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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pengembangan SDM merupakan usaha yang dilakukan untuk 

membentuk personal yang berkualitas dengan memiliki keterampilan, 

kemampuan kerja, dan loyalitas kerja kepada suatu perusahaan ataupun 

organisasi. SDM yang berkualitas akan membantu perusahaan untuk lebih 

berkembang dan mencapai tujuan perusahaan. Sumber daya alam dan sumber 

daya manusia sangat penting dalam memberikan pengaruh pada keberhasilan 

pembangunan nasional. Namun kualitas sumber daya manusia memiliki 

pengaruh yang lebih besar jika dibandingkan dengan sumber daya alam. 

Sumber daya manusia menjadi pilar utama pada pembangunan nasional 

Indonesia di segala bidang. Semakin berkualitas sumber daya manusia 

semakin besar pula potensi suksesnya pembangunan nasional.  

Proses pendidikan yang baik akan menghasilkan kualitas sumber daya 

manusia yang baik pula. Artinya semakin baik kualitas pendidikan maka 

kesempatan sumber daya manusia untuk berkembang akan semakin besar. 

Kualitas pendidikan yang dilaksanakan juga harus mampu mengikuti 

perkembangan dan perubahan jaman, seperti yang tertuang dalam Undang- 

Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (2) bahwa pendidikan nasional harus 

mampu tanggap terhadap perubahan jaman. Hal ini menjadi suatu tantangan 

tersendiri bagi perencana dan pelaksana pendidikan itu sendiri agar nantinya 

dapat mencetak lulusan yang memiliki sumber daya manusia berdaya saing 

global, memiliki kompetensi yang unggul di segala bidang dan mampu 

bersaing di dunia kerja baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan non 

formal. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statisik tingkat pengangguran dari 

lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) paling tinggi dibanding dengan 

lulusan dari jenjang pendidikan lainnya. Angka pengangguran dari lulusan 

SMK pada Agustus 2018 mencapai 11,25%. Tingkat pengangguran tersebut 
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lebih tinggi dari Februari 2018 sebesar 8,92% namun masih lebih rendah 

dibanding posisi Agustus 2017 sebesar11,41 (Irayanti, 2019) 

Penyebab utama pengangguran banyak di dominasi lulusan Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK), karena lulusannya tidak memiliki keahlian yang 

dibutuhkan di pasar kerja.  

Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy pada 

Forum Merdeka Barat dengan tema 'Pengurangan Pengangguran' di Bappenas 

"Mereka yang belum masuk dunia kerja dari SMK adalah lulusan yang belum 

dapat sentuhan revitalisasi". Kendala lainnya perihal ketersedian tenaga 

pendidik ahli. Pentingnya penyediaan sumberdaya manusia (SDM) yang 

terampil diwujudkan pemerintah melalui kebijakan peningkatan mutu 

pendidikan kejuruan yang memberi perhatian pada Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK). Pengembangan SMK saat ini mulai bergerak dari orientasi 

pasar tenaga kerja lokal kepada pasar tenaga kerja ASEAN menyambut 

masyarakat ekonomi ASEAN (MEA), serta mempersiapkan para lulusan 

dengan pembekalan karakter kewirausahaan (entrepreneurship). Penerapan 

teaching factory  di SMK merupakan wujud dari salah satu upaya Direktorat 

Pembinaan SMK untuk lebih mempererat kerjasama atau sinergi antara SMK 

dengan industri. 

Menurut Kuswantoro (2014), teaching factory menjadi konsep 

pembelajaran dalam keadaan yang sesungguhnya untuk menjembatani 

kesenjangan kompetensi antara pengetahuan yang diberikan sekolah dan 

kebutuhan industri. Teaching factory merupakan pengembangan dari unit 

produksi yakni penerapan sistem industri mitra di unit produksi yang telah ada 

di SMK. Unit produksi adalah pengembangan bidang usaha sekolah selain 

untuk menambah penghasilan sekolah yang dapat digunakan dalam upaya 

pemeliharaan peralatan, peningkatan SDM, dll juga untuk memberikan 

pengalaman kerja yang benar-benar nyata pada siswanya. Penerapan unit 

produksi sendiri memiliki landasan hukum yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 

29 Tahun 1990 pasal 29 ayat 2 yaitu "Untuk mempersiapkan siswa sekolah 

menengah kejuruan menjadi tenaga kerja, pada sekolah menengah kejuruan 
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dapat didirikan unit produksi yang beroperasi secara profesional."Direktorat 

Pembinaan SMK menjelaskan bahwa teaching factory merupakan 

pengembangan dari unit produksi yang telah ada di SMK. Menurut 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (2013: 3) dalam Materi Pembelajaran 

Program Kegiatan Produksi dan Jasa Sekolah/Madrasah oleh menyatakan 

bahwa unit produksi ialah suatu proses kegiatan usaha yang dilakukan 

sekolah/madrasah secara berkesinambungan bersifat akademis dan bisnis 

dengan memberdayakan warga sekolah/madrasah dan lingkungan dalam 

bentuk unit usaha produksi/jasa yang dikelola secara profesional. 

