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ABSTRAK 
 
 

Aschabul Kahfi, 2010. Pola Pembelajaran Teaching Factory Praktek Produktif 
Pada Program Keahlian Teaknik Furniture di SMK Negeri 2 Kendal Tahun 
Ajaran 2009/2010.Skripsi. Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, 
Universitas Negeri Semarang.  

 
Kata Kunci : Pola Pembelajaran Normatif, Adaftif, Produktif, Praktik Kerja 

Industri. 
 

Tujuan penelitian ini adalah : (1) ; Menemukenali  pembelajaran Teaching 
Factory pada Normatif di SMK Negeri 2 Kendal (2) Menemukenali  pembelajaran 
Teaching Factory pada Adaftif di SMK Negeri 2 Kendal; (3) Menemukenali  
pembelajaran Teaching Factory pada Produktif di SMK Negeri 2 Kendal;  
Proses pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, 
observasi dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, data tersebut disusun, 
dianalisis dan disimpulkan kemudian disajikan dalam bentuk laporan. Keabsahan 
data dalam penelitian ini diperiksa dengan menggunakan teknik triangulasi 
sumber dan perpanjangan keikut sertaan peneliti. Teknik triangulasi sumber 
meliputi : (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 
wawancara; (2) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 
berkaitan; (3) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 
pendapat dan pandangan orang seperti guru dengan siswa. Pembelajaran Normatif 
sudah selaras dengan kurikulum dan juga silabus untuk program keahlian “Teknik 
Furniture“ menerapkan Teaching Factory. Namun jika dibandingkan dengan 
tuntutan Teaching Factory, maka pelaksanaan pembelajaran normatif belum 
selaras. Hal ini terlihat dari ketidakterlibatan industri dalam perencanaan dan juga 
pelaksanaan pembelajaran normatif. Pada pembelajaran Adaftif siswa dibentuk 
berkelompok dalam manajemen Teaching Factory. Siswa dikelompokkan menjadi 
beberapa Unit yaitu Unit Produksi, Unit Administrasi, Unit Pemasaran. Kepala 
unit-unit itu disebut sebagai manajer. Namun demikian terdapat kendala terutama 
berkaitan dengan pemasaran, produk yang dihasilkan hanya dibeli oleh guru atau 
orang tua siswa. Maka, tujuan pembentukan manajemen Teaching Factory  belum 
dapat tercapai seluruhnya. Prakerin yang dilaksanakan di industri tidak selaras 
tuntutan kurikulum Teaching Factory. Pelaksanaan prakerin di mulai dari 
pembekalan di sekolah yang diberikan dari industri dan sekolah. Pembekalan yang 
diberikan oleh industri berkaitan dengan tata krama dan proses produksi di 
industri. Pembakalan yang diberikan sekolah berupa administrasi yang harus 
dilakukan siswa selama di industri, misalnya bagaimana mengisi jurnal, 
monitoring guru dan instruktur, serta penyusunan laporan prakerin. Pelaksanaan 
Prakerin tidak ada kendala yang berarti, namun untuk monitoring dari sekolah 
terhadap pelaksanaan praktik kerja siswa relatif kurang yaitu hanya dilakukan 
beberapa kali saja di industri. Di samping itu tidak adanya pembimbing siswa dari 
guru sekolah yang mengarahkan sekaligus mengevaluasi siswa dalam pelaksanaan 
praktek di industri.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang  

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Kendal adalah sekolah 

kejuruan kelompok teknologi dan Industri. Sejarah  SMK Negeri 2 Kendal 

dimulai dengan berdirinya Yayasan Pemerinatah Daerah pada tahun 1971. 

Yayasan tersebut mendirikan sekolah menengah kejuruan yang diberi nama 

Sekolah Teknologi Menengah (STM) Pemda. Pada tahun 1980 terjadi perubahan 

nama yayasan, dari yayasan Pemda menjadi Yayasan Harapan, dan STM Pemda 

berubah menjadi STM Harapan, dengan Jurusan : Bangunan, Listrik dan Mesin. 

Setelah mengalami masa transisi, pada tanggal 14 Agustus 1988 STM Harapan 

diresmikan oleh Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan menjadi STM Negeri 

dengan nama STM Negeri Kendal, tanggal tersebut akhirnya disepakati sebagai 

hari jadi SMK Negeri 2 Kendal.  

