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Abstrack 

The purpose of this study is (1) To determine the model curriculum and syllabus are 
used in machining learning techniques, (2) To determine the learning objectives of 
machining techniques, (3) To know the techniques used in machining learning techniques, 
(4) To determine roles of teachers and students in learning machining techniques, (5) To 
determine media learning tools used in machining techniques, (6) To determine the 
evaluation model used in machining learning techniques.  

This research is qualitative research with ethnographic research design. This study 
took place in SMK Warga Surakarta. Data was collected through interviews, observations, 
and documents. Data analysis using ethnographic analysis.  

This research resulted is (1) the model curriculum and syllabus are used: 
Curriculum refers to the educational unit of National Education Standards Agency and 
refers to the National Occupational Standards competency, (2) learning objectives 
machining techniques is to produce graduates who are power educated, trained, and 
skilled who meet the competencies required by the workforce in the relevant technical 
field, (3) the techniques used in machining learning techniques is lectures, question and 
answer, discussion, assignments, demonstrations, exercises and practice, ( 4) the role of 
teachers and students in learning machining techniques is as a source of learning, as a 
facilitator, as the manager of learning, as a demonstrator, as a mentor, a motivator and 
evaluator as well as the success of the program in improving teaching and learning in both 
theory and teaching activities in the laboratory practicum in designing and creating 
conditions for student learning in a systematic and sustainable, creating and maintaining 
an optimal learning conditions for the achievement of the objectives of teaching. The role 
of students as learners in learning to listen, take notes, work, practice, ask and answer the 
questions given by the teacher during the learning process both in learning theory and 
practical learning activities, (5) the media used in the study is multi-media, media images, 
overhead projector, print media, and a variety of machine tools and other materials in the 
laboratory, (6) evaluation of learning is formative and summative. 
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Pendahuluan 

 

       Perkembangan dunia pendidikan saat ini sedang memasuki era yang ditandai 

dengan gencarnya inovasi teknologi, sehingga menuntut adanya penyesuaian sistem 

pendidikan yang selaras dengan tuntutan dunia kerja. Pendidikan harus mencerminkan 

proses memanusiakan manusia dalam arti mengaktualisasikan semua potensi yang 

dimilikinya menjadi kemampuan yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari di 

masyarakat luas.  

       Pendidikan kejuruan yang dikembangkan di Indonesia diantaranya adalah Sekolah 

Menengah Kejuruan, dirancang untuk menyiapkan peserta didik atau lulusan yang siap 

memasuki dunia kerja dan mampu mengembangkan sikap profesional di bidang kejuruan. 

Lulusan pendidikan kejuruan, diharapkan menjadi individu yang produktif yang mampu 

bekerja menjadi tenaga kerja menengah dan memiliki kesiapan untuk menghadapi 

persaingan kerja. Kehadiran sekolah menengah kejuruan sekarang ini semakin didambakan 

masyarakat, khususnya masyarakat yang berkecimpung langsung dalam dunia kerja. 

Dengan catatan, bahwa lulusan pendidikan kejuruan memang mempunyai kualifikasi 

sebagai calon tenaga kerja yang memiliki keterampilan vokasional tertentu sesuai dengan 

bidang keahliannya. 

       Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, lulusan sekolah 

menengah kejuruan harus terampil dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan 

zaman. Identifikasi dan seleksi kurikulum, pengembangan materi kurikulum, dan 

pengembangan paket-paket yang didasarkan atas kompetensi dan pengajaran individual 

adalah sangat penting. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan kurikulum sekolah menengah 

kejuruan, perlu dilakukan identifikasi dan pemilihan materi pengajaran yang relevan dengan 

dunia kerja atau dunia industri (Link and Match). Selain itu, harus dilakukan pengembangan 

materi secara terpadu yang disesuaikan dengan tuntutan dunia usaha utau dunia industri 

melalui pengembangan paket-paket belajar atau modul dan praktikum. 

