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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam menghadapi persaingan global, baik dilingkungan regional 

yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) maupun di forum ekonomi dunia 

World Trade Organization (WTO) atau organisasi perdagangan dunia, 

pengembangan sumber daya manusia (SDM) perlu ditingkatkan kualitasnya. 

Dengan kualitas SDM yang unggul diharapkan bisa menghasilkan produk-

produk yang bisa memenuhi spesifikasi kelas dunia, mempunyai kunggulan 

kualitas dan bersaing dalam segi harga serta bisa memberikan layanan prima 

dalam percaturan perdangan internasional. Hal itu akan bisa diraih jika 

kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusianya berjalan dengan 

baik, sehingga akan mampu menyediakan tenaga kerja yang siap pakai sesuai 

dengan tuntutan dunia industri. 

Berdasarkan peringkat pengembangan SDM yang dikeluarkan United 

Nations Development Programme (UNDP) Indonesia berada pada urutan 116 

dari 188 negara pada tahun 2017, sedang pada tahu 2016 berada pada 

peringkat 113 berarti mengalami penurunan. Posisi peringkat itu tentu masih 

terlalu rendah untuk bisa bersaing ditingkat dunia, bahkan di tingkat ASEAN 

saja Indonesia berada di posisi yang cukup rendah yaitu dua tingkat di atas 

Vietnam dam Timor Leste. Kondisi ini menunjukan bahwa pemerintah 

bersama masyarakat dan dunia pendidikan perlu bekerja sangat keras untuk 

menaikan peringkat Indek Pembanguan Manusia (IPM), tentunya  melalui 

semua jenjang pendidikan. 

Dalam percaturan tingkat nasional, perlu adanya kebijakan pemerintah 

yang memihak pada pengembangan SDM agar bisa bersaing di tingkat 

regional maupun global. Peningkatan kualitas pendidikan juga harus menjadi 

perhatian semua pihak, agar bisa membantu menghasikan sumberdaya yang 

trampil, berkarakter dan siap memasuki dunia kerja baik di industri dalam 

negeri maupun manca negara.  
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Setelah peningkatan kualitas di satuan pendidikan, tentu pemerintah harus 

mengeluarkan kebijakan untuk pemerataan atau standarisasi kualitas 

pendidikan secara nasional. Nampak juga kesenjangan kualitas pendidikan 

mulai dari tingkat pendidikan dasar, menengah maupun pendidikan tinggi. 

Pemerataan tenaga guru yang profesional juga harus ditingkatkan, sehingga 

tidak hanya sekolah-sekolah diperkotaan saja yang mempunyai tingkat SDM 

yang bagus, namun kualitas yang bagus juga harus dimiliki oleh sekolah-

sekolah di kota kecil serta pedesaan.  

Selain pengembangan SDM, penyediaan sarana dan prasarana yang 

memadai juga penting untuk sekolah-sekolah di seluruh  Indonesia dan harus 

disesuaikan dengan kesiapan sekolah-sekolah tersebut. Melihat 

perkembangan pendidikan di tingkat nasional, masih ada banyak kesenjangan 

antar sekolah baik dari segi SDM maupun sarana prasarana. Dari kesenjangan 

yang ada akan menghambat output maupun outcome dari masing-masing 

sekolah pada tiap satuan pendidikan. 

Sesuai perkembangan pembangunan di Indonesia yang tergolong 

negara yang sedang berkembang, banyak dibutuhkan tenaga-tenaga ahli 

madya dan tenaga kerja trampil dari lulusan Sekolah Menengan Kejuruan 

(SMK) untuk memenuhi kebutuhan di dunia industri yang ada di wilayah 

Indonesia, bahkan di kawasan regional maupun internasional. SMK 

mempunyai peranan strategis dalam menyediakan tenaga trampil yang siap 

terjun di dunia industri. Karena perannya yang strategis itu, sekolah ini harus 

berbenah guna mencetak lulusan yang trampil dan siap memasuki dunia kerja 

serta mampu bersaing dengan tenaga kerja asing. Apabila para lulusan SMK 

tidak mampu bersaing dari segi kualitas maka akan terdesak oleh tenaga kerja 

asing yang notabene sudah jauh lebih siap.  

