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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Deskripsi Teori 

1. Model Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 

Terdapat tiga model penyelenggaraan pendidikan kejuruan, sebagaimana 

dikemukakan oleh Hadi (dalam Muliati, 2007: 8-9). Model pertama, pemerintah 

tidak memiliki peran atau hanya peran marginal dalam proses kualifikasi 

pendidikan kejuruan. Model ini sifatnya liberal, namun kita dapat mengatakan 

sebagai model berorientasi pasar (market oriented model). Perusahaan-perusahaan 

sebagai  permeran utama berhak menciptakan desain pendidikan kejuruan yang 

tidak harus berdasarkan prinsip prinsip pendidikan yang bersifat umum, dan 

mereka tidak dapat diusik oleh pemerintah karena yang menjadi sponsor, dana dan 

lainnya adalah dari perusahaan. Beberapa negara penganut model ini adalah 

Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat. 

Model kedua, pemerintah sendiri merencanakan, mengorganisasikan, dan 

mengontrol pendidikan kejuruan. Model ini sifatnya birokrat, pemerintah dalam 

hal ini yang menentukan jenis pendidikan apa yang harus dilaksanakan di 

perusahaan, bagaimana desain silabusnya, begitu pula dalam hal pendanaan dan 

pelatihan yang harus dilaksanakan oleh perusahaan tidak selalu berdasarkan 

permintaan kebutuhan tenaga kerja ataupun jenis pekerjaan saat itu. Walaupun 

model ini disebut juga model sekolah (school model), pelatihan dapat 

dilaksanakan di perusahaan sepenuhnya. Beberapa negara seperti Perancis, Italia, 

Swedia serta banyak negara melaksanakan program ini. 
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Model ketiga, pemerintah menyiapkan/memberikan kondisi yang relatif 

komprehensif dalam pendidikan kejuruan bagi perusahaan-perusahaan swasta dan 

sponsor swasta lainnya. Model ini disebut juga model pasar dikontrol pemerintah 

(state controlled market) dan model inilah yang disebut dengan model sistem 

ganda (dual system) sistem pembelajaran yang dilaksanakan di dua tempat yaitu 

sekolah kejuruan serta perusahaan yang keduanya bahu membahu dalam 

menciptakan kemampuan kerja yang handal bagi para lulusan pelatihan tersebut. 

Negara yang menggunakan sistem ini diantaranya Swiss, Austria, dan Jerman. 

Kecenderungan yang digunakan di Indonesia adalah model ketiga ini, dimana 

pelaksanaan pendidikan sistem ganda dilaksanakan di dua tempat yaitu di sekolah 

dan di industri dengan berbagai pengembangannya. 

Dual system dimaknai sebagai pendidikan sistem ganda. Dual system 

merupakan sistem pelatihan khusus yang ditunjukan secara sistematis dengan 

mengkombinasikan manfaat dari pelatihan di perusahaan dengan pendidikan di 

sekolah kejuruan (Billet dalam Sudjimat, 2016). Hal ini dapat dipahami bahwa 

pada prinsipnya siswa mendapat pelajaran teori di sekolah kejuruan, untuk 

kemudian secara langsung belajar praktik di perusahaan atau dunia kerja. Sistem 

ini mengintegrasikan dua lingkungan utama dalam proses pembelajaran, yakni 

lingkungan sekolah dan lingkungan perusahaan (DU/DI). 

Teaching factory diadopsi dari dual system. Sistem penjadwalan teaching 

factory sama dengan dual system, meskipun secara rinci disesuaikan dengan 

kondisi sekolah. Perbedaan terdapat pada tempat pada tempat belajar, dimana dual 

system pelaksanaan praktikum dilaksanakan di perusahaan atau di sebuah pabrik 
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dan teori diajarkan di sekolah aelama satu sampai tiga hari per minggu, 

sedangakan teaching factory pembelajaran praktikum dilaksanakan di bengkel 

sekolah yang disusun sedemikian rupa menyerupai pabrik. 

 

2. Teaching Factory 

a. Pengertian Teaching Factory 

Berdasarkan Proceeding of the Fourth World Conference on Engineering 

Education, St. Paul, Minneapolis, USA pada tahun 1995 yang dikutip oleh 

Direktorat Pembinaan SMK (2016) menyatakan bahwa, teaching factory adalah 

sebuah proyek industri yang bertujuan untuk memberikan pengalaman nyata 

dalam desain, manufactur, dan realisasi produk yang dirancang serta 

mengembangkan sebuah kurikulum yang memiliki keseimbangan antara 

pengetahuan teori dan analisis dengan manufaktur, perancangan, kegiatan bisnis, 

dan ketrampilan yang profesional. 

Direktoran Pembinaan SMK (2017), menyebutkan teaching factory 

merupakan model pembelajran di SMK yang berbasis produksi/jasa yang 

mengacu pada standar yang berlaku pada industri serta dilaksanakan dengan 

mengupayakan suasa seperti yang terjadi di industri sesunggunya. Sedangkan 

menurut Kuswantoro (2014: 22), teaching factory menjadi konsep pembelajaran 

dalam keadaan yang sesunggnya untuk menjebatani kesenjangan kompetensi 

antara kebutuhan industri dan pengetahuan sekolah. Teaching factory merupakan 

pembelajan berbasis bisnis produksi. Proses penerapan program teaching factory 

adalah dengan memadukan konsep bisnis dan pendidikan kejuruan sesuai dengan 



21 
 

kompetensi keahlian yang relevan. Dengan pembelajaran yang sesui dengan 

kompetensi yang relevan itu, merupakan metode pendidikan yang berorintasi pada 

pengelolaan siswa dalam pembelajaran agar selaras dengan kebutuhan industri.  

Berdasar pengertian di atas dapat disimpulkan teaching factory adalah 

suatu proses pembelajaran keahlian atau ketrampilan berbasis produksi yang 

menghasilkan barang dan jasa yang sesuai dengan tuntutan pasar atau konsumen 

berdasarkan prosedur dan standar bekerja sesungguhnya. 

b. Dasar Hukum Teaching Factori 

Direktorat Pembinaan SMK (2007: 4) menyebutkan terdapat dasar hukum 

pelaksanaan teaching factory yaitu:  

1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. 

3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. 

4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

5) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan. 

6) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014 tentang Standar Nasional 

Pendidikan. 

7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 tentang 

Pembengunan Sumber Daya Industri. 

8) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 
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9) Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2015 tentang Kementrian Badan Usaha 

Milik Negara. 

10) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah 

Menengah Kejuruan. 

11) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 

2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Menengah 

Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan/ (SMK/MAK). 

12) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 

Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. 

13) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman dan 

Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Kompetensi yang Link 

and Match dengan Industri. 

c. Tujuan Teaching Factory 

Menurut Direktorat Pembinaan SMK (2016: 91) banyak institusi pendidikan 

berusaha untuk membawa praktik pendidikan dekat dengan industri. Sehingga 

teaching factory telah menjadi salah satu pendekatan baru untuk pendidikan 

kejuruan dengan tujuan: (1) Memodernisasi proses pengajaran dengan membawa 

praktik industri secara dekat; (2) Mengungkit pengetahuan industri dengan 

pengetahuan baru; (3) Mendukung transisi dari manual menjadi cara kerja 

otomatis dan mengurangi kesenjangan antara sumber daya industri (pekerja dan 

modal) dan pengetahuan industri (informasi); (4) Meningkatkan dan menjaga 

pertumbuhan kekayaan industri. 
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Menurut Direktorat Pembinaan SMK (2017: 111) pengembangan 

pembelajaran melalui teaching factory ini bertujuan menumbuh kembangkan 

karakter dan etos kerja (disiplin, tanggung jawab, jujur, kerja sama, dan 

kepemimpinan) yang dibutuhkan Dunia Usaha/Industri, meningkatkan kualitas 

hasil pembelajaran dari sekedar membekali kompetensi (competency based 

training) menuju ke pembelajaran yang membekali kemampuan memproduksi 

barang/jasa (production based training), sebagai wahana pengembangan 

technopreneur, membangun budaya industri di sekolah, sebagai sumber 

keuntungan sekolah melalui Unit Produksi Jurusan (UJP) yang sekaligus unit 

praktik bagi peserta didik.  

 

Gambar 1. Tujuan Dikembangkan Teaching Factory 

(Direktorat Pembinaan SMK, 2017) 
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Sedangkan menurut Direktorat Pembinaan SMK (2017: 21) dijelaskan 

bahwa penerapan teaching factory bertujuan untuk membangun suasana/atmosfir 

industri dalam kegiatan belajar mengajar produktif untuk dapat: 

1) Mempersiapkan lulusan SMK yang siap kerja. 

2) Mempersiapkan lulusan SMK untuk terus belajar ke level yang lebih tinggi. 

3) Membatu siswa memilih bidang kerja yang sesuai dengan kompetensinya. 

4) Menunjukkan bahwa learning by doing sangat penting bagi efektivitas 

pendidikan dan menumbuhkan kreativitas. 

5) Mendefinisikan ketrampilan yang dibutuhkan dalam dunia kerja. 

6) Memperluas cakupan kesempatan rekrutmen bagi lulusan SMK. 

7) Menjalin kerja sama dengan dunia kerja secara aktual. 

8) Memberi kesempatan kepada siswa SMK untuk melatih ketrampilan sehingga 

dapat membuat keputusan tentang karir yang akan dipilih. 

9) Memberi kesempatan kepada guru SMK untu memperluas wawasan 

instruksional. 