       Upaya untuk mencapai kualitas lulusan pendidikan kejuruan yang sesuai dengan 

tuntutan dunia kerja tersebut, perlu didasari dengan kurikulum pembelajaran yang dirancang 

dan dikembangkan dengan prinsip kesesuaian dengan kebutuhan stakeholders. Kurikulum 

pendidikan kejuruan secara spesifik memiliki karakter yang mengarah kepada pembentukan 

kecakapan lulusan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan tertentu. Kecakapan 

tersebut telah diakomodasi dalam kurikulum sekolah menengah kejuruan yang meliputi 

kelompok Normatif, Adaptif dan kelompok Produktif. 
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        Pendidikan dan pelatihan di sekolah menengah kejuruan khusnya pada program 

produktif yang sesuai dengan bidang keahlian, secara ideal dituntut untuk menerapkan 

pendekatan pembelajaran yang mampu memberikan pengalaman belajar kepada peserta 

didik di dalam penguasaan kompetensi atau kemampuan kerja sesuai dengan tuntutan dunia 

usaha dan industri. 

        Pendekatan pembelajaran tersebut terdiri dari Pelatihan Berbasis Kompetensi 

(Competency Based Training), Pelatihan Berbasis Produksi (Production Based Training) 

dan Pelatihan Berbasis Industri. Dengan menerapkan  pendekatan pembelajaran ini 

diharapkan mampu memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik di dalam 

penguasaan seluruh kompetensi yang harus dikuasai sesuai Standar Kompetensi Nasional. 

       Teknik permesinan adalah merupakan mata pelajaran program keahlian produktif 

yang didalamnya memuat tentang pengembangan bidang produksi yang memilki 

konsentrasi pada rancang bangun mesin-mesin industri, yang tujuannya adalah untuk 

memenuhi pelayanan dunia usaha dan dunia industri. 

       SMK warga merupakan sekolah kejuruan yang juga memilki program keahlian 

teknik pemesinan yang saat ini selalu dilirik oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak 

dibidang industri dan pertambangan karena lulusannya sudah dipercaya mampu bersaing 

dan memilki skill yang baik dalam bidang pemesinan. Salah satu keunggulannya adalah 

bahwa sekolah ini memilki Bursa Kerja Khusus (BKK) dimana perusahaan sendiri yang 

datang untuk mencari dan menawarkan kerjasama dengan sekolah untuk mencari tenaga-

tenaga kerja yang handal dan profesional dalam bidang permesinan sekaligus menjadi 

fasilitator sekolah-sekolah lain untuk mengakses perusahaan-perusahaan yang 

membutuhkan tenaga kerja yang kompeten. 

        Dari segi prestasi SMK Warga Surakarta telah mampu membuat gebrakan baru 

dalam melatih dan memperkuat kemampuan mereka dengan membuktikan kemampuan para 

siswanya dalam merancang dan merakit mobil yang tidak kalah bersaing dengan mobil-

mobil buatan industry mobil yang modern yaitu mobil Esemka yang saat ini banyak 

diminati juga oleh bukan hanya para pejabat daerah tetapi juga masayarakat. Hal ini 

membuktikan bahwa siswa-siswa SMK Warga mampu menunjukan skill atau kemampuan 

mereka dalam merakit mobil. 

       Hal ini menjadi sebuah keniscayaan bahwasannya sebuah pendidikan dituntut untuk 

membuat sebuah model pengelolaan pembelajaran yang mampu menjawab tantangan jaman 

serta kualitas kurikulum yang dihasilkan harus sesuai dengan cita-cita bangsa, 
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perkembangan ilmu dan teknologi, perkembangan siswa serta kemajuan dan tuntutan 

masyarakat terhadap kualitas lulusan lembaga pendidikan itu. 

       Oleh karena itu dengan melihat keunggulan sekolah yang bersangkutan maka 

penulis sangat tertarik untuk mengkaji dan mendalami bagaimana Pengelolaan 

pembelajaran yang dilakukan oleh institusi sekolah dalam meningkatkan sumber daya anak 

didik mereka, terutama dalam bidang pemesinan. Maka yang menjadi topik  penelitian yang 

akan diteliti adalah tentang “Pengelolaan Pembelajaran Teknik Pemesinan di SMK Warga 

Surakarta”. 

       Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan pembelajaran teknik 

pemesinan yaitu: 1) Untuk mengetahui model kurikulum dan silabus yang digunakan dalam 

pembelajaran teknik pemesinan, 2) Untuk mengetahui tujuan pembelajaran teknik 

pemesinan, 3) Untuk mengetahui teknik-teknik yang digunakan dalam pembelajaran teknik 

pemesinan, 4) Untuk mengetahui peran guru dan siswa dalam pembelajaran teknik 

pemesinan, 5) Untuk mengetahui media peralatan yang digunakan dalam pembelajaran 

teknik pemesinan, 6) Untuk mengetahui model evaluasi yang digunakan dalam 

pembelajaran teknik pemesinan. 

Metode Penelitian 

       Jenis penelitian ini menggunakan metode atau pendekatan penelitian kualitatif. 

Menurut Sutama (2011) menyatakan bahwa kajian kualitatif adalah penelitian yang 

menekankan pada investigator untuk mengkaji secara natural (alamiah) fenomena yang 

tengah terjadi dengan keseluruhan kompleksitasnya. Artinya, penelitian kualitatif lebih 

menekankan pada proses dari pada pengukuran, mendeskripsikan, menafsirkan, dan 

memberikan makna dan tidak cukup dengan penjelasan belaka, dan memanfaatkan 

multimetode dalam penelitian. 

       Subjek penelitian ini yaitu informan atau nara sumber yaitu wakil kepala sekolah 

bagian kurikulum, ketua program pemesinan, guru dan siswa yang kesemuanya merupakan 

sumber data bagi peneliti dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti. Dari informan 

data akan di gali melalui teknik wawancara.Lokasi penelitian ini di SMK Warga Surakarta 

yang berada di Jl. Kol.Sutarto No. 81 Jebres Surakarta. 

       Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

wawancara, dokumentasi, dan observasi. Di dalam melakukan analisis data peneliti 

menggunakan metode analisis interaktif yang dijelaskan Miles dan Huberman dalam 

sugiono (2010) yaitu: reduksi data (data deduction), penyajian data (data display), dan 

penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclusion drawing/verivication). Untuk menentukan 
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keabsahan data didasarkan pada pendapat Moleong (2007) mengatakan bahwa untuk 

keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan yang didasarkan atas kriteria: Derajat 

kepercayaan (credibility), Keteralihan (transferability), Ketergantungan (dependability), 

Kepastian (confirmability) 

Hasil Penelitian 

Kurikulum Pembelajaran. 

       Keahlian teknik permesinan di SMK Warga Surakarta disusun berdasarkan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Penyusunan program keahlian ini nantinya 

diharapkan mampu mengimplementasikan pembelajaran dan memenuhi standarisasi belajar 

siswa. Dimana KTSP ini disusun berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang 

mengacu pada Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan serta berpedoman pada panduan 

yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Dalam Kurikulum memuat 

seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara 

yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai 

tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, 

satuan pendidikan dan peserta didik sebab kurikulum tingkat satuan pendidikan saat ini 

disusun dan dikembangkan oleh masing-masing satuan pendidikan sehingga penyesuaian 

kompetensi pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah. 

       Dalam penerapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, guru dituntut untuk 

menjabarkan kurikulum tersebut yang terfokus pada kompetensi tertentu berupa 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang utuh dan terpadu, serta dapat didemonstrasikan 

oleh siswa sebagai implementasi hasil belajar. Disamping itu juga guru harus 

merencanakan, melaksanakan, dan menilai kurikulum serta hasil belajar peserta didik dalam 

mencapai standar kompetensi, dan kompetensi dasar sebagai wujud penguasaan dan 

pemahaman terhadap apa yang telah dipelajari, juga mampu mengembangkan dalam bentuk 

indikator, pengembangan indikator dari kompetensi dasar dengan mempertimbangkan 

karakteristik mata pelajaran, peserta didik dan sekolah, sebab indikator menjadi sangat 

penting karena merupakan acuan dalam penilaian. 