SMK Negeri 2 Kendal mengalami perkembangan cukup pesat setelah 

mendapat bantuan dari Asian Development Bank (ADB) berupa pembangunan 

gedung baru beserta peralatan praktek yang cukup lengkap. Pada tahun 1994 STM 

Negeri Kendal namanya berubah menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

Negeri 2 Kendal, dan jurusan atau program studi yang diselenggarakan mulai 

tahun tersebut adalah Teknik Mekanik Otomotif, Teknik Pendingin dan Tata 

Udara dan Teknik Furniture, dalam perjalanannya dengan perkembangan 
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teknologi untuk SMK Negeri 2 Kendal hingga  tahun 2008  program keahlian 

yang diselenggarakan adalah teknik Mekanik Otomotif, Teknik Pendingin dan 

Tata Udara, Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga listrik, Teknik Otomasi  

Industri, Teknik Perabot Kayu dan Teknik  Gambar Bangunan. 

Mulai tahun 2000 SMK Negeri 2 Kendal mendapat bantuan dari Jerman 

melalui Indonesian German Institute (IGI), khususnya untuk pengembangan 

program keahlian Teknik Furniture. Bekerja sama dengan PIKA Semarang selaku 

IGI Center, SMK Negeri 2 kendal selaku Sister, lembaga mitra mengembangkan 

berbagai program pelatihan untuk masyarakat umum, khususnya untuk pemuda 

putus sekolah dan masyarakat kurang mampu. Di samping itu sebagai pelaksana 

program IGI, SMK Negeri 2 Kendal khususnya Program Keahlian teknik 

Perkayuan juga mengembangkan kegiatan unit Produksi berupa pembuatan 

barang atau perabot serta pelayanan jasa konsultan. 

Menyikapi perubahan dan perkembangan ke depan, SMK Negeri 2 Kendal 

berupaya mewujudkan dirinya menjadi PPKT (Pusat Pendidikan Kejuruan 

Terpadu), yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan reguler maupun 

pelatihan non reguler (jangka pendek) untuk melayani kebutuhan masyarakat 

dalam rangka mendukung perbaikan ekonomi dalam rangka pembangunan 

kewilayahan. 

Di samping itu SMK Negeri 2 Kendal terus berupaya melakukan inovasi 

dan pengembangan serta perbaikan-perbaikan diberbagai komponen sekolah, 

salah satu hasilnya adalah ditetapkannya SMK Negeri 2 Kendal menjadi 

nominator SMK Berstandar Internasional.  
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Di SMK Negeri 2 Kendal Khususnya pada program keahlian Teknik 

Furniture, Pola Pembelajarannya sudah menggunakan Metode Teaching Factory. 

Pola pembelajaran di SMK Negeri 2 Kendal yaitu pembelajaran yang berorientasi 

pada dunia Industri yang merupakan sasaran dari proses dan hasil pembelajaran 

yang ada di SMK Negeri 2 Kendal. Berdasarkan uraian di atas maka timbul 

pertanyaan yaitu bagaimanakah penerapan Teaching Factory dalam pembelajaran 

di SMK Negeri 2 Kendal. 

Untuk itu penulis berkeinginan mengadakan penelitian di SMK Negeri 2 

Kendal dengan konsep pembelajaran antara pengetahuan dari sekolah  dan juga 

kebutuhan dunia industri dengan judul “POLA PEMBELAJARAN 

THEACHING FACTORY PRAKTEK PRODUKTIF  PADA PROGRAM 

KEAHLIAN TEKNIK FURNITURE DI SMK NEGERI 2 KENDAL TAHUN 

AJARAN 2009/2010”. 

 

1.2  Fokus Penelitian  

 Teaching Factory adalah suatu konsep pembelajaran di kelas, di bengkel 

praktek dan di industri dalam suasana yang sesungguhnya, sehingga dapat 

menjembatani antara kebutuhan dunia industri dan juga pengetahuan di sekolah. 

Prosesnya yaitu pembelajaran di kelas maupun pembelajaran  di ruang praktek 

sekolah, maupun pembelajaran praktek di dunia industri. 

  Pada pembelajaran dengan Metode Teaching Factory ini siswa ikut serta 

berpartisipasi dalam hal kedisiplinan, ketepatan waktu penyelesaian suatu 

pekerjaan pada proses pembelajaran di SMK Negeri 2 Kendal, Dalam penelitian 
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ini untuk pembelajaran teori dilakukan  di kelas seperti biasa, serta pembelajaran 

di bengkel praktek. Di samping praktek di bengkel kerja SMK Negeri  2 Kendal 

juga melaksanakan  program prakerin yaitu praktek kerja industri.  