Dapat disimpulkan bahwa teaching factory adalah pengembangan 

bidang usaha sekolah selain untuk menambah penghasilan sekolah yang dapat 

digunakan dalam upaya pemeliharaan peralatan, peningkatan SDM, dll juga 

untuk memberikan pengalaman kerja yang benar-benar nyata pada siswanya. 

Sehingga teaching factory diterapkan berdasarkan dua kepentingan, yaitu 

kepentingan akademis dan bisnis. Akademis berhubungan dengan 

pembelajaran yang ditujukan untuk siswa dan bisnis berhubungan dengan apa 

yang dihasilkan atau produk dari unit produksi itu sendiri. Penerapan unit 

produksi sendiri memiliki landasan hukum yaitu Peraturan Pemerintah No. 29 

Tahun 1990 Pasal 29 ayat 2 yaitu "Untuk mempersiapkan siswa sekolah 

menengah kejuruan menjadi tenaga kerja, pada sekolah menengah kejuruan 

dapat didirikan unit produksi yang beroperasi secara profesional”. 

Model pembelajaran teaching factory merupakan sebuah terobosan 

bagi dunia pendidikan di Indonesia. Dengan tujuan untuk menciptakan lulusan 

SMK yang berkompeten dan siap kerja sesuai tuntutan dunia kerja, maka 

pembelajaran berbasis dunia kerja adalah salah satu solusinya. Penerapan 

teaching factory juga di SMK merupakan wujud dari salah satu upaya 

Direktorat Pembinaan SMK untuk lebih mempererat kerjasama atau sinergi 

antara SMK dengan industri. Proses penerapan program teaching factory 

adalah dengan memadukan konsep binsis dan pendidikan kejuruan sesuai 

dengan kompetensi keahlian yang relevan. Pada saat ini SMK Negeri 5 

Surakarta telah menerapkan program pembelajaran teaching factory, yaitu 
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teaching factory dengan perakitan mesin perkakas/CNC dan perakitan sepeda 

motor KANZEN AURIGA. Hal ini membuktikan bahwa SMK Negeri 5 

Surakarta serius  dalam  mempersiapkan peserta didiknya, agar dapat 

menghasilkan tamatan yang siap kerja sesuai dengan tuntutan dunia kerja. 

Pelaksanaan model pembelajaran teaching factory di SMK N 5 

Surakarta pada program  Teknik Otomotif dimulai sejak tahun 2008, dengan 

bekerjasama PT.  Kanzen  Motor Indonesia. Siswa SMK N 5 Surakarta 

melakukan perakitan kendaraan roda dua dengan komponen-komponen 

sepeda motor yang di suplay dari PT. Kanzen Motor Indonesia. Produk barang 

hasil teaching factory siswa Teknik  Otomotif SMK N 5 Surakarta berupa 

kendaraan roda dua sepeda motor Kanzen Pesona- Esemka dan Auriga-

Esemka. Dari latar belakang masalah di atas, maka kasus yang diungkap 

dalam penelitian ini adalah internal lembaga. Mengingat  pentingnya  untuk 

mensukseskan tujuan dari pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

yaitu mencetak tenaga kerja tingkat menengah melalui teaching factory maka 

perlu diketahui bagaimanakah pelaksanaan teaching factory serta konstribusi 

dari pelaksanaan   teaching   factory   dalam  mempersiapkan  lulusan  

memasuki  dunia kerja.  Untuk  itu  penulis  menetapkan  judul  penelitian 

“MODEL PEMBELAJARAN TEACHING FACTORY MEMPERSIAPKAN 

LULUSAN SIAP KERJA DI SMK NEGERI 5 SURAKARTA”. 

 

B. Rumusan Maslah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana model-model pembelajaran teaching factory di SMK Negeri 5 

Surakarta? 

2. Bagaimana pelaksanaan model pembelajaran teaching factory di SMK 

Negeri 5 Surakarta? 

3. Apa yang menjadi faktor penghambat dan cara mengatasi dalam 

pelaksanaan model pembelajaran Teaching Factory di SMK Negeri 5 

Surakarta? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Mendiskripsikan model- model pembelajaran teaching factory di SMK 

Negeri 5 surakarta. 

2. Mendiskripsikan pelaksanaan model pembelajaran teaching factory di 

SMK Negeri 5 Surakarta. 

3. Mendiskripsikan hambatan dan cara mengatasi dalam pelaksanaan model 

pembelajaran Teaching Factory di SMK Negeri 5 Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

Mendiskripsikan model pembelajaran teaching factory 

mempersiapkan lulusan siap kerja. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Sekolah  

Sebagai masukan dalam mengoptimalkan pelaksanaan model 

pembelajaran teaching factory dan sebagai referensi untuk mengetahui 

tantangan penerapan model teaching factory dalam pembelajaran.  

b. Bagi guru  

Meningkatkan kualitas model pembelajaran teaching factory 

mempersiapkan lulusa siap kerja 

c. Bagi Siswa 

Dapat meningkatkan ketrampilan siswa melalui model 

pembelajaran teaching factory 

d. Bagi peneliti 

Penelitian ini dapat dijadikan bahan literatur oleh peneliti 

selanjutnya yang akan meneliti model pembelajaran teaching factory 

mempersiapkan lulusan siap kerja. 