       Sebagai guru yang kompeten guru-guru SMK Warga menyadari perannya dalam 

pengembangan kurikulum dalam bentuk silabus dan RPP sebagai acuan dalam proses 

pembelajaran. Dalam proses pembelajaran guru SMK Warga mengacu pada RPP yang telah 

dibuat, dan menggunakan media pembelajaran yang ada, dan setiap pembelajaran dilakukan 

dengan tetap memperhatikan standar keamanan, serta menggambarkan prosedur dan 
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pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang telah 

ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. 

       Dalam pembelajaran pemesinan guru-guru di SMK Warga tidak terlepas dari 

skenario pembelajaran yang telah disusun dalam bentuk rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP). Berdasarkan RPP guru pemesinan di SMK Warga diharapkan bisa menerapkan 

pembelajaran secara terprogram. Dengan demikian RPP yang telah disusun oleh guru 

pemesinan memiliki daya terap yang tinggi. Disamping itu guru pemesinan menyadari 

bahwa tanpa perencanaan yang matang, mustahil target pembelajaran bisa tercapai secara 

maksimal dan pada sisi lain, melalui RPP pun dapat diketahui kadar kemampuan guru 

dalam menjalankan profesinya. 

       Hal ini sejalan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Depdiknas yang tertuang 

dalam Undang-Undang Sistim Pendidikan Nasional, Bab I pasal 1 ayat 19 bahwa kurikulum 

merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran yang 

digunakan sebagai pedoman penyelenggaran proses pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu. Keahlian teknik permesinan di SMK Warga Surakarta disusun 

berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Penyusunan program keahlian 

ini nantinya diharapkan mampu mengimplementasikan pembelajaran dan memenuhi 

standarisasi belajar siswa. Dimana KTSP ini disusun berdasarkan Standar Nasional 

Pendidikan (SNP) yang mengacu pada Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan serta 

berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). 

Dalam Kurikulum memuat seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan 

bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan 

kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik sebab kurikulum 

tingkat satuan pendidikan saat ini disusun dan dikembangkan oleh masing-masing satuan 

pendidikan sehingga penyesuaian kompetensi pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan 

dan potensi yang ada di daerah. 

       Dalam penerapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, guru dituntut untuk 

menjabarkan kurikulum tersebut yang terfokus pada kompetensi tertentu berupa 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang utuh dan terpadu, serta dapat didemonstrasikan 

oleh siswa sebagai implementasi hasil belajar. Disamping itu juga guru harus 

merencanakan, melaksanakan, dan menilai kurikulum serta hasil belajar peserta didik dalam 

mencapai standar kompetensi, dan kompetensi dasar sebagai wujud penguasaan dan 

pemahaman terhadap apa yang telah dipelajari, juga mampu mengembangkan dalam bentuk 
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indikator, pengembangan indikator dari kompetensi dasar dengan mempertimbangkan 

karakteristik mata pelajaran, peserta didik dan sekolah, sebab indikator menjadi sangat 

penting karena merupakan acuan dalam penilaian. 

       Sebagai guru yang kompeten guru-guru SMK Warga menyadari perannya dalam 

pengembangan kurikulum dalam bentuk silabus dan RPP sebagai acuan dalam proses 

pembelajaran. Dalam proses pembelajaran guru SMK Warga mengacu pada RPP yang telah 

dibuat, dan menggunakan media pembelajaran yang ada, dan setiap pembelajaran dilakukan 

dengan tetap memperhatikan standar keamanan, serta menggambarkan prosedur dan 

pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang telah 

ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. 

       Dalam pembelajaran pemesinan guru-guru di SMK Warga tidak terlepas dari 

skenario pembelajaran yang telah disusun dalam bentuk rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP). Berdasarkan RPP guru pemesinan di SMK Warga diharapkan bisa menerapkan 

pembelajaran secara terprogram. Dengan demikian RPP yang telah disusun oleh guru 

pemesinan memiliki daya terap yang tinggi. Disamping itu guru pemesinan menyadari 

bahwa tanpa perencanaan yang matang, mustahil target pembelajaran bisa tercapai secara 

maksimal dan pada sisi lain, melalui RPP pun dapat diketahui kadar kemampuan guru 

dalam menjalankan profesinya. 