10) Memberi kesempatan kepada guru SMK untuk membangun jembatan 

instruksional antara kelas dan dunia kerja. 

11) Membuat pembelajaran lebih menarik dan memotivasi siswa agar lebih giat 

belajar. 

12) Menyadarkan siswa SMK bahwa dalam penguasaan ketrampilan tidak hanya 

memperhatikan soft skill dalam pembelajaran (bekerja dalam tim, melatih 

kemampuan komunikasi interpersonal dari buku), tetapi juga merealisasikan 
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pengetahuan secara langsung dan latihan bekerja untuk memasuki dunia kerja 

secara nyata. 

13) Sarana pelatihan dan praktik berbasis produksi secara langsung bagi siswa 

SMK yang berorientasi pada pasar. 

14) Tercapainya tujuan SMK dalam upaya penciptaan atau pembentukan SDM 

yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan DU/DI. 

15) Membantu pendanaan untuk pemeliharaan, penambahan fasilitas dan biaya 

operasional SMK, dan peningkatan kesejahteraan. 

16) Menumbuhkan dan mengembangkan jiwa entrepreneurship guru dan siswa. 

17) Mengembangkan sikap mandiri dan percaya diri siswa SMK melalui kegiatan 

produksi. 

18) Menjalin hubungan yang lebih baik dengan dunia usaha dan dunia industri 

serta masyarakat atas terbukanya fasilitas untuk umum dan hasil-hasil 

produksinya. 

Secara umum tujuan teaching factory adalah (1) Pengintegrasian 

pengalaman dunia kerja kedalam kurikulum sekolah; (2) Proses pembelajaran 

berbasis industri produk/jasa melalui sekolah dengan industri yang berjalan secara 

sinergi; (3) Pola kebiasaan pembelajaran yang terkesan “dunia sekolah” diubah 

menjadi “dunia industri” dalam bentuk learning by doing dan hands on 

experience; (4) Untuk menyelenggarakan teaching factory, sekolah diharuskan 

memiliki pabrik sekolah/workshop/unit usaha; (5) Keberhasilan pelaksanaan 

pembelajaran tidak hanya terletak pada kegunaan dan kualitas produk tetapi juga 

terletak pada kualitas SDM (guru dan peserta didik), lingkup hubungan kerja sama 

dengan industri, dan pembekalan pengetahuan kewirausahaan. 
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d. Prinsip Dasar Teaching Factory 

Prinsip dasar teaching factory di SMK dalam melaksanakan program 

teaching factory adalah: (1) Adanya integrasi dunia kerja ke dalam kurikulum 

SMK; (2) Semua peralatan dan bahan serta pelaku pendidikan disusun dan 

dirancang untuk melakukan proses produksi dengan tujuan untuk menghasilkan 

produk (barang ataupun jasa); (3) Dalam pembelajaran berbasis produksi, siswa 

SMK harus terlibat langsung dalam proses produksi, sehingga kompetensinya 

dibangun berdasarkan kebutuhan produksi. Kapasitas produksi dan jenis produksi 

menjadi kunci utama keberhasilan pelaksanaan pembelajaran berbasis produksi 

(Direktorat Pembinaan SMK, 2017: 8). 

e. Model Teaching Factory 

Menurut Zainal Nur Arifin (2014) dalam Direktorat Pembinaan SMK 

(2017: 107), terdapat 3 model teaching factory yang dikenal dalam sistem 

pendidikan kejuruan Indonesia: 

 

Gambar 2. Model Teaching Factory 

(Direktorat Pembinaan SMK, 2017) 
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1) Model 1 

SMK atau lembaga kejuruan menyiapkan ruang untuk mitra industri untuk 

membangun teaching factory dalam institusi lokal. Teaching factory merupakan 

replika mini pabrik yang sebenarnya, dimana peserta didik dari lembaga kejuruan 

belajar untuk merakit dan menghasilkan barang untuk mitra industri, dengan SMK 

atau lembaga kejuruan sebagai penanggung jawab atas pengelolaan teaching 

factory. Misalkan, terdapat sebuah SMK yang bekerja sama dengan industri dalam 

bentuk teaching factory perakitan notebook. 

2) Model 2 

SMK atau lembaga kejuruan membangun sebuah teaching factory bersama 

mitra industri di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Teaching factory 

beroprasi sebagai unit bisnis yang terpisah dari SMK atau lembaga kejuruan. 

Model ini dititik beratkan pada kebutuhan program jurusan dan juga lebih mahal 

untuk membangun dan mengoprasikannya dibanding model sebelumnya. 

3) Model 3 

Teaching factory mengambil bentuk kelas kerjasama khusus antara mitra 

industri dan SMK atau lembaga kejuruan. Dengan demikian peserta didik berlatih 

ketrampilan di dua tempat yaitu di laboraturium atau bengkel yang dimiliki oleh 

SMK atau lembaga kejuruan, dan di pabrik-pabrik sebenarnya yang dimiliki oleh 

mitra industri. Dimana biaya oprasional untuk kelas khusus ini dapat dibayar 

sepenuhnya ataupun sebagian oleh mitra industri. 

Model teaching factory pertama yang paling sering diterapkan di SMK. 

Teaching factory merupakan model pembelajaran bagi peserta didik yang berbasis 
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industri. Unit produksi dalam kegiatan teaching factory memiliki landasan hukum 

yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 pasal 29 ayat 2 yaitu “untuk 

mempersiapkan peserta didik sekolah menengah kejuruan menjadi tenaga kerja, 

pada sekolah menegah kejuruan dapat didirikan unit kerja yang beroperasi secara 

profesional.” 

Direktorat Pembinaan SMK (2017: 109) menyebutkan bahwa model 

pembelajaran teaching factory diformat untuk meningkatkan kompetensi peserta 

didik dalam mata pelajaran produktif. Teaching factory menerapkan enam 

langkah seperti model pembelajaran menggunakan metode R&D. Enam langkah 

dalam satu siklus model ini yaitu: 

1) Menerima pemberi order, 

2) Menganalisis order, 

3) Menyatakan kesiapan mengerjakan order, 

4) Mengerjakan order, 

5) Melakukan quality control, 

6) Menyerahkan order. 
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Gambar 3. Model Pembelajaran Teaching Factory Tahap Pendahuluan  

(Direktorat Pembinaan SMK, 2017) 
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Gambar 4. Model Pembelajaran Teaching Factory Tahap Inti  

(Direktorat Pembinaan SMK, 2017) 

f. Komponen Utama Teaching Fctory 

Komponen utama dari model pembelajaran teaching factory menurut 

panduan teknis teaching factory (2017) terdiri dari: 1) Produk , 2) Job sheet, 3) 

Jadwal blok 

Ketiga komponen tersebut saling terkait dan tidak terpisahkan mulai dari 

tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaksanaan model pembelajaran 

teaching factory. Institusi pendidikan yang baru menerapkan model pembelajaran 

teaching factory perlu memperhatikan urutan/tahapan yang harus dilaksanakan 

agar penerapan model ini berlangsung sesuai yang direncanakan. 
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Gambar 5. Tahapan Penyusunan antar Komponen Teaching Factory 

(Anonim dalam Direktorat Pembinaan SMK, 2017) 

1) Produk 

Produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan untuk 

memuaskan suatu kebutuhan dan keinginan. Produk dapat berupa barang ataupun 

jasa. Selain berpusat dan berdasar pada suatu produk yang dihasilkan, haruslah 

memperhatikan semua hal yang ditawarkan kepada konsumen. Indikator yang bisa 

mempengaruhi konsumen dalam keputusan pembelian produk adalah ragam, 

kualitas, desain, fitur, nama merk, kemasan dan layanan (Philip Kotler, 2008:62). 

Sedangkan menurut Kolter dan Amstrong (1996: 274) dalam Direktorat 

Pembinaan SMK (2017: 42) produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke 

pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan, dan yang dapat 

memuaskan keinginan dan kebutuhan konsumen. Menurut Kotler (2002: 451) 

dalam Direktorat Pembinaan SMK (2017: 42), produk dapat diklasifikasikan 

menjadi beberapa kelompok yaitu. 

 

Analisis 

kurikulum 

Joob seet 

Analisis produk 
Sesuai KI/KD 

Jadwal blok 

Dokumen 

perangkat 

pembelajaran 

Kegiatan 

pembelajaran 

teaching factory 

1

 

3a 

2 

3b 
1 

4

 

5

 



32 
 

1) Berdasarkan wujudnya 

a) Barang 

Barang merupakan produk yang berwujud fisik, sehingga bisa dilihat, 

diraba atau disentuh, dirasa, dipegang, disimpan, dipindahkan, dan diperlakukan 

fisik lainnya. 

b) Jasa  

Jasa merupakan aktivitas, manfaat atau kepuasan yang ditawarkan untuk 

dijual (dikonsumsi pihak lain). Seperti halnya bengkel reparasi, salon kecantikan, 

hotel, dan sebagainya. Kotler (2002: 486) dalam Direktorat Pembinaan SMK 

(2017: 42) juga mengidentifikasikan jasa sebagai berikut: “Jasa adalah setiap 

tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak laian, 

yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. 

Produknya dapat dikaitkan atau tidak dikaitkan dengan suatu produk fisik”. 

