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PENGELOLAAN PEMBELAJARAN BERBASIS TEACHING FACTORY 
PROGRAM KOMPETENSI BUSANA BUTIK 

DI SMK MUHAMMADIYAH SUSUKAN  
KABUPATEN SEMARANG 

 
Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: 1) kompetensi sumber daya 
manusia, 2) hubungan partnership, 3) ketersediaan sarana dan prasarana, 4) 
Produk dalam mendukung pembelajaran teaching factory pada Kompetensi 
Busana Butik di SMK Muhammadiyah Susukan Kabupaten Semarang. Penelitian 
ini menggunakan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara 
mendalam, observasi dan dokumentasi. Keabsahan data melalui metode 
triangulasi. Data dianalisis menggunakan model analisis interaktif. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Kompetensi sumber daya manusia dalam 
mendukung pembelajaran teaching factory pada kompetensi Busana Butik di 
SMK Muhammadiyah Susukan Kabupaten Semarang setidaknya ada 2 guru yang 
memiliki kompetensi tersebut. Jumlah guru Busana Butik sebenarnya ada 3, 
namun yang benar-benar memiliki 2 kompetensi tersebut hanya 2 orang saja. 2) 
Hubungan partnership dalam mendukung pembelajaran teaching factory pada 
Kompetensi Busana Butik di SMK Muhammadiyah Susukan Kabupaten 
Semarang bahwa partnership antara SMK Muhammadiyah Susukan dan DUDI 
sudah terjalin selama 2005 sampai sekarang yang tertuang dalam surat perjanjian 
(MoU). Ada 6 DUDI yang melakukan MoU dengan SMK Muhammadiyah 
Susukan. 3) Ketersediaan sarana dan prasarana dalam mendukung pembelajaran 
teaching factory pada Kompetensi Busana Butik di SMK Muhammadiyah 
Susukan Kabupaten Semarang bahwa Sarana pendidikan Busana Butik terdiri dari 
2 ruang praktek, 5 ruang teori dan 1 ruang display, mesin jahit high speed 25 dan 
20 manual, 1 mesin obras dan didukung peralatan busana. Kondisi sarana dan 
prasarana dalam keadaan baik dan dapat digunakan untuk mendukung 
pembelajaran. 4) Produk dalam mendukung pembelajaran teaching factory pada 
Kompetensi Busana Butik di SMK Muhammadiyah Susukan Kabupaten 
Semarang bahwa siswa terampil menghasilkan produk busana yang dapat bersaing 
dengan produk profesional lain dengan kualitas yang baik serta siswa mampu 
berkreasi dan berinovasi. 

 
Kata kunci: teaching factory, SMK, sumber daya, sarana dan prasarana, 

partnership 
 

Abstract 

This study aims to describe: 1) competence of human resources, 2) partnership 
relations, 3) availability of facilities and infrastructure, 4) products in support of 
teaching factory learning in Boutique Clothing Competencies in Susukan 
Muhammadiyah Vocational School, Semarang Regency. This study uses a 
qualitative method. Data is collected through in-depth interviews, observation 
and documentation. Data validity through triangulation method. Data were 
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analyzed using interactive analysis models. The results of this study indicate that: 
1) Competence of human resources in supporting teaching factory learning on 
Boutique Clothing competencies in Susukan Muhammadiyah Vocational High 
School in Semarang Regency there are at least 2 teachers who have these 
competencies. The number of Boutique Clothing teachers is actually 3, but only 2 
people actually have 2 competencies. 2) Partnership relationship in supporting 
teaching factory learning in Boutique Clothing Competencies in Susukan 
Muhammadiyah Vocational High School in Semarang Regency that the 
partnership between Muhammadiyah Vocational High School Susukan and DUDI 
has been established during 2005 until now contained in the MoU. There are 6 
DUDI that have carried out an MoU with Susukan Muhammadiyah Vocational 
School. 3) Availability of facilities and infrastructure in supporting teaching 
factory learning in Boutique Clothing Competencies in Susukan Muhammadiyah 
Vocational High School in Semarang District that Boutique Clothing education 
facilities consist of 2 practice rooms, 5 theoretical rooms and 1 display room, 
high speed 25 and 20 manual sewing machines, 1 obras and supported by fashion 
equipment. The condition of facilities and infrastructure is in good condition and 
can be used to support learning. 4) Products in support of teaching factory 
learning in Boutique Clothing Competencies in Susukan Muhammadiyah 
Vocational High School in Semarang Regency that skilled students produce 
fashion products that can compete with other professional products with good 
quality and students are able to create and innovate. 
 