 Di dalam Prakerin (Praktek Kerja Industri) siswa di tuntut untuk dapat 

melaksanakan apa saja mengenai dunia industri  mulai dari kedisiplinan, ketepatan 

waktu dalam bekerja sesuai dengan standart dunia industri dan juga hasil yang 

maksimal dan juga dapat di pertanggung jawabkan. Oleh karena itu praktek kerja 

industri di SMK Negeri 2 Kendal di adakan pada kelas akhir yaitu kelas XII 

selama satu semester.  

 Pembelajaran normatif adalah suatu kelompok mata diklat yang berfungsi 

membentuk peserta didik menjadi pribadi utuh, yang memiliki norma-norma 

kehidupan sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial (anggota 

masyarakat) baik sebagai warga negara Indonesia maupun sebagai warga dunia. 

Program pembelajaran normatif diberikan agar peserta didik bisa hidup dan 

berkembang selaras dalam kehidupan pribadi, sosial, dan bernegara.  

 Program ini berisi mata diklat yang lebih menitikberatkan pada norma, 

sikap, dan perilaku yang harus diajarkan, ditanamkan, dan dilatihkan pada peserta 

didik, di samping kandungan pengetahuan dan keterampilan yang ada di 

dalamnya. 

 Di Program Studi Teknik Furniture pada mata pelajaran Matematika pada 

pembelajaran normatif bertujuan untuk mendidik siswa agar mengetahui dasar-

dasar dari perhitungan di Teknik furniture nantinya. Disamping itu  siswa 

mendapatkan bekal dari ilmu dasar yang nantinya akan berlanjut ke mata 
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pelajaran berikutnya, karena didalam teknik furniture ini semuanya menggunakan 

perhitungan baik perhitungan manual maupun dengan alat bantu. 

 Pembelajaran Adaptif untuk fungsinya membentuk peserta didik sebagai 

individu agar memiliki dasar pengetahuan yang luas dan kuat untuk menyesuaikan 

diri atau beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan sosial, 

lingkungan kerja, serta mampu mengembangkan diri sesuai dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Program pembelajaran adaptif berisi mata 

diklat yang lebih menitikberatkan pada pemberian kesempatan kepada peserta 

didik untuk memahami dan menguasai konsep dan prinsip dasar ilmu dan 

teknologi yang dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari dan atau melandasi 

kompetensi untuk bekerja. 

 Program adaptif diberikan agar peserta didik tidak hanya memahami dan 

menguasai “apa” dan “bagaimana” suatu pekerjaan dilakukan, tetapi memberi 

juga pemahaman dan penguasaan tentang “mengapa” hal tersebut harus 

dilakukan. Program Adaptif terdiri dari kelompok mata diklat yang berlaku sama 

bagi semua program keahlian dan mata diklat yang hanya berlaku bagi program 

keahlian tertentu sesuai dengan kebutuhan masing-masing program keahlian. 

 Pembelajaran produktif adalah suatu kelompok mata diklat yang berfungsi 

membekali peserta didik agar memiliki kompetensi kerja sesuai Standar 

Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Program produktif bersifat 

melayani permintaan pasar kerja, karena itu lebih banyak ditentukan oleh dunia 

usaha/industri atau asosiasi profesi. Program produktif diajarkan secara spesifik 

sesuai dengan kebutuhan tiap program keahlian. 
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 Pembelajaran Produktif yaitu proses pembelajaran yang dilaksanakan di 

Industri dimana setelah siswa mendapatkan pembelajaran Normatif di kelas 

kemudian pembelajaran Adaptif di bengkel praktek untuk proses selanjutnya 

siswa di tuntut untuk dapat melakukan proses pembelajaran Produktif yaitu siswa 

di tuntut ketepatan waktu dalam bekerja atau praktek di Industri disiplin dan juga 

dapat mempertanggung jawabkan atas pekerjaan apa saja yang telah dilakukan.  

 Pola pembelajaran yang ada di SMK Negeri 2 Kendal baik pembelajaran 

Normatif, Adaftif maupun Produktif telah menerapkan Metode Pembelajaran 

Teaching Factory. Hal ini nampak dari adanya pembentukan Manajemen di kelas 

yang akan membantu siswa pada proses pembelajaran praktik kujuruan dan 

produktif.   