2) Berdasarkan aspek daya tahannya 

a) Barang tidak tahan lama (non durable goods) 

Barang tidak tahan lama adalah barang berwujud yang biasanya habis 

dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali pemaikaian. Dengan kata lain, umur 

ekonomisnya dalam kondisi pemakaian normal kurang dari satu tahu. 

b) Barang tahan lama (durable goods) 

Barang tahan lama merupakan barang berwujud yang biasanya bisa 

bertahan lama dengan banyak pemakaian. 

3) Berdasarkan tujuan konsumsi 

a) Barang konsumsi (consumer’s goods) 
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Barang konsumsi merupakan suatu produk yang langsung dapat 

dikonsumsi tanpa melalui pemrosesan lebih lanjut untuk memperoleh manfaat dari 

produk tersebut. 

b) Barang industri (industrial’s goods) 

Barang industri merupakan suatu jenis produk yang masih memerlukan 

pemrosesan lebih lanjut untuk mendapatkan suatu manfaat tertentu. Proses seleksi 

produk sebagi sarana pembelajaran dalam teaching factory, yang 

mempertimbangkan kebutuhan internal sekolah dan peluang produksi eksternal 

terdapat aspek yang harus diperhatikan pada saat menentukan suatu produk 

barang/jasa sebagai sarana pengantar peserta didik untuk mencapai kompetensi 

tertentu, yaitu: (1) Produk barang/jasa harus menghantarkan sebanyak mungkin 

kompetensi peserta didik; (2) Produk barang/jasa harus berkualitas dan berniali 

jual (secara eksternal (sesuai kebutuhan pasar/industri) atau berniali guna internal) 

(3) Produk barang/jasa dibutuhkan secara berkelanjutan. 

Berdasarkan Direktorat Pembinaan SMK (2017: 21) Produk (barang/jasa) 

dalam konteks model pembelajaran teaching factory adalah media pengantar 

untuk mencapai suatu kompetensi tertentu, bukan hanya sekedar produk yang 

dihasilkan dari pemanfaatan sarana/prasarana yang ada. Aspek yang harus 

diperhatikan dalam penentuan suatu produk (barang/jasa) dalam model 

pembelajaran teaching factory adalah: (a) Jumlah kompetensi yang dapat 

diantarkan melalui produk tersebut; (b) Standar kualitas dan nilai guna produk 

(dapat memenuhi kebutuhan internal atau eksternal). 
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Produk berupa (barang/jasa) dalam model pembelajaran teaching factory 

berfungsi sebagai media untuk mengantarkan kompetensi kepada peserta didik, 

dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembelajaran. Perlu 

ditekankan bahwa produk yang dihasilkan harus memiliki kualitas sesuai standar 

(SNI, ISO, standar industri, standar profesi, dll) (Direktorat Pembinaan SMK, 

2017: 21) 

Tahapan penentuan produk menurut Direktorat Pembinaan SMK (2017: 

22) terdiri dari identifikasi, analisis kesesuaian produk dengan kriteria yang telah 

ditentukan dan selanjutnya dilakukan penentuan produk teaching factory. 

Tabel 1. Kriteria Penentuan Produk 

No Kriteria Keterangan 

1 Kompetensi yang 

diantarkan 

Produk yang ditentukan adalah produk yang 

mampu mengantarkan sebanyak mungkin 

kompetensi. 

2 Waktu penyelesaian a. Produk dapat diselesaikan tepat waktu sesuai 

jadwal pembelajaran. 

b. Tahapan pengerjaan produk harus ditetapkan 

dari sejak awal dengan mempertimbangkan 

kompleksitas pengerjaannya. 

3 Produk dibutuhkan 

internal/eksternal 

Diutamakan pada jenis produk yang dibutuhkan 

secara terus menerus atau produk yang sedang 

dibutuhkan. 

4 Kebutuhan investasi Penentuan produk juga harus mempertimbangkan 

investasi yang dibutuhkan, sebaiknya produk 

yang dipilih adalah produk yang tidak 

membutuhkan tambahan investasi yang besar. 

(Sumber: Direktorat Pembinaan SMK, 2017: 22) 

Tabel 2. Tahap Penentuan Produk 

No Tahapan Langkah yang dilakukan 

1 Langkah 1 identifikasi 1. Identifikasi produk (barabg/jasa) yang dapat 

mengantarkan kompetensi 

2 Langkah 2 analisis 

kesesuaian 

1. Analisis waktu pengerjaan produk apakah 

waktu pengerjaan produk tersebut selaras 

dengan jadwal pembelajaran? 

2. Apakah produk dibutuhkan 

internal/eksternal? 
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No Tahapan Langkah yang dilakukan 

3. Apakah produk tersebut dibutuhkan terus 

menerus? 

4. Apakah proses pengerjaan produk 

membutuhkan tambahan investasi? 

3 Langkah 3 penentuan 

produk 

Penentuan produk dilakukan dengan 

mempertimbangkan: 

1. Produk yang paling banyak mengantarkan 

kompetensi 

2. Perkiraan nilai efisiensi yang dihasilkan 

3. Perkiraan nilai investasi yang dibutuhkan 

(Sumber: Direktorat Pembinaan SMK, 2017) 

Berdasarkan Direktorat Pembinaan SMK (2017: 23) tahapan penetuan 

produk dilaksanakan dengan melibatkan: 

a) Kepala sekolah 

b) Wakil kepala Sarana Prasaran 

c) Koordinator teaching factory 

d) ketua kompetensi keahlian terkait 

e) guru produktif 

f) industri 

2) Joob Sheet 

 Job sheet merupakan bagian dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP). Job sheet memuat urutan materi untuk mengantarkan pencapaian 

kompetensi peserta didik dengan hasil akhir berupa produk, oleh karenanya job 

sheet harus disusun selaras dengan produk dan jadwal blok yang sudah ditetapkan 

sebelumnya. Secara khusus, job sheet teaching factory memuat urutan materi 

untuk mengantarkan pencapaian kompetensi dengan hasil akhir berupa produk 

yang berkualitas. Job sheet terdiri dari soal praktik, prosedur pengerjaan, rubrik 

penilaian, dan format penilaian. Pada setiap job sheet diidentifikasikan dengan 
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jelas kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik, sehingga target 

kompetensi dasar yang diajarkan dapat tercapai (Direktorat Pembinaan SMK, 

2017: 21). 

Dalam konteks teaching factory, job sheet memuat urutan materi untuk 

mengantarkan pencapaian kompetensi peserta didik dengan hasil akhir berupa 

produk (barang/jasa). Urutan materi dalam job sheet diawali dari tahapan yang 

sederhana samapai dengan tahapan kompeten. Job sheet dirancang dan 

dilaksanakan berdasarkan prosedurdan standar kerja yang sesungguhnya untuk 

menghasilkan produk (barang/jasa) yang sesuai dengan standar kualitas. 

(Direktorat Pembinaan SMK, 2017: 24) 

Job sheet disusun dengan mengacu pada jenis produk yang telah 

ditentukan sebelumnya (pada tahapan penentuan produk). Produk merupakan 

bagian dari proses pembelajaran dan memiliki linearitas serta mengantarkan 

sebanyak mungkin kompetensi yang relevan. Tahapan penyusunan job sheet 

yaitu: (a) pendidik mengidentifikasi Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 

Kompetensi Dasar (KD) yang dibutuhkan untuk membuat produk tersebut; (b) 

pendidik menyusun urutan materi sesuai indikator pencapaian kompetensi dengan 

kriteria: (1) jumlah job sheet ditentukan berdasarkan kedalaman materi 

kompetensi yang diajarkan; (2) alokasi waktu penyelesaian job sheet mengacu 

pada jadwal blok (Direktorat Pembinaan SMK, 2017: 24). 

3) Jadwal Blok 

Direktorat Pembinaan SMK, (2017: 28) menyebutkan bahwa jadwal blok 

dalam konteks model pembelajaran teaching factory adalah pengaturan kegiatan 
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belajar mengajar yang disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan peserta 

didik memiliki waktu belajar dan pendampingan secara optimal pada saat 

mempelajari suatu kompetensi tertentu. Jadwal blok mengatur sistem rotasi 

kegiatan pembelajaran teori dan praktik, terutama dalam hal penggunaan fasilitas 

belajar praktik seperti: laboraturium, bengkel, studio, dapur, kebun, kolam, ruang 

simulasi, dll sesuai dengan kompetensi keahlian, agar dapat berlangsung secara 

terus-menerus. Pengertian terus-menerus yaitu kegiatan praktik dapat dilakukan 

secara kontinyu dalam waktu yang telah ditentukan sampai dengan tercapainya 

kompetensi peserta didik. 

Melalui jadwal blok, pembelajaran teori dan paktik dapat dilaksanakan 

dalam waktu yang cukup untuk memenuhi ketentuan kompetensi, contohnya: 1 

minggu praktik (1P) dan 1 minggu teori (1T) (disesuaikan dengan kurikulum dan 

kompetensi keahlian) sekaligus diintegrasikan dengan pembelajaran karakter (soft 

skill) peserta didik, seperti: kejujura, percaya diri, disiplin, tanggung jawab, 

toleransi, kerja sama, dll (Direktorat Pembinaan SMK, 2017: 28).  

