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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Sukoharjo merupakan 

sekolah kejuruan yang memiliki 7 jenis paket keahlian, yang kini tengah 

diminati oleh masyarakat dimana setiap tahunnya mengalami peningkatan 

jumlah pendaftar. Paket keahlian yang dimiliki oleh SMK Negeri 2 Sukoharjo 

meliputi Paket Keahlian: Teknik Gambar Bangunan, Teknik Pemeliharaan 

Mesin Industri, Teknik  Mekatronika, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik 

Kimia Industri, Agribisnis Ternak Ruminansia dan Teknik Pengeloaan Hasil 

Pertanian.   

 Untuk mencapai tujuan itu SMK Negeri 2 Sukoharjo terus berupaya 

untuk memperbaiki kualitas dan mutu pendidikannya, dengan membuat 

program-program pengembangan sekolah sesuai dengan kriteria yang telah 

ditetapkan. 

Sarana dan prasarana praktik mempunyai peranan yang sangat penting 

keberadaannya dalam pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

khususnya selain  sumber daya manusia itu sendiri.  Dengan sarana dan 

prasarana yang lengkap didukung dengan sumber daya manusia yang 

berkualitas akan memberikan hasil pendidikan yang baik pula.  

Pernyataan diatas sesuai penelitian yang pernah dilakukan oleh  Darmawan 

(2014), tentang manajemen sarana dan prasarana dalam meningkatkan 

kualitas pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan sarana 

prasarana sekolah yang baik akan dapat meningkatkan kualitas pendidikan. 

Manajemen sarana prasarana pendidikan meliputi perencanaan, pengadaan, 

pemeliharaan, inventarisasi, dan penghapusan sarana prasarana di sekolah. 

Seiring dengan otonomi daerah, sekolah dituntut memiliki kemandirian untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan sekolah menurut kebutuhan dan 

kemampuan sendiri dengan tetap mengacu pada peraturan dan perundangan-

undangan pendidikan nasional. 
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Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Riswanti,  Samani 

dan  Palupi (2015) menyatakan bahwa bahwa adanya pengelolaan bengkel 

dapat mempengaruhi peningkatan hasil pengetahuan, keterampilan praktik 

dan motivasi belajar siswa. 

Juga penelitian yang dilakukan oleh Ulum , Yoto dan Widiyanti (2016), 

dengan hasil penelitian bahwa ruang bengkel yang standar, jumlah peralatan 

yang mencukupi, penerangan yang cukup dan ventilasi udara yang baik serta 

adanya perlengkapan K3 dapat menunjang proses pembelajaran praktik akan 

semakin lebih baik. 

Tersedianya sarana dan prasaran praktik dimaksudkan agar dapat 

memenuhi standar pelayanan ataun Standart Operational Procedur (SOP) 

dalam sebuah bengkel kerja. Terkait dengan hal tersebut, tentu saja tidak 

lepas dari segi pembiayaan yang tidak sedikit. Maka perlu diberlakukanya 

sistem pengalokasian dan pengelolaan yang professional, yang bertujuan agar 

pembiayaan dapat digunakan secara efektif dan efisien.  Sehingga  

perkembangan hasil belajar siswa secara individu dan berkesinambungan 

dapat terpantau. . 

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional disebutkan, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan sumber 

daya manusia. Pendidikan bertujuan mengembangkan potensi peserta didik 

agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.  

 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan pendidikan 

menengah kejuruan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta 

didik untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu. Sedangkan menurut PP 

nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) disebutkan 

pendidikan menengah kejuruan adalah jenjang pendidikan menengah yang 

mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk jenis pekerjaan 

tertentu. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian 
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Pendidikan Nasional dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pendidikan 

khususnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Indonesia. 

Sekolah merupakan suatu komunitas belajar yang mengembangkan 

potensi atau kemampuan siswa. Proses pendidikan terarah dan terencana pada 

penguasaan pengetahuan, kemampuan, ketrampilan, pengembangan sikap dan 

nilai-nilai dalam rangka pembentukan dan pengembangan diri siswa. Yang 

pada gilirannya semua itu akan diperlukan untuk berbagai kepentingan.  