 Penelitian ini akan menitikberatkan pada pembelajaran Normatif, Adaftif, 

dan Produktiff, Dalam konteks pada pembelajaran Teaching Factory. Dengan 

demikian timbul pertanyaan penelitian, Apakah SMK Negeri 2 Kendal telah 

sesuai menerapkan konsep Metode Teaching Factory dalam pembelajarannya?  

 

1.3  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dari Fokus Penelitian di atas, maka timbul 

pertannyaan   penelitian sebagai beriktu ; 

1) Bagaimanakah pelaksanaan Teaching Factory pembelajaran normatif di 

SMK Negeri 2 Kendal? 

2) Bagaimanakah pelaksanaan Teaching Factory pembelajaran adaftif di 

SMK Negeri 2 Kendal? 
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3) Bagaimanakah pelaksanaan Teaching Factory pembelajaran produktif di 

SMK Negeri 2 Kendal?  

 

1.4  Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

1)  Menemukenali  pelaksanaan Teaching Factory pada pembelajaran Normatif 

di SMK Negeri 2 Kendal; 

2) Menemukenali pembelajaran Teaching Factory pada pembelajaran Adaftif 

di SMK Negeri 2 Kendal; 

3) Menemukenali pembelajaran Teaching Factory pada pembelajaran Produktif 

di  SMK Negeri 2 Kendal; 

 

1.5  Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat berguna bagi guru pengampu, 

siswa, dan semua pihak yang terkait dengan lembaga pendidikan. Adapun manfaat 

yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1) Secara teoritis penelitian ini dapat digunakan mendukung konsep 

pembelajaran “Teaching Factory“ yang pada saat ini menjadi pilar di beberapa 

SMK di Indonesia.  

2) Secara praktek, penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan 

pertimbangan untuk SMK Negeri 2 Kendal dalam implementasi untuk konsep      

“Teaching Factory“ . 
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1.6  Penegasan Istilah  

1.6.1 Teaching Factory  

Pendekatan pembelajaran adalah suatu cara dalam proses kegiatan 

pendidikan. Bower dalam buku Theories of learning (1975)  mengemukakan 

belajar berhubungan dengan tingkah laku seseorang terhadap situasi tertentu yang 

disebabkan oleh pengalamannya berulang-ulang dalam situasi itu, dimana 

perubahan tingkah laku itu tidak dapat dijelaskan atau dasar kecenderungan 

respon pembawaan, kematangan atau keadaan sesaat seseorang. Teori lain 

mengemukakan bahwa belajar adalah perubahan yang relatif menetap dalam 

tingkah laku yang terjadi pada suatu pengalaman (Morgan, 1977. The Condisions 

of learning;). 

Teaching Factory adalah suatu konsep pembelajaran dalam suasana yang 

sesungguhnya, sehingga dapat menjembatani kesenjangan kompetensi antara 

kebutuhan industri dan pengetahuan dari sekolah. Teknologi pembelajaran yang 

inovatif dan praktek produktif merupakan konsep metode pendidikan yang 

berorientasi pada manajemen pengelolaan siswa dalam pembelajaran agar selaras 

dengan kebutuhan industri (IGI, 2007). 

Dalam pengertian lain bahwa pembelajaran berbasis produksi adalah suatu 

proses pembelajaran keahlian atau keterampilan yang dirancang dan dilaksanakan 

berdasarkan prosedur dan standar bekerja yang sesungguhnya (real job) untuk 

menghasilkan barang atau jasa yang sesuai dengan tuntutan pasar atau konsumen. 

Dengan kata lain barang yang sudah diproduksi dapat berupa hasil produksi yang 
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dapat dijual atau yang dapat digunakan oleh masyarakat, sekolah maupun  

konsumen. 

Pembelajaran berbasis produksi dalam paradikma lama hanya 

mengutamakan kualitas produk barang atau jasa tetapi hasil dari produksi tersebut 

tidak dipasarkan pada umumnya, hanya semata-mata untuk menghasilkan nilai 

dalam proses belajar mengajar.  

 

1.6.2 Pembelajaran Normatif 

Program normatif adalah kelompok mata diklat yang berfungsi 

membentuk peserta didik menjadi pribadi utuh, yang memiliki norma-norma 

kehidupan sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial (anggota 

masyarakat) baik sebagai warga negara Indonesia maupun sebagai warga dunia. 