Situasi belajar yang muncul dengan adanya jadwal blok adalah sebagai 

berikut: 

a) 1 rombongan belajar dibagi menjadi beberapa kelompok dan setiap kelompok 

akan mempelajari pelajaran yang berbeda dalam kurun waktu tertentu secara 

paralel dan bergiliran/rotasi. 

b) 1 siswa : 1 alat, pada saat praktik setiap peserta didik akan berlatih dengan 

menggunakan satu peralatan kerja (dalam hal ini tidak berarti bahwa sekolah 
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harus menyediakan peralatan dengan jumlah yang sama dengan jumlah peserta 

didik). 

c) Pendidik/instruktur dalam melakukan pendampingan akan lebih optimal, 

sebagai contoh jika dalam 1 rombel terdiri dari 32 peserta didik, maka rombel 

tersebut dibagi kedalam beberapa kelompok belajar, dengan jumlah kelompok 

tergantung jenis dan jumlah mata pelajaran produktif di tiap kompetensi 

keahlian. Setiap kelompok belajar terdiri dari beberapa peserta didik dengan 

jumlah bervariasi antara 3-6 orang (Direktorat Pembinaan SMK, 2017: 28). 

g. Konsep Teaching Factory 

Berdasar Nayang Polytechnic dalam Direktorat Pembinaan SMK (2007: 6) 

disebutkan bahwa konsep teaching factory merupakan penggabungan belajar dan 

lingkungan kerja yang relevan. “Teaching factory concept as an approach that 

combines the learning and working environment from which realistic and relevant 

learning experiences arise”. 

Lamancusa, dkk. (2008: 7) mengungkapkan bahwa konsep teaching 

factory ditemukan karena tigal hal, yaitu (1) Pembelajaran yang biasa saja tidak 

cukup; (2) Keuntungan peserta didik diperoleh dari pengalaman praktik secara 

langsung; (3) Pengalaman pembelajaran berbasis tim yang melibatkan siswa, staff 

pengajar dan partisipasi industri memperkaya proses pendidikan dan memberikan 

manfaat yang nyata bagi semua pihak. 

Menurut Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (2016) konsep dasar 

teaching factory adalah “factory to class room” yang memiliki tujuan untuk 

mentransfer lingkungan produksi dalam industri ke dalam ruang praktik nyata. 
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Teaching factory merupakan teknologi pembelajaran yang inovatif dan praktik 

produktif dimana memiliki konsep metode pendidikan yang berorientasi pada 

manajemen pengelolaan siswa dalam pembelajran agar selaras dengan kebutuhan 

dunia industri. Konsep teaching factory merupakan pemikiran baru yang 

bertujuan untuk menjadi paradigma baru pembelajaran akademis dan industri. 

Konsep “pabrik dalam kelas” bertujuan untuk mentransfer pengetahuan serta 

lingkungan produksi/manufaktur yang sebenarnya ke kelas (Kuswantoro, 2013). 

Bidang manufaktur tepat dikembangkan oleh bidang studi keahlian 

teknologi dan rekayasa yaitu SMK yang mempunyai program studi keahlian 

teknik bangunan, teknik plambing dan sanitasi, teknik survei dan pemetaan, 

teknik ketenaga listrikan, teknik pendinginan dan tata udara, teknik mesin, teknik 

otomotif, teknologi pesawat udara, teknik perkapalan, teknologi tekstil, teknik 

grafika, geologi pertambangan, instrumentasi industri, teknik kimia, pelayaran, 

teknik industri, teknik perminyakan, dan teknik elektonika (SK Dirjen: 2008). 

Contoh teaching factory dalam bidang manufaktur diantaranya adalah, pembuatan 

furnitur, pembuatan sparepart sepeda motor, pembuatan alat elektronik, dll. 

Konsep teaching factory merupakan adaptasi dari metode pembelajaran 

dual system (pendidikan sistem ganda/PSG) yang telah diterapkan pada 

pendidikan TVET di negara Jerman. Di Indonesia sendiri konsep sederhana dari 

teaching factory merupakan pengembangan dari unit produksi sistem ganda yang 

telah dilaksanakan di sekolah SMK. model kedua yaitu model Competency Based 

Training (CBT), model ketiga yaitu merupakan pendekatan belajar dengan 
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pembelajaran berbasis produksi. Model keempat merupakan model pembelajaran 

teaching factory dengan konsep belajar berbasis industri. 

 
Gambar 6. Kategori Pelaksanaan Teaching Factory  

(Kemendikbud, 2016) 

Dual system adalah pola pembelajaran kejuruan ditempat kerja yang 

dikenal sebagai experience based training atau interprise based training yang 

intinya adalah work prosess oriented. Pendekatan ini mencoba menempatkan 

siswa SMK dalam situasi nyata ditempat kerja secara menyeluruh. Secara 

kontekstual pendekatan dual system menjadi populer, dimana tempat kerja 

(workplace) sebagai salah satu lingkungan pelatihan/pembelajaran, sudah 

memberikan jawaban bahwa extra functional skill dapat diperoleh dari pendekatan 

sistem tersebut. 

CBT merupakan sistem pembelajaran kejuruan yang berfokus pada 

definisi penetapan sistem ketrampilan yang berbeda-beda namun harus bisa 

diakses secara eksternal, sebagai standar untuk jaminan kompetensi. Pendekatan 

ini muncul pertama kalinya di Inggris lalu dalam waktu singkat menjadi populer 

di negara-negara persemakmuran dan kemudian terus-menerus dipromosikan dan 

dikenalkan di negara-negara berkembang sebagai “best practice”. Selain itu CBT 
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adalah pelatihan berbasis kompetensi yaitu sebuah pendekatan pembelajaran yang 

menekankan pada pembangunan dan peningkatan keterampilan dan pengetahuan 

peserta didik sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Peserta didik yang telah berhasil 

mencapai kompetensi akan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang 

dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan kerja dalam dalam berbagai kondisi dan 

lingkungan berbeda sesuai standar industri. Pelatihan berbasis kompetensi pada 

umumnya mengacu pada kompetensi dan standar kinerja yang telah ditetapkan 

oleh industri. Pada metode ini, penilaian peserta didik dirancang sedemikian rupa 

sehingga dapat memastikan bahwa setiap peseta didik telah mencapai 

keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan setiap unit kompetensi yang 

ditempuh. Pelatihan berbasis kompetensi memungkinkan peserta didik 

menyelesaikan study mereka lebih cepat karena pembelajaran dibagi ke dala unit-

unit kompetensi. Pada saat peserta didik telah memenuhi kompetensi dalam suatu 

unit kompetensi, mereka dapat melanjutkan ke unit kmpetensi berikutnya. Arah 

dari implementasi CBT adalah peserta didik memiliki keterampilan dalam suatu 

kompetensi yang dinyatakan dalam sebuah sertifikasi. 

PBET adalah pendekatan pembelajaran berbasis produksi. Kompetensi 

yang telah dimiliki peserta didik perlu diperkuat dan dipastikan keterampilannya 

dengan memberikan pengalaman pembuatan produk nyata yang dibutuhkan dunia 

kerja (industri dan masyarakat). Mengimplementasikan PBET diperlukan 

dukungan peralatan dan mesin bersekala produksi. Namun dapat pula dipenuhi 

dengan cara menjalin kerja sama dengan industri dalam rangka magang peserta 

didik di dunia industri. Magang ini bersifat pengalihan sejumlah praktik (job 
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sheet) ke industri secara langsung sesuai keadaan praktik nyata di industri (job 

order). Konsep dasar dari pembelajran PBET adalah holistic-educatif yaitu bahwa 

tempet pendidikan dan pelatihan (work place) menjadi satu kesatuan yang utuh 

sebagai suatu sistem. Pada pendidikan tahun pertama ditekankan pada 

pembentukan karakter (character building) melalui basic skill dengan sasaran 

pokok pada sense of quality. Pendidikan tahun kedua dilaksanakan melalui 

production applied dengan sasaran pokok pada sense of efficiency, yang di 

dalamnya terdapat aspek managerial skill, communication, team work, and 

leadership. Sedangkan pendidikan tahun ketiga atau tahun terakhir dilaksanakan 

melalui pemanfaatan advance technology dengan sasaran pokok pada sense of 

flexibility-innovation yang didalamnya mengandung unsur creativity, flexibility, 

and problem solving. Dengan tetap berpegang teguh pada hakikat pendidikan 

kejuruan yang tetap memberi porsi kegiatan praktik lebih banyak, menerapkan 

prosentase kegiatan praktik sebesar 67% dan kegiatan teori 33%  secara konsisten 

diharapkan bisa memberi bekal keterampilan yang lebih pada lulusan dalam 

memasuki dunia usaha dan dunia industri.  

Teaching factory merupakan konsep pembelajaran berbasis industri 

(produk dan jasa) melalui sinergi sekolah dengan industri untuk menghasilkan 

lulusan yang kompeten sesuai dengan kebutuhan pasar. Konsep pembelajran 

teaching factory tidak akan lepas dari konsep CBT dan PBET mengingat bahwa 

konsep teaching factory merupakan pengengembangan dari konsep CBT dan 

PBET guna mengurangi kelemahan dari konsep CBT adan PBET. 
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Gambar 7. Titik Fokus Pengembangan Teaching Factory 

(Direktorat Pembinaan SMK, 2016) 

Paradigma pembelajaran teaching factory didasarkan pada tujuannya yang 

secara efektif mengintegrasikan kegiatan pendidikan, penelitian, dan inovasi ke 

dalam satu konsep tunggal, yang melibatkan industri dan akademik. Pembelajaran 

teaching factory berfokus pada integrasi industri dan akademik melalui 

pendekatan kurikulum, pengajaran, atau pelatihan. 

