praktik bukan 

merupakan dua hal yang terpisah. 

Dilihat dari aspek bengkel dan lab yang digunakan untuk pelaksanaan 

teaching factory di Kompetensi Keahlian Desain Interior dan Teknik Furniture 

SMK Negeri 2 Pengasih masih terdapat kekurangan. Menurut pengelola terdapat 

beberapa aspek bengkel dan lab yang belum terpenuhi yaitu terdapat kendala pada 

beberapa mesin sehingga mengganggu proses produksi. Berdasarkan Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (2008: 667) kendala dapat didevinisikan sebagai halangan 

rintangan dengan keadaan yang membatasi, menghalangi dan mencegah 

pencapaian sasaran. Sehingga apabila mesin-mesin yang digunakan dalam 

pembelajaran teaching factory terdapat kendala maka hal tersebut kan membatasi, 

menghalangi, dan mencegah pencapaian sasaran. 

Pola Pembelajaran, pola pembelajaran merupakan gabungan dari kata pola 

dan belajar. Pola menurut KBBI, (2002: 885) merupakan suatu sistem kerja atau 

cara kerja sesuatu. Sedangakn pembelajaran menurut Rusman (2010: 134) adalah 

suatu proses interaksi antara guru dengan siswa, baik interaksi secara langsung 

seperti tatap muka maupun tidak langsung yaitu menggunakan berbagai media.  
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Berdasarkan pendapat tokoh di atas dapat disimpulkan pengertian pola 

pembelajaran yaitu sutu sistem atau cara yang digunakan guru dalam proses 

interaksi dengan siswa, baik interaksi secara langsung seperti kegiatan tatap muka 

maupun tidak langsung yaitu dengan menggunakan berbagai media. 

Dilihat dari aspek pola pembelajaran yang diterapkan dalam pelaksanaan 

teaching factory di Kompetensi Keahlian Desain Interior dan Teknik Furniture 

SMK Negeri 2 Pengasih masih terdapat kekurangan. Menurut pengelola terdapat 

beberapa aspek pola pembelajaran yang belum terpenuhi yaitu proses produksi 

yang belum sesuai dengan standar industri. Menurut Gitosudarmo (2002: 23) 

proses produksi adalah interaksi antara bahan dasar, bahan-bahan pembantu, 

tenaga kerja, dan alat-alat serta mesin-mesin perlengkapan yang diperlukan. 

Standar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ukuran tertentu yag 

dipakai sebagai patokan. Teaching factory merupakan pembelajaran yang 

berorientasi pada industri sedangkan apabila dalam pelaksanaanya belum 

menggunakan tandar industri sebagai patokan pelaksanaan maka belum dapat 

dikatakan pembelajaran model teaching factory.  

Masalah pola pembelajaran yang lain adalah pengawasan terhadap tenaga 

kerja yang dirasa masih kurang. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan 

ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil 

yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut 

(Schermerhorn, 2002: 12). Sedangkan tenaga kerja menurut Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah setiap orang yang mampu 

melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi 
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kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Apabila pengawasan tenaga kerja 

kurang maka produk yang dihasilkan pun dapat tidak memenuhi standar yang 

ditetapkan, dikarenakan orang yang menghasilkan barang atau jasa biasanya tidak 

dapat menetapkan ukuran kinerja dan mengambil tindakan yang tepat untuk 

mendukung pencapaian hasil yang ditetapkan untuk dirinya sendiri. 

Marketing dan Promosi, promosi menurut Kismoyo (2012: 395) adalah 

usaha yang dilakukan pemasar untuk mempengaruhi pihak lain agar berpartisipasi 

dalam kegiatan pertukaran. Promosi merupakan jenis kegiatan yang hanya 

berfokus pada penjualan produk dengan tujuan meningkatkan angka penjualan 

produk tersebut, sedangkan marketing merupakan keseluruhan kegiatan dalam 

dunia bisnis yang bertujuan untuk merencanakan produk, penetapan harga, 

mempromosikan atau memperkenalkan produk, serta melakukan distribusi barang 

dengan tujuan memuaskan konsumen. 

Dilihat dari aspek marketing dan promosi dalam  pelaksanaan teaching 

factory di Kompetensi Keahlian Desain Interior dan Teknik Furniture SMK 

Negeri 2 Pengasih masih terdapat kekurangan. Menurut pengelola terdapat 

beberapa aspek marketing dan promosi yang belum terpenuhi yaitu kurang 

luasnya jangkauan pasar. Pasar menurut wikipedia merupakan setiap struktur yang 

memungkinkan pembeli dan penjual untuk menukar jenis barang, jasa, dan 

informasi. Semakin luas jangkauan maka semakin besar pula kemungkinan 

adanya petukaran barang, jasa, dan informasi antara penjual dan pembeli. Dengan 

demikian kegiatan teaching factory dinilai lebih berjalan sesuai yang diharapkan.  
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Masalah pada aspek marketing dan promosi yang lain adalah proses 