 Program pembelajaran normatif diberikan agar peserta didik bisa hidup 

dan berkembang selaras dalam kehidupan pribadi, sosial, dan bernegara. Program 

ini berisi mata diklat yang lebih menitikberatkan pada norma, sikap, dan perilaku 

yang harus diajarkan, ditanamkan, dan dilatihkan pada peserta didik, di samping 

kandungan pengetahuan dan keterampilan yang ada di dalamnya. Mata diklat pada 

kelompok normatif berlaku sama untuk semua program keahlian. 

Pada mata pelajaran Matematika bertujuan untuk mendidik siswa agar 

mengetauhui dasar-dasar dari perhitungan di Teknik Furniture nantinya.  Dan juga 

siswa mendapatkan bekal dari ilmu dasar yang nantinya akan berlanjut ke mata 

pelajaran selanjutnya, karena didalam ilmu Teknik Furniture ini semuanya 

menggunakan perhitungan baik perhitungan manual maupun dengan alat bantu 
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otomatis. Pembelajaran Normatif yaitu bisa di sebut juga proses pembelajaran 

teori yang dilaksanakan di kelas berdasarkan acuan dari RPP dan juga silabus 

untuk itu, pembelajaran Normatif sangat penting karena sangat mempengaruhi 

siswa dalam proses pembelajaran untuk selanjutnya di bengkel praktek dan juga di 

Industri. 

 

1.6.3 Pembelajaran Adafftif 

Program adaptif adalah kelompok mata diklat yang berfungsi membentuk 

peserta didik sebagai individu agar memiliki dasar pengetahuan yang luas dan 

kuat untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di 

lingkungan sosial, lingkungan kerja, serta mampu mengembangkan diri sesuai 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.  

Program pembelajaran adaptif berisi mata diklat yang lebih 

menitikberatkan pada pemberian kesempatan kepada peserta didik untuk 

memahami dan menguasai konsep dan prinsip dasar ilmu dan teknologi yang 

dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari dan atau melandasi kompetensi untuk 

bekerja. 

Program adaptif diberikan agar peserta didik tidak hanya memahami dan 

menguasai “apa” dan “bagaimana” suatu pekerjaan dilakukan, tetapi memberi 

juga pemahaman dan penguasaan tentang “mengapa” hal tersebut harus 

dilakukan. Program adaptif terdiri dari kelompok mata diklat yang berlaku sama 

bagi semua program keahlian dan mata diklat yang hanya berlaku bagi program 

keahlian tertentu sesuai dengan kebutuhan masing-masing program keahlian. 
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 Selain itu, pembelajaran adaptif juga perlu diberikan dengan tujuan untuk 

memberi bekal penunjang bagi penguasaan keahlian profesi dan bekal 

kemampuan pengembangan diri untuk mengikuti perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

 Pembelajaran Adaptif dapat disebut juga proses pembelajaran di bengkel 

praktek dimana setelah siswa mendapatkan teori pembelajaran Normatif di kelas 

dan juga Metode  pembelajaran Teaching Factory  kemudian siswa melaksanakan 

praktek di bengkel praktek dengan mengacu pada job sheet yang telah dibuat oleh 

guru praktek di SMK Negeri 2 Kendal.  

 

1.6.4 Pembelajaran Produktif 

Program produktif adalah kelompok mata diklat yang berfungsi 

membekali peserta didik agar memiliki kompetensi kerja sesuai standar 

Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Program produktif bersifat 

melayani permintaan pasar kerja, karena itu lebih banyak ditentukan oleh dunia 

usaha/industri atau asosiasi profesi. Program produktif diajarkan secara spesifik 

sesuai dengan kebutuhan tiap program keahlian. 

 Pada mata pelajaran membuat gambar pola dengan acuan gambar kerja 

bertujuan untuk mempersiapkan pekerjaan kerja bangku berupa kemampuan 

menggambar ulang pola yang bersumber dari gambar kerja. Gambar pola atau 

sket dibuat untuk memudahkan pemotongan bahan kayu dan pencapaian bentuk 

yang presisi. Gambar kerja dapat dijiplak pada bidang kerja ataupun dipindahkan 
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ukurannya pada bidang kerja. Contoh pola pada pembuatan benda kerja kursi 

belajar  dan juga meja belajar.  