 

Gambar 8. Segitiga Pengetahuan Dalam Industri 

(Direktorat Pembinaan SMK, 2016)  

 

h. Aspek-Aspek Penting dalam Pelaksanaan Teaching Factory  

Direktorat Pembinaan SMK (2016: 14) mengemukakan bahwa aspek-

aspek penting dalam pelaksanaan teaching factory yaitu: 
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1) Kompetensi 

a) Attitude: kehati-hatian, mandiri, jujur, rajin, dan tumbuhnya jiwa sosial dari 

kegiatan industri. 

b) Skill: cekatan, sigap, dan presisi sesuai ukuran. 

c) Knowleedge: rasional, logis, dan teliti. 

2) Didaktis  

Proses belajar teaching factory mencakup 3 ranah yaitu:  

a) Diklat (pendidikan dan latihan) 

Pendidikan dan latihan berbasis proses yang dilakukan siswa dalam 

mempelajari materi pelajaran sehingga mencapai kompetensi/ kecakapan tertentu. 

b) Produksi 

Ranah ini berbasis hasil yang menekankan pada “bagaimana siswa 

mengimplementasikan kecakapan yang dimilikinya” sehingga siswa dapat 

mengetahui untuk apa kecakapan yang dipelajarinya itu (mengetahui 

kegunaannya). 

c) Konsultasi  

Ranah ini berbasis keberterimaan yang menekankan pada penjaminan 

“standarisasi dan bagaimana memperdalam/memperluas” untuk pengembangan 

kreativitas dan inovasi sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang dapat diterima 

oleh masyarakat. 

3) Fasilitas/Peralatan 

a) Siswa mendapat kesempatan yang cukup untuk mencapai kompetensi yang 

dibutuhkan dengan ketersedian 1 alat untuk 1 siswa. Kesesuaian antara 
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fasilitas dengan kurikulum dan produksi yang dapat memenuhi kebutuhan DU 

dan DI. 

b) Fasilitas selalu dalam kondisi siap pakai (ada maintenance and repair yang 

baik) 

c) Optimalisasi penggunaan fasilitas: 

(1) Kelas X: pembelajaran 70%  maksimal bermuatan kulikuler dan 30% minimal 

bermuatan produksi. 

(2) Kelas XI: pembelajaran 50%  bermuatan kulikuler dan 50% bermuatan 

produksi. 

(3) Kelas XII: pembelajaran 30% minmal bermuatan kulikuler dan 70% maksimal 

bermuatan produksi. 

4) Sumber Daya Manusia (SDM) 

Terjadi perubahan mindset dari pendekatan teori dan praktik simulasi ke 

pendekatan produksi. Ada perubahan proses dari pola belajar menjadi pola 

aplikatif. Pada pola belajar, penekanan lebih diarahkan bagaimana proses 

berlangsung dengan benar, sehingga peserta didik dapat menyelesaikan tugas 

yang diberikan sesuai dengan persyaratan kompetensi yang diberikan, baik secara 

teknis, fungsi, dan proses. Hasil dari proses adalah benda jadi yang sesuai dengan 

kompetensi yang dipersyaratkan namun secara parsial kurang bermakna (tidak 

harus bisa digunakan/dimanfaatkan). Sedangkan pada pola pendekatan produksi, 

penekanan lebih diarahkan ke benda jadi yang nantinya berguna, seperti hand-

tools, spare part yang ukuran dan kualitasnya sesuai dengan kebutuhan, yang 

kemudian dipecah menjadi kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan. Peran 
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penting masing-masing SDM dijelaskan sebagai berikut (Direktorat Pembinaan 

SMK, 2016: 15). 

a) Peran Pengajar/Insruktur 

(1) Dalam konteks pendidikan bertindak sebagai pengajar, pendidik, pembimbing, 

dan penguji. 

(2) Dalam konteks produksi bertindak sebagai pelaksana (memberi contoh/demo), 

sebagai pendamping (mendampingi/mengawasi kerja siswa), sebagai penguji 

(menilai kesesuaian hasil kerja siswa dengan standar) dan sebagai konsumen 

(menilai kelayakan hasil kerja siswa). 

(3) Kondisi ideal rasio pengajar dengan siswa yaitu, (a) Untuk kerja dengan alat, 1 

pengajar : 6-12 siswa; (b) Untuk kerja manual, 1 pengajar : 12-20 siswa. 

(4) Pengajar memiliki skill/kompetensi yang sesuai. 

(5) Pengajar memiliki pengalaman produksi (keberanian produksi, pernah 

mengikuti program magang). 

(6) Mampu membangun jaringan pasar/konsumen. 

(7) Motivasi tinggi (sadar akan mutu) 

(8) Kreativitas (inovasi/creatin) 

b) Peran Murid 

(1) Dalam konteks pendidikan bertindak sebagai peserta belajar, mitra didik, 

peserta bimbingan, dan peserta uji kompetensi. 

(2) Dalam konteks produksi bertindak sebagai pelaksana dan penilai (QC). 
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5) Manajemen 

a) Sistem pengelolaan order dan billing menggunakan sistem satu pintu. 

b) Transparansi keuangan bersamaan dengan sistem pengendalian secara intern 

yang baik. 

c) Struktur organisasi dan deskripsi pekerjaan yang jelas. 

d) Sistem produksi yang baik mencakup: (1) Inventory syste; (2) Production 

Planning and Control (PPC) termasuk perancangan produksi; (3) Handling 

system; (4) Inspeksi (Quality Control); (5) Delivery; (6) Sistem insentif untuk 

meningkatkan kinerja. 

6)  Lingkungan 

a) Internal: dukungan dari dalam institusi yang solid, visi yang sama, masing-

masing sadar akan mutu, dan mengutamakan kepentingan institusi. 

b) Eksternal: regulasi dan dukungan dari pemerintah, DU/DI maupun 

masyarakat. 

i. Sasaran pelaksanaan Teaching Factory 

Menurut Direktorat Pembinaan SMK (2017: 25) sasaran implementasi 

pembelajaran teaching factory meliputi: 

1) Melalui pembelajaran teaching factory siswa memperoleh kesempatan untuk 

belajar tepri dan praktik di sekolah dengan suasana yang dirasakan 

menyerupai suasana pada sistem kerja industri.  

2) Terjadinya kerjasama antara sekolah dan DU/DI secara berkesinambungan 

yang selalu didukung dan dilingdungi oleh Kementrian Perindustrian, 



48 
 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat PSMK, Dinas 

Perindustrian dan Dinas Pendidikan setempat. 

3) Guru dengan mudah membimbing siswa untuk belajar dalam memenuhi KKM 

yang dibutuhkan sebagai standar kelulusan, membimbing siswa supaya 

mampu belajar untuk bekerja dengan mengikuti jadwal blok yang sudah 

disusun, kemudian siswa mampu melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan 

dalam bentuk produk barang/jasa yang memiliki tingkat standarisasi dari 

perusahaan. 

4) Lulusan SMK dan canggung dalam bekerja di dunia industri yang 

sesungguhnya sehingga tingkat keterserapan akan tenaga kerja lulusan SMK 

di dunia industri akan lebih meningkat. 

5) Sekolah daam peningkatan kualitas, pemenuhan akan sarana prasarana dan 

pencapaian terhadap visi dan misi menjadi lebih mudah dilaksanakan. 

6) Kendala yang dihadapi pihak industri dalam perekrutan tenaga kerja yang 

berkualitas dapat teratasi dan terbantu dengan SMK sebagai mitra. 

j. Level/Tahapan/Tingkatan Teaching Factory 

Dalam pengembangan teaching factory terdapat 7 level/tingkatan/tahapan 

yang dijelaskan pada (Pedoman Pelaksanaan Teaching Factory, 2016) yaitu: (1) 

Pra Teaching Factory-Level 1 (Ketrampilan Dasar); (2) Pra Teaching Factory-

Level 2 (Kompetensi Proses); (3) Teaching Factory-Level 3 (Kompetensi Kualitas 

Standar Mutu); (4) Teaching Factory-Level 4 (Kompetensi Kualitas Mutu dan 

Biaya); (5) Teaching Factory-Level 5 (Inovasi Produk); (6) Teaching Factory-

Level 6 (Produksi Masal); (7) Teaching Factory-Level 7 (Produksi Masal). 
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1) Pra Teaching Factory-Level 1 (Ketrampilan Dasar) 

Tahap ini merupakan tahapan dimana peserta didik mendapatkan 

pembekalan dan memperkuat ketrampilan dasar sebagai persiapan melakukan 

praktik. Seluruh metode pembelajaran mencakup pengetahuan dan ketrampilan 

dasar dari suatu program kompetensi, seperti: tata cara penggunaan dan perawatan 

mesin, dll. 

2) Pra Teaching Factory-Level 2 (Kompetensi Proses) 

Pada level ini berfokus pada perencanaan kerja atau juga dapat dikatakan 

sebagai proses kerja. Dimaksudkan untuk peserta didik mampu menerapkan 

pemahaman ketrampilan dasar yang didapat pada level-1. Selain dapat 

menerapkan pada ketrampilan praktik, dimaksudkan juga peserta didik dapat 

mencari sendiri langkah-langkah yang diperlukan dalam membuat produk. 

3) Teaching Factory-Level 3 (Kompetensi Kualitas Standar Mutu) 

Level-3 berfokus pada basis kompetensi yang sesuai dengan tuntutan 

kerja. Penerapan pada level ini mensyaratkan pada peserta didik untuk melakukan 

pekerjaan berdasarkan pada standar kualitas yang ditentukan. Pada proses level ini 

produk yang dihasilkan belum bernilai ekonomi sehingga murni untuk tujuan 

pendidikan. 