pemasaran belum menggunakan media elektronik. Menurut Kotler dan Amstrong 

pengertian pemasaran adalah aktivitas perusahaan untuk menciptakan nilai bagi 

pelanggan serta mempererat hubungan yang kuat antara pelanggan dengan tujuan 

mendapatkan nilai dari pelanggan sebagai imbalannya. Hal tersebut dinilai lebih 

berhasil apabila menggunakan media elektronik dikarenakan bisa memperluas 

jangkauan pasar dan mempermudah proses jual beli produk karena antar penjual 

dan pembeli tidak harus bertemu langsung. Selain itu menggunakn media promosi 

elektronik juga lebih dapat menarik pembeli karena dalam media elektronik 

produk dapat ditawarkan dalam berbagai bentuk mulai dari gambar, audio, 

maupun viedo. Sedangkan proses pemasaran yang dilakukan di program teaching 

factory baru menggunakan pemasaran melalui mulut ke mulut sehingga hanya 

menjangkau lingkungan sekolah. Hal inilah yang dirasa menjadi salah satu 

penghambat berjalannya pembelajaran teaching factory karena produk hasil 

teaching factory penjualannya memakan waktu yang lebih lama. 

SDM menurut Handoko (2001: 233) merupakan orang-orang yang 

memberikan tenaga, bakat, kreatifitas, dan usaha mereka kepada perusahaan. 

SDM yang memiliki peranan dalam program teaching factory di Kompetensi 

Keahlian Desain Interior dan Teknik Furniture SMK Negeri 2 Pengasih yaitu 

keseluruan individu yang terdapat pada struktur organisasi teaching factory. 

Dilihat dari aspek SDM yang berperan dalam pelaksanaan teaching factory 

di Kompetensi Keahlian Desain Interior dan Teknik Furniture SMK Negeri 2 

Pengasih masih terdapat kekurangan. Menurut pengelola terdapat beberapa aspek 
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SDM yang belum terpenuhi yaitu kurangnya rasio atau jumlah guru pengajar. 

Rasio menurut Tunggal (2010: 12) merupakan perbandingan satu angka dengan 

angka yang lain sebagai suatu hubungan. Apabila dalam suatu hubungan 

perbandingan antara satu angka dengan angka yang lain dalam hal ini 

perbandingan jumlah guru pengajar dengan jumlah siswa tidak sesuai ketentuan 

maka hasil yang dari pembelajaran teaching factory tidak akan maksimal. 

Tujuan dari aspek diatas adalah produk. Pengertian produk menurut 

Tjiptono (1999: 95), adalah sesuatu yang ditawarkan produsen untuk diperhatikan, 

dimilikinya, dicari, dibeli, digunakan atau dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan 

kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan. Sedangkan menurut menurut 

Stanton (1996: 222), produk merupakan kumpulan dari atribut-atribut yang nyata 

maupun tidak nyata, termasuk di dalamnya kemasan, warna, harga, kualitas dan 

merk ditambah dengan jasa dan reputasi penjualan. Dan menurut Kotler (2001: 

346), produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan, dimiliki, digunakan ataupun 

dikonsumsi sehingga mampu memuaskan keinginan dan kebutuhan termasuk di 

dalamnya berupa fisik, tempat, orang, jasa, gagasan, serta organisasi. 

Dari beberapa pendapat tokoh di atas dapat disimpulkan pengertian produk 

yaitu segala sesuatu yang secara fisik kasat mata maupun tidak kasat mata yang 

ditawarkan produsen untuk diperhatikan, dimiliki, dicari, dibeli, digunakan atau 

dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan pasar seseorang, sehingga 

dapat memuaskan kebutuhan dan keinginannya. 

Dilihat dari aspek Produk yang dihasilkan dalam pelaksanaan teaching 

factory di Kompetensi Keahlian Desain Interior dan Teknik Furniture SMK 
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Negeri 2 Pengasih masih terdapat kekurangan. Menurut pengelola terdapat 

beberapa aspek produk yang belum terpenuhi yaitu siswa masih belum bisa 

berinovasi dalam menghasilkan suatu produk. Menurut Undang-Undang Nomor 

19 Tahun 2002 tentang hak cipta disebutkan pengertian inovasi adalah kegiatan 

penelitian, pengembangan, dan ataupun rekayasaan yang dilakukan dengan tujuan 

melakukan pengembangan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan 

baru, ataupun cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

sudah ada ke dalam produk ataupun proses produksinya. Apabila suatu produk 

yang dihasilkan tidak mengandung suatu inovasi maka produk tersebut kurang 

menarik di pasaran karena dinilai kurang memiliki nilai tambah. 

Menurut kuswantoro (2014:27) sebagus apapun produk tetapi jika tidak 

dibutuhkan oleh konsumen, maka dapat merugikan produsen. Demikian juga 

produk yang dihasilkan produsen tetapi kualitasnya tidak baik juga tidak akan 

digunakan oleh konsumen. Oleh karena itu produk yang dihasilkan dalam 

program teaching factory harus memenuhi standar kualitas yang baik. 