Keywords: teaching factory, vocational school, resources, facilities and 

infrastructure, partnership 
 

1. PENDAHULUAN  

Pendidikаn merupаkаn sаlаh sаtu usаhа yаng dilаkukаn oleh mаnusiа untuk 

memperoleh ilmu pengetаhuаn dаn ketrаmpilаn. Pendidikаn bergunа bаgi 

pengembаngаn potensi diri dаn kelаngsungаn hidup seseorаng, bаik untuk sааt ini 

mаupun di mаsа mendаtаng. Hаl ini sesuаi dengаn Undаng-Undаng Nomor 20 

Tаhun 2003 Pаsаl 1 Аyаt 1 yаng menyаtаkаn bаhwа pendidikаn аdаlаh usаhа 

sаdаr dаn terencаnа untuk mewujudkаn suаsаnа belаjаr dаn proses pembelаjаrаn 

аgаr pesertа didik secаrа аktif mengembаngkаn potensi dirinyа untuk memiliki 

kekuаtаn spirituаl keаgаmааn, pengendаliаn diri, kepribаdiаn, kecerdаsаn, аkhlаk 

muliа sertа keterаmpilаn yаng diperlukаn dirinyа, mаsyаrаkаt, bаngsа, dаn 

negаrа. Penjelаsаn tersebut menggаmbаrkаn secаrа jelаs tentаng perаn pendidikаn 

yаitu peningkаtаn kuаlitаs sumber dаyа mаnusiа.  
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Orientаsi SMK yаitu menyiаpkаn lulusаn yаng siаp kerjа. Pemerintаh 

fokus mengupаyаkаn pengembаngаn SMK untuk mengаtаsi mаsаlаh tenаgа kerjа 

аgаr mаmpu menghаdаpi persаingаn globаl. Mаsаlаh-mаsаlаh yаng sering muncul 

аntаrа lаin; SDM pendidik (guru) mаsih minim pengetаhuаn tentаng duniа usаhа 

dаn duniа industri (DU/DI), kemitrааn sekolаh dengаn DU/DI yаng lemаh, sаrаnа 

prаsаrаnа yаng kurаng memаdаi dаn belum sesuаi stаndаr DU/DI, dsb. Mаsаlаh 

tersebut tentu аkаn menghаmbаt ketercаpаiаn pembelаjаrаn. Usаhа yаng dаpаt 

dilаkukаn gunа mencаpаi keberhаsilаn pembelаjаrаn di SMK аdаlаh dengаn 

pelаksаnааn pembelаjаrаn yаng efektif dаn efisien. 