4) Teaching Factory-Level 4 (Kompetensi Kualitas Mutu dan Biaya) 

Level ini merupakan level dimana pada aplikasinya dalam praktik 

mempertimbangkan juga budaya kerja DUDI. Produk yang dihasilkan dari hasil 

praktik tidak hanya baik namun juga memiliki nilai jual. Karena praktik yang 
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dilakukan berbasis produksi maka level ini setara dengan struktut PBET 

(Production Based Training) 

5) Teaching Factory-Level 5 (Inovasi Produk) 

Tahap ini berfokus pada inovasi sebagai langkah untuk memenuhi 

kebutuhan pasar dan melihat peluang baru. Level ini juga mempertimbangkan 

aspek Maintanance Repain and Calibration (MRC) pada peralatan sebagai 

kebutuhann produksi. Karena telah berstandarkan industri maka dibutuhkan pula 

kemampuan kerja sama yang baik dalam sebuah kelompok. Salah satu inovasi 

yaitu mengubah fungsi akademis menjadi fungsi yang lebih produktif. 

6) Teaching Factory-Level 6 (Produksi Massal) 

Level ini menekankkan pada manajemen atau manajemen produksi serta 

produksi massal. Pada level ini kegiatan produksi tidak hanya sebagai kegiatan 

praktik namun lebih pada pemenuhan kebutuhan pasar yang dilakukan secara 

massal (repeat order). 

7) Teaching Factory-Level 7 (Produksi Massal) 

Level ini telah mengarah pada pengajuan harga jual pada pasar atas produk 

yang ditawarkan. Pada level ini juga merupakan level yang mengarah pada 

pembentukan teknopark sehingga tidak signifikan diterapkan pada pembelajaran 

SMK. 

k. Tahapan Implementasi Teaching Factory 

Langkah-langkah utama yang diperlukan dalam mengimplementasikan 

teaching factory menurut Teaching Factory Coaching Program (2015) adalah 

sebagai berikut: 
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1) Langkah pertama yang berkaitan dengan siswa-belajar:  

a) Kehadiran siswa 100% belajar serempak/blok dan berkelanjuttan/kontinyu. 

b) Menata daya emosi siswa, sehingga sanggup tidak berkelahi di sekolah. 

c) Menjaga daya hasrat siswa, sehingga sanggup tidak mencuri milih pihak lain. 

2) Langkah kedua, yang berkaitan dengan guru/instruktur: 

a) Membangun mindset dasar- membantu siswa (dengan tulus) dimulai dari 

motorik/skill/ dan kognitif/knowledge, selanjutnya akan diproses 

afektif/attitude (kejujuran dan kepedulian), melalui work-shop/observasi, 

training dan coaching. 

b) Operasional dengan schedule blok dan kontinyu: beban kerja diperhitungkan 

secara lumsum (dari 24 jam/minggu/satu kompetensi, dikonveksi menjadi 24 

jam/minggu/satu porsi beban kerja, dengan rasio: (1) Untuk teori di kelas = 1 

Guru : 24 sampai 36 siswa: (2) Untuk praktik di bengkel = 1 Instruktur : 8 

sampai 10 siswa dengan kerja mesin; (3) Untuk alat kerja manual = 1 

Instruktur : 12 samapi 16 siswa) 

c) RPP dengan bahan ajar diuraikan (breakdown) hingga mencapai 7 level. 

(1) Level 1 dan 2 basic kulikuler/di kelas 

(2) Level 3 dan 4 basic kulikuler/di bengkel 

(3) Level 4 sampai 7 applied kulikuler/di bengkel atau di unit produksi. 

3) Langkah ketiga, yang berkaitan dengan manajemen. 

a) Regulasi operasional, jadwal bengkel/praktik harus menjadi prioritas dan jalan 

terus/kontinyu, selalu tersedia bahan ajar/jobsheet (internal/eksternal), 
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dikerjakan sebanyak-banyaknya oleh siswa dengan pendampingnya yang 

sesuai dan sepadan pleh Guru/Instruktur. 

b) Rekayasa dan rasionalisasi, diadakan fungsi-fungsi/unit-unit kera yang 

mengakses ke bisnis. 

c) Biro konstruksi/rekayasa: (1) R and D 

(2) MR 

(3) PPC/Logistik 

(4) marketing/sale 

4) Self finance and mind set. 

Mengembangkan  (developed) penerimaan dari kegiatan produktif sampai 

dapat memenuhi (covered) biaya operasional sekurang-kurangnya berkontribusi 

terhadap penghematan (saving cost) bahkan diharapkan sampai sanggup re-

investasi (self finance), sebagai gambaran/indikator/tolak ukur, jika sebuah proses 

bisnis yang dimasukkan (includeed) ke dalam kulikuler adalah benar mencapai 

kompeten (kompeten/mampu). 

l. Indikator keterlaksanaan Teaching Factory 

Sedangkan parameter keberhasilan teaching factory menurut Direktorat 

Pembinaan SMK (2017: 27) meliputi: Manajemen, Bengkel dan Lab, Pola 

Pembelajaran, Marketing dan Promosi, Produk, SDM, dan Keterlibatan Industri. 

Dimana progam tersebut didalamnya termuat indikator keterlaksanaan program 

teaching factory. 
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1) Manajemen 

Manajemen dalam teaching factory menempati peran penting dalam 

mendukung pelaksanaan teaching factory sesuai tujuan awal teaching factory 

yaitu meningkatkan kompetensi lulusan sekaligus memenuhi kebutuhan DU/DI 

dalam bentuk produk/jasa. Untuk mencapai tujuan tersebut, komitmen dan fungsi 

manajemen menjadi ujung tombak pengelolaan teaching factory. Fungsi 

manajemen yang dimaksud meliputi planning, organizing, actuating, dan 

controlling (POAC). Secara umum, manajemen teaching factory dapat dijelaskan 

pada tabel berikut. 

Tabel 3. Indikator Manajemen 

Indikator Sub Indikator 

Manajemen 

Administrasi Keuangan 

Struktur Organisasi dan  Job Description 

SOP Kinerja dan Alur Kera 

(Sumber: Direktorat PSMK, 2017) 

Penjelasan:  

a. Administrasi Keuangan: Terdapat pencatatan transaksi sesuai prosedur 

akuntansi yang standar (pencatatan transaksi harian sampai dengan laporan 

keuangan). 

b. Struktur Organisasi dan Job Description: Struktur organisasi di susun 

sedemikian rupa disesuaikan dengan lingkungan industri, peraturan sekolah 

setempat. Struktur organisasi dalam bentuk formal (melalui SK Kepala 

Sekolah) sesuai standar industri (QC, Logistic, Marketing) disertai dengan Job 

description. Dengan catatan Sekolah telah memenuhi unsur teaching factory 

(penanggung jawab utama, marketing, hubungan dengan industri, dan 

seterusnya). 
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c. Standard Operating Procedure (SOP) Kinerja dan Alur kerja: SOP setiap 

unit/sub unit kegiatan teaching factory tersusun dan dilaksanakan dengan 

konsisten. Alur proses (flow chart), misalnya order masuk sampai billing 

dijelaskan siapa yang menangani dan bertanggung jawab. 

 

2) Bengkel dan Lab 

Bengkel atau lab merupakan tempat pembelajaran praktik dilaksanakan, 

sehingga bengkel/lab yang baik harus memenuhi standar  bengkel dan lab sesuai 

standar sarana prasarana baku SMK berdasarkan Permendiknas Nomor 40 tahun 

2008 yang mengatur kriteria minimum sarana dan kriteria minimum prasarana. 

Indikator Bengkel dan Lab pada teaching factory diberikan pada tabel berikut: 

Tabel 4. Indikator Bengkel dan Lab 

Indikator Sub Indikator 

Bengkel dan Lab 

Peralatan 

Tata kelola penggunaan alat 

Manajemen Maintenance, Repair 

& Calibrasion 

Bengkel layout 

Penerapan K3 

(Sumber: Direktorat PSMK, 2017) 

Penjelasan: 

a. Peralatan: Peralatan yang diperlukan baik untuk mencapai kompetensi 

maupun untuk pelaksanaan teaching factory proporsional dengan jumlah 

siswa/rombel. Alat bantu proses yang ada sangat lengkap baik, baik jumlah 

maupun jenisnya. Fasilitas selalu dalam kondisi siap pakai (Maintenance and 

Repair/MR yang baik), selalu distandarisasi sehingga peralatan selalu siap 

pakai. 
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b. Tata kelola penggunaan alat: Tata kelola pemakaian dan peminjaman alat 

dikelola dengan SOP yang jelas. Inventarisasi peralatan dilaksanakan dengan 

konsisten. 

c. Manajemen Maintenance, Repair & Calibrasion (MRC): Ada manajemen 

MRC yang tersusun dengan baik, penanggung jawab jelas, fasilitas harus 

keadaan bersih, standar, dan siap pakai. Ada kartu maintenance di mesin, ada 

data histori MRC. 

d. Bengkel layout: Penataan (layout) bengkel sesuai dengan fungsinya dan diatur 

dengan rapi sesuai dengan kompetensinya dengan memperhatikan aspek 

keamanan, kenyamanan dan kesehatan (K3). Ruang: Luas ruang memadai 

(cukup longgar), ruang workshop tertata rapi dan bersih, memperhatikan 

faktor keselamatan dan alur kerja, tersedia area kerja, alat maupun material 

yang memadai, sinar dan sirkulasi udara baik 

e. Penerapan K3: Dilengkapi dengan simbol-simbol K3 pada setiap ruang dan 

jenis pekerjaan. 