Lulusan SMK selain harus mampu bersaing dari segi keterampilan 

sesuai dengan jurusan, mereka harus juga mempunyai pengalaman dan 

wawasan yang luas melalui teaching factory.  
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Fenomena ini muncul dari adanya fakta bahwa pengangguran tertinggi 

berasal dari lulusan SMK yang sudah melebihi kapasitas lowongan pekerjaan 

yang ada, sehingga sekolah berbasis Teaching Factory sangat penting, ini 

didukung fakta bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) untuk lulusan 

SMK tahun 2017,  untuk bulan februari 8,98 persen, dan Agustus 11,41 

persen. Sedang pada tahun 2018 pada bulan februari  8,92 persen dan Agustus 

11,24 persen. Dari data badan Pusat Statistik (2018) terlihat sampai bulan 

Agustus 2018 masih ada 7 juta penggangguran yang 786.800 merupakan 

alumni SMK . 

Untuk memujudkan peningkatan kualitas lulusan SMK yang berbasis 

TEFA sangat perlu adanya sisitem pembelajaran berbasis industri. Dalam 

konsep sederhana teaching factory merupakan pengembangan dari unit 

produksi dan pendidikan sistem ganda yang sudah dilaksanakan di SMK. 

Konsep teaching factory merupakan salah satu bentuk pengembangan dari 

sekolah kejuruan menjadi model sekolah produksi. Keadaan  ini menujukkan 

pentingnya untuk menerapkan pendidikan berbasis produksi (production 

based education and training) sebagaimana yang dilaksanakan di yang 

dilakukan di lembaga yang pendidikan yang bonafit yang ada di dalam 

maupun luar negeri.  

SMK sebagai lembaga pendidikan formal dikonsepkan untuk 

mengemban menjadi model sekolah produksi, penyadaran dan mediasi  

secara bersama-sama, terstruktur dan berjenjang. Sekolah adalah tempat 

proses pendidikan dan pembelajaran sebagai inti bisnisnya. Sekolah 

merupakan tempat yang sangat kompleks dan dinamis bukan sekedar tempat 

berkumpul antara guru dan peserta didik. Pengertian sekolah yang dikutip 

Sagala dari Postman Weingartner menyatakan bahwa “school as institution is  

specific set of assential function is serves in our society” bahwa sekolah 

merupakan institusi yang spesifik yang terdiri dari seperangkat fungsi-fungsi 

dasar dalam pelayanan terhadap masyarakat. 

SMK merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta 

didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu.  
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Pendidikan kejuruan terdiri dari Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah 

Aliyah Kejuruan. Pendidikan kejuruaan merupakan pendidikan yang 

diharapkan mampu link and mach, menghubungkan dan menyinkronkan serta 

melatih peserta didik agar menerapkaan budaya industri dalam 

pembelajarannya agar memiliki kebiasaaan bekerja untuk nantinya dapat 

memasuki dan berkembang pada dunia kerja (industri) , sehingga dapat 

dipergunakan untuk memperbaiki kehidupannya. Dunia kerja (industri) ini 

tidak hanya berorientasi bahwa peserta didik dipersiapkan menjadi karyawan 

di industri, melainkan juga dipersiapkan menjadi seorang wirausahawan yang 

mampu berkembang dengan bekal kompetensi keahlian yang dimiliki peserta 

didik. Dapat dikatakan bahwa pendidikan kejuruan (SMK)  merupakan 

bagian dari sistem  pendidikan nasional yang bertujuan untuk mempersiapkan 

sumber daya manusia yang kompeten dan mampu mengembangkan potensi 

yang ada pada dirinya serta mampu bersaing di bidangnya.  