Pembelаjаrаn teаching fаctory merupаkаn suаtu konsep pembelаjаrаn 

dаlаm suаsаnа sesungguhnyа, sehinggа dаpаt mendekаtkаn siswа dengаn suаsаnа 

DU/DI. Pemerintаh menerаpkаn pembelаjаrаn teаching fаctory sebаgаi sаlаh sаtu 

upаyа untuk mencаpаi visi mewujudkаn SMK yаng dаpаt menghаsilkаn tаmаtаn 

berjiwа wirаusаhа yаng siаp kerjа, cerdаs, kompetitif, dаn memiliki jаti diri 

bаngsа, sertа mаmpu mengembаngkаn keunggulаn lokаl dаn dаpаt bersаing di 

pаsаr globаl. Teаching fаctory sebаgаi sаlаh sаtu pendekаtаn pembelаjаrаn 

diаnggаp cukup efektif untuk meningkаtkаn kompetensi lulusаn. SMK merupаkаn 

sаlаh sаtu sekolаh yаng telаh menerаpkаn pembelаjаrаn teаching fаctory terutаmа 

pаdа Kompetensi Busаnа Butik. Pelаksаnааn pembelаjаrаn teаching fаctory 

membutuhkаn persiаpаn yаng mаtаng, kаrenа pembelаjаrаn ini mempelаjаri 

proses kegiаtаn produksi dаn jugа penerаpаn budаyа industri. Kegiаtаn 

pembelаjаrаn teаching fаctory аkаn dаpаt berlаngsung dengаn sukses dаn berhаsil 

аpаbilа proses yаng dilаkukаn bаik seperti lаyаknyа stаndаr DU/DI. 

Penerаpаn pembelаjаrаn yаng efektif dаn efisien dаpаt meminimаlisir 

kesenjаngаn yаng terjаdi аntаrа sekolаh dengаn DU/DI. Keberhаsilаn pelаksаnааn 

pembelаjаrаn teаching fаctory di SMK membutuhkаn pаrаmаter yаng jelаs. 

Rumusаn dаlil Prosser dаlаm bentuk 16 prinsip pendidikаn kejuruаn merupаkаn 

prinsip-prinsip yаng dаpаt digunаkаn sebаgаi аlаt ukur keberhаsilаn pembelаjаrаn 

di SMK terutаmа pаdа pelаksаnааn pembelаjаrаn teаching fаctory. 

Penelitian ini mempunyai 4 tujuan yaitu untuk mendiskripsikan: 1) 

kompetensi sumber daya manusia dalam mendukung pembelajaran teaching 
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factory pada Kompetensi Busana Butik di SMK Muhammadiyah Susukan 

Kabupaten Semarang. 2) hubungan partnership dalam mendukung pembelajaran 

teaching factory pada Kompetensi Busana Butik di SMK Muhammadiyah 

Susukan Kabupaten Semarang. 3) ketersediaan sarana dan prasarana dalam 

mendukung pembelajaran teaching factory pada Kompetensi Busana Butik di 

SMK Muhammadiyah Susukan Kabupaten Semarang. 4) Produk dalam 

mendukung pembelajaran teaching factory pada Kompetensi Busana Butik di 

SMK Muhammadiyah Susukan Kabupaten Semarang. 

 
2. METODE 

Metode dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Tempat penelitian adalah di 

SMK Muhammadiyah Susukan Kabupaten Semarang. Wаktu penelitiаn dilаkukаn 

selаmа tigа bulаn mulаi dаri perencаnааn sаmpаi dengаn lаporаn penelitiаn yаitu 

mulai bulan Februari sampai dengan April 2018. 

Penelitian ini menggunakan analisis data model Miles dan Huberman 

(2008). Kegiatan tersebut terdiri dari 3 komponen analisis yaitu reduksi data, 

sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.  

 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam Mendukung Pembelajaran 

Teaching Factory pada Kompetensi Busana Butik di SMK 

Muhammadiyah Susukan Kabupaten Semarang 

Teaching factory merupakan suatu system pembelajaran berbasis industri yang 

memanfaatkan unit produksi sebagai wadah untuk menjalankan usaha atau proses 

produksi. Manajemen teaching factory menjadi poin utama meliputi perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Teaching factory yang 

dikembangkan terintegrasi dengan unit produksi untuk penyelenggaraan praktik 

peserta didik. 

Menurut penelitian Haris (2013) jika aktivitas Pendidik dalam 

pembelajaran berbasis teaching factory ingin terlaksana dengan efektif. Maka 

guru harus menyadari untuk mengembangkan, 1) Pengetahuan, ketrampilan dan 



5 

pengalaman yang terus menerus, 2) Memiliki karakter yang kuat, 3) Memiliki dan 

menggunakan model pembelajaran aktif. 