3) Pola Pembelajaran  

Pola pembelajaran yang dilaksanakan di arahkan pada pembelajaran 

berbasis industri. Parameter pola pembelajaran teaching factory dijelaskan pada 

tabel di bawah ini. 

Tabel 5. Indikator Pola Pembelajaran  

Indikator Sub Indikator 

Pola Pembelajaran  

Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) dan LKS 

(jobsheet) 

Bahan praktik 

Basis praktik 

Pelaksanaan diklat 
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Indikator Sub Indikator 

Kewirausahaan 

Kegiatan pengajar/instruktur 

Berbasis corporate culture 

(Sumber: Direktorat PSMK, 2017) 

Penjelasan 

a. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan LKS (Jobsheet): Materi praktik 

diambil dari produk atau bagian produk dan untuk tujuan pencapaian SK/KD 

tuntutan kurikulum (melalui sinkronisasi kurikulum), hasil praktik merupakan 

produk yang layak jual/sesuai tuntutan pelanggan. Bahan praktik: Bahan 

praktik menggunakan bahan baku proses produksi untuk tujuan menghasilkan 

produk (produk jadi atau setengah jadi) sesuai permintaan konsumen. 

b. Basis praktik: Hasil praktik siswa merupakan produk/jasa (produk jadi atau 

setengah jadi) yang siap jual. 

c. Pelaksanaan diklat: Aktivitas pembelajaran praktik merupakan unit kerja dari 

teaching factory sebagai hands on experience peserta didik. 

d. Kewirausahaan: Siswa melakukan setiap tahapan teaching factory dari 

perencanaan produksi - proses produksi - penanganan produk – pemasaran 

produk. Siswa akan dilibatkan dengan aspek target delivery, cost, quality dan 

efisiensi yang terkait dengan customer expectation dan satisfaction. 

e. Kegiatan pengajar/instruktur: Tupoksi plus menyelesaikan job order industri 

dan berlaku standar industri. 

f. Berbasis corporate culture: Praktik dikemas dengan pendidikan karakter/etos 

kerja industri. 
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4) Marketing dan Promosi 

Marketing dan Promosi berkaitan dengan implementasi teaching factory 

dalam kejelasan target dan segmen pasar serta jangkauan pasar, serta 

menyesuaikan metode dan pelaku kegiatan promosi. Parameter marketing dan 

promosi dapat dijelaskan pada tabel berikut. 

Tabel 6. Indikator Marketing dan Promosi 

Indikator Sub Indikator 

Marketing dan 

Promosi 

Marketing & promotion plan 

Media komunikasi untuk Teaching Factory 

Mockup/produk contoh/model 

Jangkauan pasar 

(Sumber: Direktorat PSMK, 2016) 

Penjelasan: 

a. Marketing & Promotion Plan: Memiliki Marketing & Promotion plan yang 

diimplementasikan, dengan target dan segmentasi market yang jelas. 

b. Media komunikasi untuk teaching factory: Memiliki media komunikasi yang 

dipakai untuk menjangkau pasar. Kemampuan teaching factory dari SMK 

telah dikenal baik oleh industri, sehingga pengembangan teaching factory di 

SMK mampu memenuhi kebutuhan praktik siswa dan mampu mencapai 

kapasitas dari kemampuan institusi/SMK. 

c. Mock up/produk contoh/model: merupakan contoh produk yang dihasilkan 

baik berupa barang/jasa yang siap untuk dipasarkan. 

d. Jangkauan pasar: Jangkauan job order (target: lokal, nasional dan 

internasional). 
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5) Produk  

Produk dalam teaching factory berupa barang dan jasa, yang merupakan 

media untuk mengantarkan kompetensi dan bagian dalam proses pembelajaran. 

Parameter produk dapat dijelaskan pada tabel berikut. 

Tabel 7. Indikator Produk  

Indikator Sub Indikator 

Produk 

Produk untuk kebutuhan internal 

Keberterimaan pasar 

Delivery 

Quality 

Quality control 

Inovasi produk 

(Sumber: Direktorat PSMK, 2016) 

 

Penjelasan: 

a. Produk untuk kebutuhan internal: Produk hasil praktik terstandar, baik produk 

setengah jadi maupun produk jadi, kualitas sesuai dan delivery time sesuai. 

b. Keberterimaan pasar: Produk/jasa dapat berkompetisi di pasar baik dalam sisi 

harga, kualitas, delivery dan penilaian pasar. Omzet penjualan meningkat, 

harga tawar produk/jasa mampu berkompetisi dengan produk dari 

industri/masyarakat. 

c.  Delivery: merupakan sebuah tim yang bertugas mengatur orderan dari 

konsumen dan menangani complain atas hasil kerja.  

d. Quality: Memenuhi kebutuhan dan diterima pasar. 

e. Quality control: Hasil produk/jasa konsisten dalam hal kualitas 

f. Inovasi produk: SMK mampu melakukan inovasi guna menghasilkan sebuah 

produk yang berbeda dari produk yang sudah ada sebagai ciri khas produk 

hasil karya SMK tersebut. 
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6) Sumber Daya Manusia (SDM) 

Sumber daya manusia dalam teaching factory merupakan orang-orang 

yang memberikan tenaga, bakat, kreativitas dan usaha mereka dalam 

melaksanakan tujuan teaching factory. Implementasi teaching factory harus 

memiliki SDM yang berpengalaman produksi dan teaching factory. Parameter 

SDM dalam menjalankan teaching factory dapat dijelaskan pada tabel berikut. 

Tabel 8. Indikator SDM 

Indikator Sub Indikator 

Indikator SDM 

Kompetensi teaching factory 

Jumlah dan kesesuaian SDM untuk 

menjalankan teaching factory 

Inovasi 

Team Work 

(Sumber; Direktorat PSMK, 2017) 

Penjelasan: 

a. Kompetensi teaching factory: Kemampuan memecah atau merinci suatu 

produk/jasa menjadi elemen kompetensi pembelajaran praktik. 

b. Jumlah dan kesesuaian SDM untuk menjalankan teaching factory: Jumlah 

SDM yang mampu melaksanakan teaching factory sudah cukup, sehingga 

distribusi pekerjaan dan kewenangan dapat berjalan dengan lancar sesuai SOP. 

c. Inovasi: Kemampuan berinovasi mengimplementasikan dan mengintegrasikan 

dalam kegiatan teaching factory (mampu melihat ekspektasi pasar). 

d. Team work: Team work saling mendukung, saling membantu dan menguatkan 

sehingga pekerjaan berlangsung dengan efektif dan efisien. 
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7) Keterlibatan Industri 

Keterlibatan atau kerjasama antara SMK dan Industri merupakan kunci 

sukses dalam menjalankan teaching factory. Parameter hubungan industri dalam 

proses teaching factory dapat dijelaskan pada tabel berikut. 

Tabel 12. Indikator Hubungan Industri 

Indikator Sub Indikator 

Keterlibatan Industri 
Transfer teknologi 

Investasi oleh industri 

(Sumber: Direktorat PSMK, 2016) 

Penjelasan: 

a. Transfer teknologi: Adanya transfer teknologi konkrit dari industri ke institusi 

yang berdampak positif bagi perkembangan teknologi/ jasa di institusi. Bentuk 

kerjasama di tandai dengan adanya MOU. 

b. Investasi oleh industri: Industri melakukan investasi di SMK berupa 

pemenuhan atau menyediakan beberapa sarpras dan bahan praktik yang sangat 

dibutuhkan oleh SMK dalam pemenuhan tuntutan atau kebutuhan pihak 

industri. 

 

B. Penelitian Yang Relevan 

Berikut merupakan beberapa hasil penelitian yang relevan dengan 

pelaksanaan program teaching factory. 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Vindy Nilayati I (2012), tentang Evaluasi 

Pelaksanaan Teaching Factory di Sekolah Menengah Kejuruan Kota 

Yogyakarta. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui kesesuaian 

teaching factory di Sekolah Menengah Kejuruan Kota Yogyakarta. Hasil dari 
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penelitian tersebut adalah (a) Kesesuaian teaching factory ditinjau dari aspek 

context dengan responden guru termasuk kategori sangat sesuai dengan nilai 

pencapaian kualitas sebesar 27,36 (85,5%), sedangkan responden siswa 

termasuk kategori sesuai dengan nilai pencapaian kualitas sebesar 10,97 

(68,57%) (b) Kesesuaian teaching factory ditinjau dari aspek input dengan 

responden guru termasuk kategori sangat sesuai dengan nilai pencapaian 

kualitas sebesar 46,72 (77,87%), sedangkan responden siswa termasuk 

kategori sesuai dengan nilai pencapain kelengkapan faktor penunjang serta 

sarana ruang teori dan produksi kualitasnya sebesar 32,70 (68,13%); (c) 

Kesesuaian teaching factory ditinjau dari aspek proses dengan responden guru 

termasuk kategori sangat sesuai dengan nilai pencapaian kualitas sebesar 

44,64 (79,71%), sedangka responden siswa termasuk kategori sesuai dengan 

nilai pencapaian kualitas sebesar 21,03 (65,71%); (d) Kesesuaian teaching 

factory ditinjau dari aspek produk dengan responden guru termasuk kategori 

sangat sesuai dengan nilai pencapaian kualitas sebesar 25,88 (80,88%), 

sedangkan responden siswa termasuk kategori sesuai dengan nilai pencapaian 

kualitas sebesar 15,82 (66,01%); (e) Kesesuaian teaching factory ditinjau dari 

aspek context, input, prosess, dan product secara akumulatif dengan 

responden guru termasuk kategori sangat sesuai dengan nilai pencapaian 

kualitas sebesar 144,60 (80,33%), sedangkan responden siswa termasuk 

kategori sesuai dengan nilai pencapaian kualitas sebesar 79,91 (66,6%). 