Arah kebijakan Rencana Strategis Pendidikan Nasional menentukan 

kinerja yang berpedoman pada tiga pilar pendidikan, yaitu: peningkatan mutu 

dan relevansi, perluasan dan pemerataan akses, serta peningkatan efisiensi 

manajemen. Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) Dinas Pendidikan 

Provinsi Jawa Tengah, merancang ukuran kinerja yang mengacu pada salah 

satu pilar di atas, yaitu: peningkatan mutu dan relevansi Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK), perluasan dan pemerataan akses, serta peningkatan efisiensi 

manajemen SMK dengan menerapkan prinsip Good Governance. 

Awal pengembangan dan pembinaan jenjang pendidikan kejuruan 

ditandai dengan Memorandum of Agrement. Memorandum of Agrement 

dilaksanakan pada tanggal 12 April 2008 di Surakarta, Jawa Tengah, oleh 

Gubernur Jawa Tengah dengan Bupati/Walikota se-Jawa Tengah. Pada 

kesempatan tersebut dicanangkan Jawa Tengah sebagai provinsi vokasi, 

dengan realisasi SMK: SMA adalah 60: 40 pada tahun 2009 - 2010, dan akan 

ditingkatkan menjadi 70: 30 pada tahun 2015.  

Salah satu kebijakan dan target yang dicanangkan adalah peningkatan mutu 

pada jenjang SMK melalui program teaching factory. 
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Pembelajaran berbasis teaching factory adalah suatu pembelajaran 

praktik yang berbasis pada produk sebagaimana sebuah industri atau 

perusahaan. Sekolah sebagai pusat pendidikan dengan menerapkan 

manajemen dan praktik industri. Siswa belajar sekaligus praktik bekerja 

seperti di industri yang sebenarnya. Tujuan pembelajaran yang berbasis 

Teaching Factory adalah untuk: 

1. Mendorong SMK untuk mampu menghasilkan produk unggulan yang 

bermanfaat bagi masyarakat dan industri, melalui karya inovasi dan 

rekayasa teknologi. 

2. Mengembangkan kemandirian SMK, melalui optimalisasi potensi sumber 

daya yang dimiliki. 

3. Mengembangkan kewirausahaan siswa dan sekolah, melalui 

implementasi secara langsung prinsip-prinsip produksi, analisis peluang 

dan pemasaran. 

Sejalan dengan hal tersebut, dipandang perlu adanya pengelolaan 

pembelajaran yang berbasis teaching factory melalui peningkatan 

keterampilan, wawasan dan profesionalisme guru praktik (instruktur) dan 

tenaga pengelola bengkel. Profesionalisme guru praktik dan tenaga 

pengelola bengkel menyangkut: manajemen, administrasi dan organisasi 

bengkel yang efektif dan efisien, untuk menuju peningkatan mutu pada 

Sekolah Menengah Kejuruan. 

Pembelajaran berbasis teaching factory sebagai suatu pembelajaran di 

SMK pada hakekatnya merupakan perpaduan antara proses pembelajaran 

praktik di bengkel sekaligus memberi semangat kewirausahaan. Implementasi 

dari pembelajaran berbasis teaching factory adalah dalam proses 

pembelajaran siswa diharapkan dapat membuat suatu produk yang berkualitas 

standar industri, sehingga produk tersebut layak atau mampu dijual atau 

dipasarkan baik di dalam maupun untuk kepentingan ekspor.  

Dalam dua tahun revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan , Direktorat 

Pembinan SMK salah satu program pemerintah dalam rangka revitalisasi 

SMK, implementasinya adalah technopark dan program teaching factory. 
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Pendirian Techno Park bertujuan untuk melakukan pembinaan dan mewadahi 

minat para siswa maupun alumni menjadi wirausahawan baru. Salah satu 

program pemerintah dalam rangka revitalisasi SMK, implementasinya adalah 

Techno Park dan program Teaching Factory. Pendirian Techno Park 

bertujuan untuk melakukan pembinaan dan mewadahi minat para siswa 

maupun alumni menjadi wirausahawan baru. 