Berdasarkan hasil penelitian di SMK Muhammadiyah Susukan bahwa 

guru dapat diketahui bahwa pemilihan pendidik tidak hanya dipertimbangkan dari 

faktor akademis saja, tetapi juga pengalaman industri. Sikap dan pengetahuan 

yang terbentuk sejak mereka magang di industri memberikan keuntungan sendiri 

dalam teaching factory. Sebab, mereka sudah terbiasa dengan suasana kerja di 

industri. Mengingat beberapa pengalaman yang dimiliki pengajar cenderung pada 

perbaikan dan produk yang dikembangkan juga merupakan produk baru, maka 

pengajar harus menyesuaikan diri terhadap pelaksanaan teaching factory di 

sekolah. Untuk pengajar yang belum merasakan keadaan industri, sekolah 

mengatasi permasalahan tersebut dengan mengadakan kunjungan industri dimana 

pengajar dapat mempelajari keadaan dan suasana di industri. Penataan ruang, 

penerangan, pakaian, sikap dan peraturan kerja dapat diamati secara langsung 

pada saat kunjungan industri.  

Pendidik di SMK Muhammadiyah Susukan memiliki kompetensi guru 

yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembelajaran pembelajaran teaching factory, 

yaitu kompetensi professional guru dan kompetensi ketrampilan Busana Butik 

secara riil. Artinya guru tidak hanya mampu menjahit, mendesain, memotong 

desain, mengobras secara teoritis saja melainkan juga praktik. Berdasarkan data 

sumber daya tenaga kependidikan guru di SMK Muhammadiyah Susukan, 

setidaknya ada 2 guru yang memiliki kompetensi tersebut. Jumlah guru Busana 

Butik sebenarnya ada 3, namun yang benar-benar memiliki 2 kompetensi tersebut 

hanya 2 orang saja. Ketiga guru bergabung ditahun yang berbeda dan mereka 

memiliki usaha garmen dirumah sehingga mereka memiliki pengalaman di 

industri garmen atau tekstil. 

3.2 Hubungan Partnership dalam Mendukung Pembelajaran Teaching 

Factory pada Kompetensi Busana Butik di SMK Muhammadiyah 

Susukan Kabupaten Semarang 

Pembelajaran melalui teaching factory bertujuan untuk menumbuh-kembangkan 

karakter dan etos kerja (disiplin, tanggung jawab, jujur, kerjasama, 
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kepemimpinan, dan lain-lain) yang dibutuhkan DU/DI serta meningkatkan 

kualitas hasil pembelajaran dari sekedar membekali kompetensi (competency 

based training) menuju ke pembelajaran yang membekali kemampuan 

memproduksi barang/jasa (production based training) 

Hubungan kerjasama antara SMK dengan industri dalam pola 

pembelajaran teaching factory akan memiliki berdampak positif untuk 

membangun mekanisme kerjasama (partnership) secara sistematis dan terencana 

didasarkan pada posisi tawar win-win solution. Penerapan pola pembelajaran 

teaching factory merupakan interface dunia pendidikan kejuruan dengan dunia 

industri, sehingga terjadi check and balance terhadap proses pendidikan pada 

SMK untuk menjaga dan memelihara keselarasan (link and match) dengan 

kebutuhan pasar kerja. 

SMK Muhammadiyah Susukan bekerjasama dengan beberapa industri 

dalam menjalankan teaching factory. Terdapat 6 industri yang bekerjasama dalam 

teaching factory untuk membantu sekolah dalam pelasanaannya. Partnership 

terjalin sejak tahun 2005 sampai sekarang dan partnership dituangkan dalam 

bentuk kerjasama yang disusun dan dibuat antara sekolah dan DUDI. Kerjasama 

Sekolah dan DUDI menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pada guru dan 

siswa serta memberikan kesempatan untuk perekrutan tenaga kerja. Selain itu 

setiap setahun sekali dilakukan pertemuan antara sekolah dan DUDI yang berisi 

rangkaian kegiatan evaluasi terhadap kurikulum, uji kompetensi dan diskusi 

kendala-kendala yang perlu diatasi dan diselesaikan.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partnership antara SMK 