Saat ini SMK baik status negeri maupun swasta sudah banyak yang 

menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001 : 2008. 

Diterapkannya standar internasional ini agar SMK lebih baik dalam 

pengelolaannya dan terstandar. Standarisasi pelayanan ini diterapkan pada 

seluruh unit kerja yang ada termasuk unit kerja bengkel. Bengkel dengan 

kelengkapannya harus dikelola dengan baik agar selalu siap digunakan 

praktikum siswa.  

Bengkel atau laboratorium merupakan  ujung tombak di SMK karena 

penerapan teori yang dipelajari dapat dipraktikan di bengkel. Sarana 

prasarana bengkel yang dibutuhkan siswa disesuaikan dengan kompetensi 

yang ada yang pengelolaannya melibatkan SDM yang berkualitas. Dengan 

pengaturan tata letak bengkel yang disesuaikan dengan kebutuhan, maka 

sarana prasarana pembelajaran merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi kualitas tamatan khususnya di SMK..  

 Dalam bukunya Masykuri dan Prihadi (2015 : 1) mengatakan bahwa 

sarana prasarana sekolah juga memberi pengaruh pada proses belajar 

mengajar dan prestasi peserta didik baik akademik maupun non akademik. 

Seorang pendidik/guru menciptakan kondisi yang mampu mengembangkan 

bakat dan ketrampilan siswa. Metode yang dilakukannya pun disesuaikan 

dengan kompetensi yang ada, sehingga siswa dapat senang dan bersemangat 

dalam melakukan praktik di bengkel. Keberhasilan guru dalam menerapkan 

metode mengajar dan pemanfaatan media pembelajaran yang ada sangat 

tergantung pada kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran.  

Tata letak (lay out) bengkel untuk memperlancar proses belajar mengajar 

di bengkel disesuaikan dengan kompetensi yang ada. Mengingat alat dan 

bahan praktik mempunyai jenis dan spesifikasi yang berbeda-beda, maka tata 
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letaknya pun dikelompokkan sesuai spesifikasinya. Tata letak yang teratur 

mempermudah ruang gerak siswa dalam praktek. Penempatan alat dan bahan 

pada tempatnya akan memperlancar praktikum siswa.  

Bengkel merupakan tempat untuk melakukan kegiatan siswa dalam 

peningkatan ketrampilan. Di bengkel siswa dapat meneliti, mengidentifikasi, 

menganalisa, merawat dan memperbaiki hal-hal yang ada kaitannya dengan 

kompetensinya. Dalam kegiatan praktikum siswa dapat menerapkan teori 

yang didapat di kelas kemudian mengaplikasikannya di bengkel. 

Pembelajaran di bengkel dilakukan dengan pendekatan ketrampilan proses. 

Untuk itu peran bengkel menjadi sangat penting karena bengkel merupakan 

pusat proses belajar mengajar di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).  

 Paket Keahlian Teknik Mekatronika SMK Negeri 2 Sukoharjo mempuyai 

bengkel diantaranya 1). laboratorium /bengkel Teknik Kontrol yang 

didalamnya untuk praktik Elektropneumatik, Pneumatik, Elektromagnetik, 2). 

Bengkel Programmer, PLC, micro digunakan untuk praktik Programmable 

Logic Control, Microkontroler,  3). Bengkel Elektronika Dasar untuk praktik 

dasar –dasar mekatronika, yang ketiga bengkel tersebut menjadi tempat 

latihan bagi siswa untuk meningkatkan keterampilan di bidang Mekatronika. 

Fasilitas bengkel/laboratorium dilengkapi dengan peralatan yang mengikuti 

peralatan di perusahaan atau industri, hal ini untuk memberi dukungan kepada 

siswa untuk menyerap materi ,berinovasi, dan meningkatkan ketrampilan 

sesuai dengan perkembangan yang di industri atau perusahaan. 