       Hal ini sejalan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Depdiknas yang tertuang 

dalam Undang-Undang Sistim Pendidikan Nasional, Bab I pasal 1 ayat 19 bahwa kurikulum 

merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran yang 

digunakan sebagai pedoman penyelenggaran proses pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu. 

Tujuan Pembelajaran 

       Kegiatan guru SMK Warga dalam pembelajaran permesinan tidak lepas dari tujuan 

kurikulum yang telah ditetapkan dan dikembangkan dalam silabus dan RPP. Demikian juga 

dengan metode pembelajaran, media pembelajaran serta bahan ajar yang digunakan oleh 

guru dalam menunjang aktivitas proses belajar mengajar di kelas tidak terlepas dari tujuan 

pencapaian kurikulum pendidikan. Oleh karena itu  tujuan pembelajaran permesinan tidak 

lain adalah merupakan kegiatan untuk mencapai kurikulum pemesinan. 

       Dalam pembelajaran yang diselenggarakan di SMK Warga adalah merupakan 

keahlian terkait dengan bidang produksi, dengan mesin bubut, mesin frais, dan mesin CNC 

sebagai peralatan utama dalam pelaksanaan praktik. Sehingga setiap peserta didik dituntut 

untuk mencapai kompetensi  berdasarkan keahlian tersebut. 
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       Dari kompetensi diatas nantinya diharapkan adalah tercapainya tujuan program 

keahlian teknik permesinan yang secara umum mengacu pada isi Undang-Undang Sistem 

Pendidikan Nasional (UU SPN) Pasal 3 mengenai Tujuan Pendidikan Nasional dan 

penjelasan Pasal 15 menyebutkan bahwa pendidikan kejuruan merupakan pendidikan 

menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. 

Dan secara khusus tujuan Program Keahlian Teknik Permesinan adalah membekali peserta 

didik dengan keterampilan, pengetahuan, dan sikap agar kompeten dalam bekerja baik 

secara mandiri atau mengisi lowongan pekerjaan yang ada didunia usaha dan dunia industri 

sebagai tenaga kerja tingkat menengah dalam bidang teknik permesinan, memilih karir, 

berkompetisi, dan mengembangkan sikap profesionalisme dalam bidang teknik permesinan. 

       Oleh karena itu tujuan pembelajaran teknik permesinan di SMK Warga adalah 

untuk menghasilkan lulusan yang merupakan tenaga terdidik, terlatih, dan terampil yang 

memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan oleh dunia kerja dalam bidang teknik yang 

relevan. Sehingga untuk mencapai tujuan tersebut para siswa dituntut untuk belajar secara 

efektif dan efisien. 

Teknik-Teknik Pembelajaran 

       Dalam melaksanakan aktivitas mengajar seorang guru harus memiliki langkah-

langkah dan strategi yang tepat dalam mengajar. Langkah-langkah ini harus 

dimanivestasikan dalam sebuah teknik pembelajaran yang nantinya dapat membangun dan 

menciptakan sinergitas dalam belajar. Guru dan siswa dapat melakukan interaksi dengan 

baik dalam proses belajar sehingga suasana pembelajaran menjadi hidup dan tidak 

menimbulkan kebosanan bagi siswa. Hal ini telah ditunjukan oleh guru-guru yang ada di 

SMK Warga Surakarta dimana pembelajaran bukan hanya dilakukan di dalam ruangan 

sekolah tetapi guru dan pihak sekolah melakukan studi tour/studi banding ke perusahaan-

perusahaan mitra sekolah untuk memperkenalkan kepada siswa mesin-mesin/ alat-alat yang 

digunakan oleh perusahaan bersangkutan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memperlihatkan 

kepada siswa lingkungan dunia kerja/ dunia industri agar siswa tidak merasa kaku/asing 

dengan lingkungan kerja. Hal lain adalah untuk membiasakan siswa untuk memahami dan 