Muhammadiyah Susukan dan DUDI sudah terjalin selama 2005 sampai sekarang 

yang etrtuang dalam surat perjanjian (MoU). Ada 6 DUDI yang melakukan MoU 

dengan SMK Muhammadiyah Susukan. Secara bersama-sama SMK 

Muhammadiyah dan DUDI menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pada 

guru dan siswa serta DUDI memberikan kesempatan untuk melakukan perekrutan 

tenaga kerja di SMK Muhammadiyah Susukan. Setiap setahun sekali dilakukan 

pertemuan antara sekolah dan DUDI yang berisi rangkaian kegiatan evaluasi 

terhadap kurikulum, uji kompetensi dan diskusi kendala-kendala yang perlu 
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diatasi dan diselesaikan. Membuat kesesuaian partnership dengan program 

pendidikan dan resource sharing. 

Penelitian ini sesuai dengan penilitian milik Wijaya (2013) yang 

menjelaskan bahwa model pengelolaan TeFa SMK sesuai kebutuhan dunia usaha 

dan industri yang dirumuskan dan diujicoba bersama dengan kelompok model 

(guru, pengelola SMK, dan stakeholders/dunia industri). Dokumen Pedoman 

Pengelolaan TeFa SMK sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri yang 

dirumuskan dan diujicoba bersama antara kelompok model (guru, pengelola 

SMK, M Burhan R Wijaya Model Pengelolaan Teaching factory dan 

stakeholders/dunia industri) dan kelompok imbas efektif dan efisien diterapkan. 

Menurut G. Chryssolourisa, D. Mavrikiosa dan ,L. Rentzosa (2016) bahwa 

kegunaan teaching factory yaitu untuk komunikasi dua arah antara akademisi dan 

industri. Paradigma teaching factory menyediakan lingkungan kehidupan nyata 

bagi para siswa dan peneliti untuk mengembangkan ketrampilan mereka dan 

memahami tantangan yang dihadapi dalam praktik industri sehari-hari. Maka 

dengan manfaat SMK Muhammadiyah Susukan bekerjasama dengan perusahaan 

industri bisa menempatkan siswa dalam pembelajaran sesuai dengandengan dunia 

industri. 

3.3 Ketersediaan Sarana dan Prasarana dalam Mendukung Pembelajaran 

Teaching Factory pada Kompetensi Busana Butik di SMK 

Muhammadiyah Susukan Kabupaten Semarang 

Konsep sederhana teaching factory merupakan pengembangan dari pendidikan 

sistem ganda, yaitu Competence Based Training (CBT), dan Production Based 

Education and Training (PBET) yang dilaksanakan oleh SMK. Hal ini 

disesuaikan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Triatmoko (2009: 35), 

bahwa SMK masih kesulitan untuk menerapkan pendidikan berbasis produksi. 

Oleh karena itu dimunculkan istilah teaching factory yang mengharuskan sekolah 

memiliki tempat untuk siswa melaksanakan pembelajaran praktik yang dirancang 

sedemikian rupa sehingga menyerupai lingkungan kerja.  

Ciri yang dimiliki sekolah yang menjalankan teaching factory, yaitu 

sarana dan prasarana yang dimiliki di sebuah sekolah 60-70% dipergunakan untuk 



8 

kegiatan produksi, kegiatan bisnis yang dilakukan hanya operasional bisnis dan 

produksi, dan pendapatan yang dimiliki tersebut berbeda dengan ciri sekolah yang 

melaksanakan pendidikan berbasis produksi dimana 90% sarana dan prasarana 

yang dimiliki dipergunakan untuk kegiatan produksi, proses bisnis yang dilakukan 

lengkap dengan pendukung bisnis dan pendapatan yang dihasilkan mampu untuk 

menutup pembiayaan operasional sekaligus sebagai investasi (Triatmoko, 2009: 

71). 

Hasil penelitian di SMK Muhammadiyah Susukan menunjukkan bahwa 

sekolah sudah memiliki sarana yang memadai dalam proses teaching factory. 