Kualitas suatu produk atau bisa dikatakan keberhasilan suatu industri 

dalam memproduksi barang dan jasa dapat dilihat dari industri tersebut apakah 

sudah ada keterlibatan industri baik secara instansi maupun perorangan, 

sedangkan yang terjadi di SMK Negeri 2 Pengasih khususnya pada program 

teaching factory yang diselenggarakan oleh Kompetensi Keahlian Desain Interior 

dan Teknik Furniture belum ada keterlibatan industri baik oleh instansi maupun 

perusahaan sehingga produk-produk yang dihasilkan dari program teaching 

factory hanya dipasarkan di lingkungan sekolah. 
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Dari keseluruhan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa teaching 

factory adalah pembelajaran yang berbasis kewirausahaan dan produksi yang 

bermanfaat bagi siswa sebagai pengalaman dan ketrampilan kerja yang benar-

benar nyata dan relevan sesuai dengan tuntutan industri. Penerapan unit produksi 

sendiri memiliki landasan hukum yaitu Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 

Pasal 29 ayat (2) yaitu “Untuk mempersiapkan siswa sekolah menengah kejuruan 

menjadi tenaga kerja, pada sekolah menengah kejuruan dapat didirikan unit 

produksi yang beroperasi secara profesional”. Melalui teaching factory siswa 

dibiasakan dengan keadaan kerja yang sesungguhnya sehingga dapat 

menghasilkan produk barang dan jasa yang berkualitas sesuai dengan keinginan 

dan kebutuhan masyarakat maupun kebutuhan industri. 

Dari uraian-uraian tersebut peneliti bermaksud mengadakan penelitian 

mengenai implementasi pembelajaran teaching factory pada Kompetensi Keahlian 

Desain Interior dan Teknik Furniture SMK Negeri 2 Pengasih . Penelitian ini 

dilakukan untuk mendeskripsikan pelaksanaan teaching factory. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diidentifikasi masalahnya adalah 

sebagai berikut: 

1. Kurangnya jumlah jam pelajaran. 

2. Sumber dana yang minimal. 

3. Terdapat kendala pada beberapa mesin sehingga mengganggu proses produksi. 

4. Proses produksi yang belum sesuai dengan standar industri. 
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5. Pengawasan terhadap tenaga produksi yang dirasa masih kurang. 

6. Kurang luasnya jangkauan pasar. 

7. Proses pemasaran belum menggunakan media elektronik. 

8. Kurangnya rasio jumlah guru pengajar. 

9. Siswa belom dapat berinovasi dalam produksi barang atau jasa. 

10. Belum adanya keterlibatan industri 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penelitian ini hanya akan 

meneliti aspek pelaksanaan teaching factory yang dilaksanakan di Kompetensi 

Keahlian Desain Interior dan Teknik Furniture SMK Negeri 2 Pengasih 

berdasarkan indikator keterlaksanaan teaching factory  yang terdapat pada 

Direktorat PSMK. Dalam pembelajaran teaching factory siswa terlibat langsung 

dalam proses produksi, sehingga proses produksi merupakan kunci utama 

keberhasilan pelaksanaan teaching factory dan juga menentukan kompetensi serta 

ketrampilan siswa. Pada penelitian ini tidak melibatkan industri, melainkan hanya 

melibatkan guru yang bersangkutan dan siswa. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, rumusan masalah yang diajukan 

dalam penelitian yaitu, seberapa besar tingkat keterlaksanaan program teaching 

factory pada Kompetensi Keahlian Desain Interior dan Teknik Furniture SMK 

Negeri 2 Pengasih ditinjau dari guru dan siswa. 
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E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka dapat tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan program teaching factory pada 

Kompetensi Keahlian Desain Interior dan Teknik Furniture SMK Negeri 2 

Pengasih. 

 

F. Manfaat Hasil Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya yaitu: 

1. Secara teoritis 

a. Dapat menjadi masukan dalam mengkaji pelaksanaan program teaching 

factory di SMK Negeri 2 Pengasih Kompetensi Keahlian Desain Interior dan 

Teknik Furniture. 

b. Dapat menjadi bahan masukan bagi peneliti selanjutnya dengan tema yang 

sama. 

c. Dapat digunakan sebagai bahan evaluasi program yang telah dilaksanakan dan 

sebagai bahan acuan untuk program selanjutnya. 

2. Secara praktis 

a. Bagi Sekolah 

Dapat digunakan pihak sekolah untuk mengetahui pelaksanaan program 

teaching factory. 

b. Bagi Guru 

Dapat digunakan sebagai masukan serta pertimbangan dalam penyelenggaraan 

program teaching factory. 
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c. Bagi Peneliti 

Dapat mendeskripsikan dan menjelaskan tingkat keterlaksanaan pelaksanaan 

teaching factory yang dilaksanakan di SMK Negeri 2 Pengasih Kompetensi 

Keahlian Desain Interior dan Teknik Furniture. 

 