mendalami cara kerja/manajemen perusahaan dalam mengelola dan 

menjalankan/mengoperasikan organisasi perusahaan. Hal ini sesuai dengan apa yang 

disampaikan oleh Gerlach dan Ely dalam Hamzah (2009) mengatakan bahwa teknik adalah 

sebagai jalan, alat atau media yang digunakan oleh guru untuk mengarahkan kegiatan 

peserta didik kearah tujuan yang ingin dicapai. 
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       Penggunaan teknik yang baik dalam pembelajaran sangat penting untuk 

menciptakan kondisi dan suasana pembelajaran yang baik dan menyenangkan. Peran guru 

sangat penting dalam meningkatkan motivasi serta keinginan serta bakat siswa dalam 

belajar.Teknik pembelajaran yang dimunculkan oleh guru harus variatif untuk 

meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam belajar sehingga tidak memunculkan rasa 

kebosanan kepada siswa. Studi banding ke dunia kerja merupakan langkah yang tepat untuk 

mengenalkan siswa dengan dunia kerja sekaligus menjadi pengalaman siswa dalam 

mengakses dunia kerja. Disamping itu aktivitas siswa dan guru dalam pembelajaran teknik 

pemesinan telah menunjukan pengintegrasian antar komponen baik siswa, guru, sarana dan 

prasarana belajar dan bahan ajar. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Sudrajat 

(2008) bahwa teknik pembelajaran adalah sebagai cara yang dilakukan pengajar dalam 

menerapkan metode pembelajaran tertentu. 

Peran Guru dan Siswa Dalam Pembelajaran 

       Peran guru sebagai manajer dalam kegiatan belajar di kelas merupakan salah satu 

faktor yang penting dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Guru sebagai tenaga 

profesional, dituntut tidak hanya mampu mengajar dengan baik saja tetapi juga harus 

mampu mengelola kelas, yaitu menciptakan dan mempertahankan kondisi belajar yang 

optimal bagi tercapainya tujuan pengajaran. Disamping itu pula seorang guru harus 

memiliki kecakapan emosional, memiliki kepribadian yang baik serta menunjukan prilaku 

yang bersahabat dengan peserta didik. 

       Keberadaan guru dan siswa dalam pembelajaran sangat penting karena dua 

komponen ini merupakan pelaku pendidikan yang berfungsi sebagai pengajar dan peserta 

didik. Peran guru sangat penting bagi pengembangan sumberdaya manusia siswa untuk 

mencapai tujuan pendidikan sekaligus menghasilkan peserta didik yang kompatibel, 

berkualitas dan memiliki daya saing dikancah percaturan dunia internasional saat ini yang 

lebih membutuhkan manusia-manusia yang handal dalam bidangnya termasuk teknik 

permesinan. 

       Dalam dunia pembelajaran guru memegang peranan yang sangat besar dalam 

melakukan proses belajar mengajar. Karena keberhasilan peserta didik tergantung kepada 

guru sebagai pendidik dalam mengarahkan, membimbing dan mendidik mereka agar 

memiliki kecakapan dan kemampuan dalam pembelajaran teknik pemesinan.Dalam 

pembelajaran teori maupun praktek senantiasa menyesuaikan dengan metode dan strategi 

guru dalam melaksanakan pembelajaran. Jika guru mengajar dengan metode ceramah 

kegiatan siswa adalah mendengarkan, mencatat, bertanya dan menjawab pertanyaan yang 
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diberikan guru. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Wina Sanjaya (2008) 

agar guru dapat mengoptimalkan perannya sebagai fasilitator, maka guru perlu memahami 

hal-hal yang berhubungan dengan pemanfaatan berbagai media dan sumber belajar. 

Media Pembelajaran 

        Dengan digunakannya alat peraga dalam pembelajaran permesinan baik teori 

maupun praktik berarti guru telah mengoptimalkan seluruh fungsi panca indra siswa untuk 

meningkatkan efektivitas siswa dalam belajar dengan cara mendengar, melihat, meraba, dan 

menggunakan pikirannya secara logis dan realistis bukan hanya sekedar menerawang pada 

wilayah yang abstrak, melainkan sebagai proses empirik yang kongkrit yang nyata. Hal ini 

sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Hamalik (1994) mengungkapkan bahwa 

penggunaan media pengajaran akan sangat membantu keefektifan proses pembelajaran, 

penyampaian informasi dan dapat membantu peningkatan pemahaman siswa, penyajian 

data/informasi lebih menarik dan terpercaya, memudahkan penafsiran data dan memadatkan 

informasi. 