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti bermaksud untuk mengadakan 

penelitian tentang pengelolaan pembelajaran berbasis teaching factory di 

SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Dasar pertimbangan dilakukan penelitian  

pembelajaran berbasis teaching factory di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo 

adalah bahwa sekolah tersebut telah menerapkan pembelajaran berbasis 

teaching factory untuk Kompetensi Keahlian Teknik Permesinan dan 

memiliki keunggulan sebagai berikut (Dahlan, 2019): 

1. Kepemimpinan kepala sekolah yang demokratis, karismatik dan visioner 

mendorong kemajuan sekolah dalam usaha meningkatkan kualitas output 

dan outcome agar bisa meningkatka daya saing dalam dunia kerja dan 

industri.  

2. Tersedianya guru yang kompeten di bidangnya, yang selalu  memperbaiki 

kempetensinya melalui workshop, seminar, pelatihan dan magang di 

industri maupun melalui studi S2 di berbagai Universitas. 

3. Pembelajaran menggunakan kurikulum 2013 untuk pembelajaran secara 

umum di sekolah, sedangkan untuk di teaching factory menggunakan 

kurikulum yang disesuaikan dengan kurikulum industri dengan jadwal 

sistem block.  

4. Siswa melakukan praktik sesuai dengan jurusan masing-masing, praktik 

terjadwal di lab sesuai jurusan, sedangkan untuk praktik Teaching Factory 

terjadwal sesuai jadwal blok ke Technopark baik di produksi maupun di 

Bisnis Center. 

5. SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo sekolah yang maju dan  terakreditasi 

A. 
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6. Lounching workshop teaching factory & Bisnis Center M-One 5 Maret 

2017 oleh Kepala Sub Direktorat Jenderal Kurikulum Direktorat 

Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak M. 

Bakrun. 

7. Kerjasama dengan 39 rumah sakit PKU Muhammadiyah di Jawa Tengah 

dalam pengadaan perlengkapan atau alat kesehatan (alkes) seperti bed atau 

tempat tidur pasien. 

8. SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo merupakan merupakan SMK 

Muhammadiyah Unggulan Jawa Tengah dengan teaching factory-nya. 

9. SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo merupakan pembina nasional teaching 

factory  10 SMK di Indonesia. 

Merujuk pada keunggulan-keunggulan di atas membuat peneliti 

memutuskan untuk melakukan penelitian pembelajaran berbasis teaching 

factory yang merupakan pembelajaran dengan link and match dengan dunia 

industri dan  pada gilirannya akan bisa mempersiapakan lulusan yang siap 

bekerja maupun berwirausaha.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dituliskan rumusan masalah 

pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah perencanaan pembelajaran berbasis teaching factory di 

SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo? 

2. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran berbasis teaching factory di 

SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo? 

3. Bagaimanakah evaluasi pembelajaran berbasis teaching factory di SMK 

Muhammadiyah 1 Sukoharjo? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan untuk: 

1. Mendeskripsikan perencanaan pembelajaran berbasis teaching factory di 

SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. 

2. Mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran berbasis teaching factory di 

SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. 
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3. Mendeskripsikan evaluasi pembelajaran berbasis teaching factory di 

SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat yang hendak disampaikan, 

antara lain: 

1. Manfaat teoritis 

Sebagai referensi Sekolah  Menengah Kejuruan lain untuk 

meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan serta mendorong siswa 

dan lulusan untuk berwirausaha, sehingga dapat bersaing di tingkat 

nasional maupun internasional.  

2. Manfaat praktis 

a. Bagi sekolah, dengan pembelajaran berbasis teaching factory yang 

baik akan meningkatkan mutu lulusan yang secara otomatis juga 

meningkatkan mutu SMK 

b. Bagi siswa, mereka  lebih bisa mempersiapkan dirinya dalam meraih 

peluang kerja maupun berwirausaha karena sudah terbiasa dengan 

pola pembelajaran berbasis teaching factory. 

c. Bagi peneliti yang  akan datang 

Hasil penelitian ini sebagai bahan referensi bagi penelitian  sejenis 

sekaligus dasar untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai 

pembelajaran berbasis teaching factory. 

 

 