 Pembelajaran Produktif yaitu proses pembelajaran yang dilaksanakan di 

Industri dimana setelah siswa mendapatkan pembelajaran Normatif di kelas 

kemudian pembelajaran Adaftif di bengkel praktek untuk proses selanjutnya siswa 

di tuntut untuk dapat melakukan proses pembelajaran Produktif yaitu siswa di 

tuntut ketepatan waktu dalam bekerja atau praktek di Industri dengan kedisiplinan 

dan juga dapat mempertanggung jawabkan atas pekerjaan apa saja yang telah 

diselesaikan.  
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Tujuan  SMK  

 Pendidikan yang ada di SMK Negeri 2 Kendal yaitu bertujuan untuk 

meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta 

keterampilan peserta didik untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih 

lanjut sesuai dengan program kejuruannya. Agar dapat bekerja secara efektif dan 

efisien serta mengembangkan keahlian dan keterampilan, mereka harus memiliki 

stamina yang tinggi, menguasai bidang keahliannya dan dasar-dasar ilmu 

pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi, dan mampu 

berkomunikasi sesuai dengan tuntutan pekerjaannya, serta memiliki kemampuan 

mengembangkan diri. Kurikulum pendidikan kejuruan dalam hal ini Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) dan akan di arahkan untuk mencapai tujuan tersebut. 

Kurikulum SMK berisi mata pelajaran wajib, mata pelajaran Kejuruan, Muatan 

Lokal, dan Pengembangan Diri. 

Mata pelajaran wajib terdiri atas Pendidikan Agama, Pendidikan 

Kewarganegaraan, Bahasa, Matematika, IPA, IPS, Seni dan Budaya, Pendidikan 

Jasmani dan Olahraga, dan Keterampilan/Kejuruan.  

Mata pelajaran kejuruan ini bertujuan untuk membentuk manusia 

Indonesia seutuhnya dalam spektrum manusia kerja. Mata pelajaran Kejuruan 

terdiri atas beberapa mata pelajaran yang bertujuan untuk menunjang 
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pembentukan kompetensi kejuruan dan pengembangan kemampuan 

menyesuaikan diri dalam bidang keahliannya.  

 Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan 

kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas, potensi daerah, dan prospek 

pengembangan daerah termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat 

dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Substansi muatan lokal 

ditentukan oleh satuan pendidikan sesuai dengan program keahlian yang 

diselenggarakan. 

 Pengembangan diri bukan merupakan mata pelajaran yang harus diasuh 

oleh guru. Pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta 

didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, 

bakat, dan minat setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. Kegiatan 

pengembangan diri difasilitasi dan atau dibimbing oleh konselor, guru, atau 

tenaga kependidikan yang dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler. 

 Kegiatan pengembangan diri dilakukan melalui kegiatan pelayanan 

konseling yang berkenaan dengan masalah diri pribadi dan kehidupan sosial, 

belajar, dan pembentukan karier peserta didik. Pengembangan diri bagi peserta 

didik SMK terutama ditujukan untuk pengembangan kreativitas dan bimbingan 

karier. 

 

2.2  Kurikulum SMK  

 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah sebuah kurikulum 

operasional pendidikan yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing 
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satuan pendidikan. KTSP secara yuridis diamanatkan oleh Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan. Penyusunan KTSP oleh sekolah dimulai tahun ajaran 2006/2007 

dengan mengacu pada Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) 

untuk pendidikan dasar dan menengah sebagaimana yang diterbitkan melalui 

“Peraturan Menteri Pendidikan Nasional” masing-masing “Nomor 22 Tahun 2006 

dan Nomor 23 Tahun 2006”, serta Panduan Pengembangan KTSP. 

Pada prinsipnya, KTSP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SI, 

namun pengembangannya diserahkan kepada sekolah agar sesuai dengan 

kebutuhan sekolah itu sendiri. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan 

pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender 

pendidikan, dan silabus. Pelaksanaan KTSP mengacu pada “Permendiknas Nomor 

24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Standar Isi dan Standar Kompetensi 

Lulusan”. 

Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang 

dituangkan dalam persyaratan kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian 

kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi peserta 

didik pada jenjang dan jenis pendidkan tertentu. Standar isi merupakan pedoman 

untuk pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan. 

Pemberlakuan KTSP, sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan 

“Menteri Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan SI dan 

SKL”, ditetapkan oleh kepala sekolah setelah memperhatikan pertimbangan dari 
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komite sekolah. Dengan kata lain, pemberlakuan KTSP sepenuhnya diserahkan 

kepada sekolah, dalam arti tidak ada intervensi dari Dinas Pendidikan atau 

Departemen Pendidikan Nasional. 