Sarana mampu menunjang kegiatan produksi siswa hal tersebut diungkapkan oleh 

waka sarana prasarana SMK Muhammadiyah Susukan. Sekolah memiliki ruang 

produksi atau praktek tersendiri serta. Keadaan sarana prasarana yang baik 

ditunjang dari perawatannya yang dilakukan oleh petugas dan siswa yang 

bekerjasama dalam perawatan sarana prasrana pembelajaran busana butik. Guru 

selalu mengingatkan dan memberikan contoh kepada siswa bahwa dalam 

menggunakan sarana prasarana harus sesuai dengan prosedur yang ditetapkan 

kepada siswa. 

SMK Muhammadiyah Susukan pada program studi busana butik tidak ada 

petugas khusus yang menangani perawatan dan inventarisasi sarana prasarana 

untuk setiap pembelajaran busana butik. Seluruh perawatan dilakukan oleh guru 

dan tim teaching factory. Ketika ada lerusakan maka sekolah akan memanggil 

teknisi khusus agar memperbaiki peralatan yang rusak ketika pihak tim teaching 

factory tidak mampu memperbaiki. 

Proses inventaris sarana di SMK Muhammadiyah Susukan dalam 

pembelajaran teaching factory dilakukan oleh guru produktif busana butik. 

Inventaris sarana produksi busana butik bertujuan agar tim TeFa dan jurusan dapat 

mengetahui pengadaan barang. Pembaharuan atau perbaikan sarana prasarana 

Busana Butik dibawah tanggung jawab ketau tim Teaching factory. Proses 

opresional biaya pengadaan sarana prsarana melibatkan Ketua Program Keahlian 

Busana Butik yaitu ibu Sunarni serta tim Teaching factory. Tim Teaching factory 
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bersama dengan ketua program studi akan mengadakan rapat menentukan sarana 

prasarana yang harus di perbaharui serta diperbaiki.  

Setiap akhir tahun pembelajaran tim teaching factory akan diadakan 

evaluasi kelayakan sarana prasarana pembelajaran busana butik oleh tim teaching 

factory. Hal ini dilakukan untuk melakukan perbaikan ataupun pembelanahan 

sarana prasarana saat tahun pembelajaran baru. Agar sarana prasarana yang ada 

mampu memajukan kualitas pembelajaran teaching factory dan mampu 

meningkatkan kompetensi keahlian siswa. Evaluasi juga diadakan setelah tiap 

ketua program studi mengajukan pengadaan barang serta melaporakn inventaris 

barang kepada tim teaching factory . 

 Hasil penelitian di atas sesuai dengan penelitian Siswandi dan Sukoco 

(2015) menunjukkan bahwa model teaching factory yang dikembangkan sudah 

sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan yaitu: (1) tersedianya ruangan sebagai 

tempat pelaksanaan praktik; (2) Terdapat unit produksi sebagai tempat 

pelaksanaan proses; (3) tersedia saranan dan prasarana penunjang seperti Alat-

alat, kunci-kunci, dan mesin; (4) telah memanfaatkan kondisi lingkungan setempat 

dalam proses pembelajaran praktik. Menurut Yunanto (2016) menjelaskan bahwa 

potensi sarana, prasarana, produk jasa serta peserta didik sangat memungkinkan 

pelaksanaan teaching factory. 

3.4 Produk dalam mendukung pembelajaran Teaching Factory pada 

Kompetensi Busana Butik di SMK Muhammadiyah Susukan Kabupaten 

Semarang 

Konsep pembelajaran teaching factory merupakan sebuah usaha yang 

dilaksanakan oleh SMK dalam meningkatkan mutu dan capaian kelulusan. 

Melalui kegiatan pembelajaran teaching factory diharapkan muncul nilai-nilai 

entrepreneurship yang tertanam dalam jiwa siswa, seperti jujur, kreatif, inovatif 

dan lainya. Jiwa entrepreneur tersebut dapat terlihat dari kegiatan yang dilakukan 

siswa pada saat memasarkan produk yang dihasilkan baik itu barang maupun jasa, 

siswa mampu menunjukan barang secara detail kepada konsumen, siswa mampu 

mengkreasi dan memperbaiki produk, bahkan mampu mendesain sebuah produk 

menjadi lebih baik. 