Evaluasi Pembelajaran 

       Dalam rangka membantu peserta didik dalam mengembangkan kreativitas, 

partisipatif, kemandirian dan minat, bakat, ketrampilan fisik maka perlu diperlukan program 

pembelajaran yang interaktif dan inspiratif dalam rangka untuk menciptakan sumber daya 

manusia yang handal dalam bidangnya. Dalam pembelajaran perlu adanya penilaian dan 

evalusi yang telah dirumuskan dalam program pendidikan. 

       Penilaian pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui perkembangan hasil belajar 

siswa dan hasil belajar guru. Penilaian ini dilakukan untuk untuk melakukan perbaikan 

rencana pembelajaran. Di SMK Warga surakarta, penilaian hasil belajar atau ketercapaian 

hasil belajar dilakukan pada saat proses belajar mengajar disekolah tujuannya adalah untuk 

mengetahui sejauh mana pemahaman dan penerimaan siswa terhadap mata pelajaran 

tertentu. Ini mengindikasikan bahwa evaluasi dan tindak lanjut pada hasil mata pelajaran 

tertentu bertujuan untuk melihat kompetensi dalam penguasaan siswa  terhadap mata 

pelajaran tersebut. 

       Penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah peserta didik telah mencapai 

kompetensi (tingkat penguasaan) minimal atau ketuntasan belajar seperti yang telah 

dirumuskan pada saat pembelajaran direncanakan. Hal ini sejalan dengan apa yang 

disampaikan oleh Djamarah (2005) bahwa evaluasi bukan hanya sekedar menentukan angka 

keberhasilan belajar tetapi yang lebih penting adalah sebagai dasar umpan balik dari proses 

interaksi edukatif yang dilaksanakan. 
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Simpulan 

       Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) 

model kurikulum dan silabus yang digunakan adalah Kurikulum Tingkat satuan pendidikan 

(KTSP) yang mengacu pada Badan Standar Nasional Pendidikan dan mengacu pada 

Standak Kopetensi Kerja Nasional (SKKN), (2) tujuan pembelajaran teknik pemesinan 

adalah untuk menghasilkan lulusan yang merupakan tenaga terdidik, terlatih, dan terampil 

yang memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan oleh dunia kerja dalam bidang teknik yang 

relevan, (3) teknik-teknik yang digunakan dalam pembelajaran teknik pemesinan adalah 

ceramah, tanya jawab, diskusi, pemberian tugas, demonstrasi,  latihan dan praktek, (4) peran 

guru dan siswa dalam pembelajaran teknik pemesinan adalah guru sebagai sumber belajar, 

sebagai fasilitator, sebagai pengelola pembelajaran, sebagai demonstrator, sebagai 

pembimbing, sebagai motivator dan juga sebagai evaluator dalam meningkatkan 

keberhasilan program belajar mengajar baik dalam kegiatan pengajaran teori maupun 

kegiatan praktikum di laboratorium dalam mendesain dan menciptakan kondisi belajar 

siswa secara sistematis dan berkesinambungan, menciptakan dan mempertahankan kondisi 

belajar yang optimal bagi tercapainya tujuan pengajaran. Peran siswa sebagai peserta didik  

dalam pembelajaran adalah mendengarkan, mencatat, mengerjakan, mempraktekan, 

bertanya dan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru pada saat proses belajar 

mengajar baik dalam kegiatan pembelajaran teori maupun kegiatan pembelajaran 

praktikum, (5) media yang digunakan dalam pembelajaran adalah multi media, media 

gambar, OHP proyektor, media cetak, dan berbagai peralatan mesin dan bahan lain yang 

ada di laboratorium, (6) evaluasi dalam pembelajaran adalah formatif dan sumatif. 
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