 Sebagai elemen vital, laboratorium/ bengkel harus dikelola dengan baik 

agar peran dan fungsinya betul-betul mendukung proses belajar mengajar 

dengan memberikan bekal keterampilan optimal kepada siswa. Pengelolaan 

tersebut yang kita kenal dengan manajemen bengkel/laboratorium yang 

tujuannya  yaitu mengoptimalkan fungsi bengkel/laboratorium. 

 Pengelolaan bengkel yang baik adalah, pemanfaatan alat dan bahan serta 

mesin dalam proses pembelajaran, rasio penggunaan alat dan mesin sesuai 

dengan kebutuhan ideal, penataan alat-alat memperhatikan aspek 

kenyamanan dan keselamatan, pengaturan jadwal belajar tidak mengalami 

benturan, munculnya tanggungjawab siswa dalam menjaga dan merawat alat-

alat yang digunakan, adanya tanggung jawab yang jelas dari pengelola 
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bengkel/laboratorium, adanya aturan yang tegas dalam bengkel/laboratorium, 

dan adanya komunikasi yang baik antara pengelola bengkel, guru, dan siswa. 

 Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik menyusun penelitian 

dengan judul “ Pengelolaan Bengkel Teknik Mekatronika di SMK Negeri 2 

Sukoharjo Tahun 2016 ”. Penelitian ditekankan pada aspek pengelolaan, 

karena dari aspek tersebut akan membawa implikasi pada aspek-aspek 

lainnya. 

2. Rumusan Masalah 

 Penelitian ini di fokuskan pada Pengelolaan Bengkel  Teknik Mekatronika 

SMK Negeri 2 Sukoharjo. Sub fokus penelitian ini dirinci menjadi tiga (3). 

1. Bagaimana pengadaan alat dan bahan praktik di bengkel Teknik 

Mekatronika SMK Negeri 2 Sukoharjo Tahun 2016 ? 

2. Bagaimana penggunaan  alat dan bahan praktik di bengkel Teknik 

Mekatronika SMK Negeri 2 Sukoharjo Tahun 2016 ? 

3. Bagaimana pemeliharaan alat dan bahan praktik di bengkel Teknik 

Mekatronika SMK Negeri 2 Sukoharjo Tahun 2016 ? 

3. Tujuan Penelitian 

 Sesuai rumusan masalah yang telah ditetapkan , maka tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Mendeskripsikan pengadaan alat dan bahan praktik di bengkel Teknik 

Mekatronika SMK Negeri 2 Sukoharjo Tahun 2016. 

2. Mendeskripsikan penggunaan  alat dan bahan praktik di bengkel Teknik 

Mekatronika SMK Negeri 2 Sukoharjo Tahun 2016. 

3. Mendeskripsikan pemeliharaan alat dan bahan praktik di bengkel Teknik 

Mekatronika SMK Negeri 2 Sukoharjo Tahun 2016. 

4. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian Pengelolaan Bengkel Teknik Mekatronika SMK Negeri 

2 Sukoharjo Tahun 2016 diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan 

praktis : 

a. Manfaat teoritis hasil dari penelitian pengeloaan bengkel Teknik 

Mekatronika SMK Negeri 2 Sukoharjo Tahun 2016 : 
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1). Untuk guru-guru mata pelajaran praktik di Paket Keahlian Teknik 

Mekatronika SMK Negeri 2 Sukoharjo Tahun 2016 maupun guru 

yang lain. 

2). Untuk menambah sarana dan prasarana peralatan yang digunakan 

dalam praktik maupun untuk kegiatan yang lain. 

3). Untuk referensi diperpustakan, dapat menambah ilmu tentang cara 

pengelolaan bengkel sesuai dengan yang diharapkan. 

b. Manfaat Praktis hasil penelitian penggunaan bengkel ini dapat berguna 

bagi : 

1) Sebagai acuan perbaikan pengelolaan bengkel dimasa yang akan 

datang. 

2) Untuk penyusunan administrasi dan inventarisasi dalam pengelolaan 

bengkel Teknik Mekatronika SMK Negeri 2 Sukoharjo Tahun 2016 

 