10 

Sebagus apapun suatu produk tetapi tidak dibutuhkan oleh konsumen, 

maka dapat merugikan produsen. Demikian juga produk yang dihasilkan 

dibutuhkan oleh konsumen, akan tetapi kualitasnya tidak baik, juga tidak akan 

digunakan oleh konsumen. Produk yang dihasilkan dalam teaching factory harus 

berkualitas. Produk dan jasa yang dihasilkan harus sudah sesuai dengan standar 

industri.  

Hasil penelitian di SMK Muhammadiyah Susukan bahwa siswa terampil 

menghasilkan produk busana yang dapat bersaing dengan produk profesional lain. 

Dimana produk siswa memiliki kualitas yang sama dengan produk yang lain yang 

dihasilkan oleh perusahaan garmen maupun butik yang lain. Kualitas produk 

siswa yang baik selain didukung dengan guru yang memiliki kompetensi yang 

baik dan sarana prasarana yang mendukung produktifitas siswa serta partnership 

yang senantiasa selalu membantu sekolah dalam memberikan pelatihan dan 

pendidikan kepada siswa. Kualitas hasil produk busana siswa dapat diandalkan 

dengan yang memiliki indikasi jahitan yang baik serta pemilihan bahan yang 

berkualitas. Selain indikasi keandalan produk yang dihasilkan siswa hal yang 

menarik lainnya bahwa kreativitas dan inovasi siswa dalam praktek busana 

memiliki potensi daya jual tinggi. Para konsumen selalu menanti hasil produksi 

busana yang dibuat siswa hal ini dikarenakan siswa mampu menyerap imajinasi 

variasi busana. Hasil busana siswa juga diterima baik oleh masyarakat karena 

unik. Produk yang paling banyak menghasilkan sehingga mampu digunakan 

dalam proses pembelajaran Busana Butik adalah produk baju pesta dan seragam 

sekolah. 

Temuan diatas sesuai dengan Buku yang diterbitkan oleh Direktorat 

Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan menjelaskan yaitu Tata Kelola Teaching 

Factory (2017) bahwa produk/jasa untuk kebutuhan internal, keberterimaan pasar, 

delivery, quality, quality control dan Inovasi produk/diversifikasi. Produk siswa 

kompetensi Busana Butik memenuhi kebutuhan internal sekolah berupa seragam 

sekolah yang dipakai oleh para siswa SMK Muhammadiyah Susukan. Produk 

SMK Muhammadiyah Sususkan kompetensi Busana Butik selalu ditunggu oleh 

masyarakat dan selalu diterima oleh konsumen karena unik dan kreatif. Siswa 
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juga selalu berinovasi dan berimajinasi terhadap desain-desain busana yang 

dibuat. Kualitas busana hasil produk mereka mampu bersaing dengan produk 

profesional dari perusahaan garmen dan butik. Guru selalu melakukan kontrol 

terhadap kualitas hasil produksi busana oleh siswa kompetensi Busana Butik 

SMK Muhammadiyah Susukan. 

Hasil penelitian tentang produk Busana Butik di SMK Muhammadiyah 

sesuai dengan penelitian milik Hidayat (2011) untuk meningkatkan kompetensi 

produktif siswa SMK. Enam langkah dari satu siklus model ini, yaitu menerima 

pemberi order, menganalisis order, menyatakan kesiapan mengerjakan order, 

mengerjakan order, melakukan quality control, dan menyerahkan order. Sebelum 

siklus model dilaksanakan, siswa dengan guru melakukan kesepakatan 

menciptakan iklim industri di sekolah, melakukan latihan berkomunikasi, dan 

berlatih menganalisis order. 