2.  Penelitian yang dilakukan oleh Yoga Rianaji (2015), tentang Pelaksanaan 

Teaching Factory di SMK Negeri 2 Pengasih Kulonprogo. Hasil penelitian ini 
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menunjukkan bahwa, (a) Pelaksanaan teaching factory  di SMK Negeri 2 

Pengasih Kulonprogo sudah berjalan dengan baik yang diawali dengan 

pembentukan manajemen, lalu dapat tercapainya standar kompeensi yang 

sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh industri, penggunaan peralatan sudah 

optimal, proses produksi barang/jasa dilakukan sesuai dengan prosedur kerja, 

dan evaluasi terhadap siswa sudah dilakukan meskipun evaluasi keseluruhan 

terhadap program belum dapat terpenuhi; (b) Faktor yang mendukung 

pelaksanaan teaching factory di Program Studi Teknik Kendaraan Ringan di 

SMK N 2 Pengasih adalah sumber daya manusia dari siswa yang berkompeten 

serta adanya sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan 

prosuksi barang/jasa, dan memiliki pangsa pasar yang jelas; (c) Sedangkan 

faktor yang menghambat pelaksanaan teaching factory adalah jauhnya jarak 

sekolah dengan tempat pelaksanaan sehingga mengakibatkan kurangnya 

koordinasi, adanya kesibukan dari guru pendamping yang memiliki jadwal 

cukup padat sehingga guru pendamping tidak dapat sepenuhnya berkosentrasi 

pada pelaksanaan kegiatan teaching factory, selaian itu pada struktur 

manajemen masih memiliki jumlah SDM yang terbatas khususnya peralatan 

yang masih terbatas sehingga menyebabkan menumpuknya tugas yang 

dikerjakan. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Novarida Sekarningsih (2018), tentang 

Pembelajaran Teaching Factory di Jurusan Kriya Kayu SMK N 1 Kalasan. 

Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran 

teaching factory di Jurusan Kriya Kayu SMK N 1 Kalasan. Hasil dari 
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penelitian tersebut adalah pembelajaran teaching factory melalui tahapan 

pembelajaran mulai dari perencanaan pembelajaran. Konsep pembelajaran 

teaching factory Jurusan Kriya Kayu SMK Negeri 1 Kalasan sudah melalui 

analisis kurikulum dan analisis usaha pembuatan produk yang di sinkronisasi 

dan sudah sesuai dengan DUDI atau Dunia Usaha dan Dunia Industri. Namun 

dalam pelaksanaan pembelajarannya tidak sesuai dengan sistem full blok, 

karena sarana dan prasarana yang kurang memadai. Hal tersebut yang 

menjadikan standar dan prosedur di Jurusan Kriya Kayu belum bisa menyamai 

dengan Industri. Standar produk pada Jurusan Kriya Kayu memiliki kualitas 

layak jual, hanya saja masih terdapat tingkat kegagalan pada saat peserta didik 

membuat produk tersebut. Sehingga standar produk di Jurusan Kriya Kayu 

belum bisa menyamai standar produk di Industri yang lebih professional. 

 

C. Kerangka Berfikir 

Sekarang ini dunia industri membutuhkan tenaga kerja yang memiliki 

kualitas yang baik. Tenaga kerja saat ini didominasi dari lulusan SMK, sehingga 

untuk memenuhi kebutuhan industri SMK harus mampu menghasilkan lulusan 

dengan dengan kualitas SDM yang mumpuni. Untuk menghasilkan lulusan yang 

berkualitas terdapat faktor yang mempengaruhinya diantaranya, manajemen yang 

baik, sumber daya manusia yang baik, kurikulum yang baik, pembiayaan yang 

memadahi, guru yang profesional, sarana prasarana yang memadahi, serta pola 

pembelajaran yang komunikatif dan efektif. 
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Oleh karena itu pemerintah berusaha untuk meningkatkan kualitas lulusan 

SMK dengan mengimplementasikan pembelajaran teaching factory. Teaching 

factory sebagai salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk lebih 

meminimalisir kesenjangan yang terjadi antara sekolah dengan dunia industri. 

Terlaksananya teaching factory yang benar sesuai dengan ketentuan pelaksanaan 

teaching factory akan dapat mencapai tujuannya untuk mencetak lulusan yang 

siap kerja karena kurikulum sampai budaya yang diterapkan di sekolah didekatkan 

dengan yang terjadi di industri. Teaching factory merupakan pembelajaran yang 

berbasis produksi. Dengan begitu setelah lulus SMK siswa siap bekerja di dunia 

industri maupun berwirausaha. 

Keterlibatan industri dalam pelaksanaan pembelajaran teaching factory 

sangat berpengaruh terhadap terlaksananya model pembelajaran ini. Sehingga 

dalam pelaksanaan pembelajaran peserta didik dapat dapat berhubungan langsung 

dengan dunia industri. Hubungan dan komunikasi yang baik antara sekolah dan 

industri tentunya menjadikan peserta didik dapat mengetahui secara nyata kondisi 

dan suasana industri yang sebenarnya. Keterlibatan industri juga diharapkan 

mampu memberikan pengetahuan mengenai kebutuhan industri, seperti 

kemampuan yang harus dimiliki oleh tenaga kerja, kualitas produk yang 

dihasilkan, dan perkembangan teknologi. 

Dengan diterimanya lulusan SMK di dunia industri karena lulusan yang 

kompeten, tentunya akan dapat mengurangi angka pengangguran serta dapat 

meningkatkan perekonomian di Indonesia. Untuk itu diperlukan indikator untuk 

mengukur tingkat keterlaksanaan pembelajaran teaching factory agar dapat 
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menghasilkan lulusan yang kompeten. Indikator pelaksanaan teaching factory 

yaitu, manajemen, bengkel dan lab, pola pembelajaran, marketing dan promosi, 

produk, SDM, dan keterlibatan industri. Dengan adanya indikator pelaksanaan 

teaching factory akan dapat diketahui fator-faktor yang penghambat dan 

pendukung pembelajaran teaching factory. Untuk itu kerangka berfikir dari 

penelitian ini dapat diilustrasikan sebagai berikut. 
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Gambar 9. Kerangka Berfikir Pelaksanaan Teaching Factory 
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D. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan kajian-kajian terhadap kepustakaan, 

dapat dirumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Seberapa besar tingkat keterlaksanaan teaching factory di SMK 2 Pengasih 

pada Kompetensi Keahlian Desain Interior dan Teknik Furnitur berdasarkan 

aspek manajemen ditinjau dari guru? 

2. Seberapa besar tingkat keterlaksanaan teaching factory di SMK 2 Pengasih 

pada Kompetensi Keahlian Desain Interior dan Teknik Furnitur berdasarkan 

aspek bengkel dan lab ditinjau dari guru? 

3. Seberapa besar tingkat keterlaksanaan teaching factory di SMK 2 Pengasih 

pada Kompetensi Keahlian Desain Interior dan Teknik Furnitur berdasarkan 

aspek pola pembelajaran ditinjau dari guru? 

4. Seberapa besar tingkat keterlaksanaan teaching factory di SMK 2 Pengasih 

pada Kompetensi Keahlian Desain Interior dan Teknik Furnitur berdasarkan 

aspek marketing dan promosi ditinjau dari guru? 

5. Seberapa besar tingkat keterlaksanaan teaching factory di SMK 2 Pengasih 

pada Kompetensi Keahlian Desain Interior dan Teknik Furnitur berdasarkan 

aspek produk barang/jasa ditinjau dari guru? 

6. Seberapa besar tingkat keterlaksanaan teaching factory di SMK 2 Pengasih 

pada Kompetensi Keahlian Desain Interior dan Teknik Furnitur berdasarkan 

aspek SDM ditinjau dari guru? 
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7. Seberapa besar tingkat keterlaksanaan teaching factory di SMK 2 Pengasih 

pada Kompetensi Keahlian Desain Interior dan Teknik Furnitur berdasarkan 

aspek keterlibatan industri ditinjau dari guru? 

8. Seberapa besar tingkat keterlaksanaan teaching factory di SMK 2 Pengasih 

pada Kompetensi Keahlian Desain Interior dan Teknik Furnitur berdasarkan 

aspek pola pembelajaran ditinjau dari siswa? 

9. Seberapa besar tingkat keterlaksanaan teaching factory di SMK 2 Pengasih 

pada Kompetensi Keahlian Desain Interior dan Teknik Furnitur berdasarkan 

aspek marketing dan promosi ditinjau dari siswa? 

10. Seberapa besar tingkat keterlaksanaan teaching factory di SMK 2 Pengasih 

pada Kompetensi Keahlian Desain Interior dan Teknik Furnitur berdasarkan 

aspek produk barang/jasa ditinjau dari siswa? 

 

 