Menurut Fuandi (2016) menunjukkan bahwa sebuah produk perlu upgrade 

desain kemasan produk-produk yang lebih menarik dan menjual. Selain itu, perlu 

aktif mengikuti berbagai acara, seperti pameran, lomba dan pengenalan kepada 

media agar produk dapat dikenal masyarakat. SMK Muhammadiyah sendiri 

dilihat dari populernya produk di kalangan masyarakat sudah terpenuhi proses di 

atas. 

 

4. PENUTUP 

Kompetensi sumber daya manusia dalam mendukung pembelajaran teaching 

factory pada kompetensi Busana Butik di SMK Muhammadiyah Susukan 

Kabupaten Semarang setidaknya ada 2 guru yang memiliki kompetensi tersebut. 

Jumlah guru Busana Butik sebenarnya ada 3, namun yang benar-benar memiliki 2 

kompetensi tersebut hanya 2 orang saja. Ketiga guru bergabung ditahun yang 

berbeda dan mereka memiliki usaha garmen dirumah sehingga mereka memiliki 

pengalaman di industri garmen atau tekstil. guru yang dibutuhkan dalam 

pelaksanaan pembelajaran pembelajaran teaching factory, yaitu kompetensi 

professional guru dan kompetensi ketrampilan Busana Butik secara riil. 
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Hubungan partnership dalam mendukung pembelajaran teaching factory 

pada Kompetensi Busana Butik di SMK Muhammadiyah Susukan Kabupaten 

Semarang bahwa partnership antara SMK Muhammadiyah Susukan dan DUDI 

sudah terjalin selama 2005 sampai sekarang yang tertuang dalam surat perjanjian 

(MoU). Ada 6 DUDI yang melakukan MoU dengan SMK Muhammadiyah 

Susukan. Secara bersama-sama SMK Muhammadiyah dan DUDI 

menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pada guru dan siswa serta DUDI 

memberikan kesempatan untuk melakukan perekrutan tenaga kerja di SMK 

Muhammadiyah Susukan. Setiap setahun sekali dilakukan pertemuan antara 

sekolah dan DUDI yang berisi rangkaian kegiatan evaluasi terhadap kurikulum, 

uji kompetensi dan diskusi kendala-kendala yang perlu diatasi dan diselesaikan. 

Ketersediaan sarana dan prasarana dalam mendukung pembelajaran 

teaching factory pada Kompetensi Busana Butik di SMK Muhammadiyah 

Susukan Kabupaten Semarang bahwa Sarana pendidikan Busana Butik terdiri dari 

2 ruang praktek, 5 ruang teori dan 1 ruang display, mesin jahit high speed 25 dan 

20 manual, 1 mesin obras dan didukung peralatan busana. Kondisi sarana dan 

prasarana dalam keadaan baik dan dapat digunakan untuk mendukung 

pembelajaran. Petugas dan siswa bekerjasama dalam perawatan sarana prasrana 

pembelajaran Busana Butik. Ada petugas khusus yang menangani perawatan dan 

inventarisasi sarana prasarana untuk setiap pembelajaran Busana Butik. 

Pembaharuan atau perbaikan sarana prasarana Busana Butik dibawah tanggung 

jawab ketau tim TeFa. Kebutuhan dan sirkulasi biaya untuk operasional 

penggunaan sarana prasarana diajukan oleh tim TeFa langsung ke Kepala 

Sekolah. Diadakan evaluasi kelayakan sarana prasarana pembelajaran Busana 

Butik oleh TeFa 

Produk dalam mendukung pembelajaran teaching factory pada 

Kompetensi Busana Butik di SMK Muhammadiyah Susukan Kabupaten 

Semarang bahwa siswa terampil menghasilkan produk busana yang dapat bersaing 

dengan produk profesional lain. Kualitas hasil produk busana siswa dapat 

diandalkan dengan indikasi jahitan yang baik dan pemilihan bahan kain. 

Kreativitas dan inovasi siswa dalam praktek busana menarik sehingga memiliki 
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potensi daya jual tinggi. Siswa mampu menyerap imajinasi variasi busana 

sehingga setiap busana produksi siswa selalu dinanti. 
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