KTSP selain melibatkan guru dan karyawan juga melibatkan komite 

sekolah serta bila perlu para ahli dari perguruan tinggi setempat. Dengan 

keterlibatan komite sekolah dalam penyusunan KTSP maka KTSP yang disusun 

akan sesuai dengan aspirasi masyarakat, situasi dan kondisi lingkungan dan 

kebutuhan masyarakat. 

Kurikulum tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan 

Menengah Kejuruan dikembangkan oleh sekolah dan komite sekolah yang 

berpedoman pada standar kompetensi lulusan dan standar isi serta  panduan 

penyusunan kurikulum yang dibuat. Kurikulum dikembangkan berdasarkan 

prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan 

kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.  

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut pengembangan kompetensi 

peserta didik disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan 

kepentingan peserta didik serta tuntutan lingkungan. Kurikulum dikembangkan 

dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, dan 

jenjang serta jenis pendidikan, tanpa membedakan agama, suku, budaya dan adat 

istiadat, serta status sosial ekonomi. Kurikulum meliputi substansi komponen 

muatan wajib kurikulum, muatan lokal, dan pengembangan diri secara terpadu, 
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serta disusun dalam keterkaitan dan kesinambungan yang bermakna dan tepat 

antarsubstansi. Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni berkembang secara dinamis, dan oleh karena itu 

semangat dan isi kurikulum mendorong peserta didik untuk mengikuti dan 

memanfaatkan secara tepat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 

Pelaksanaan kurikulum memungkinkan peserta didik mendapat pelayanan 

yang bersifat perbaikan, pengayaan, dan percepatan sesuai dengan potensi, tahap 

perkembangan, dan kondisi peserta didik dengan tetap memperhatikan 

keterpaduan pengembangan pribadi peserta didik yang berdimensi ke-Tuhanan, 

keindividuan, kesosialan, dan moral.  

Kurikulum dilaksanakan dalam suasana hubungan peserta didik dan 

pendidik yang saling menerima dan menghargai, akrab, terbuka, dan hangat, 

Kurikulum dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan multistrategi dan 

multimedia, sumber belajar dan teknologi yang memadai, dan memanfaatkan 

lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, dengan prinsip ”alam takambang jadi 

guru” (semua yang terjadi, tergelar dan berkembang di masyarakat dan 

lingkungan sekitar serta lingkungan alam semesta dijadikan sumber belajar, 

contoh dan teladan).  

  

2.3   Program Keahlian Teknik Furniture 

Pada Program Keahlian Teknik Furniture yang ada di SMK Negeri 2 

Kendal yaitu terbagi menjadi dua Teknik Gambar Bangunan dan Teknik 

Furniture. SMK Negeri 2 Kendal bekerja sama dengan  PIKA Semarang untuk 
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menyelenggarakan training di bidang furniture di sepanjang tahun. Konsultasi 

mengenai uji kompetensi SMK juga diberikan oleh institusi PIKA. Produk hasil 

industri furniture seperti mebel rumah tangga atau perkantoran, juga diproduksi 

oleh PIKA sesuai dengan permintaan atau kebutuhan pribadi, organisasi atau 

industri. 

SMK Negeri 2 Kendal mempunyai salah satu program keahlian yaitu 

program keahlian Teknik Furniture di mana program keahlian tersebut 

menghasilkan beberapa produk-produk, salah satu produknya yaitu beberapa 

mebelair seperti kursi, meja, lemari dan yang lainnya. Di samping itu untuk 

program keahlian Teknik Furniture di SMK Negeri 2 Kendal bekerja sama dengan 

beberapa industri-industri yang mau bekerja sama dalam bidang produksi dan 

pemasarannya. Untuk Program Prakerin (Praktek Kerja Industri) SMK Negeri 2 

Kendal juga bekerja sama dengan pihak industri dimana siswa kelas XII semester 

ganjil di wajibkan untuk mengikuti Prakerin di industri, setelah siswa sudah 

parktek di industri siswa di tuntut untuk disiplin dalam mengatur waktu pekerjaan, 

hasil pekerjaan dan kualitas atas barang yang sudah di produksi oleh siswa 

tersebut. Dan siswa juga harus bertanggung jawab apabila ada kesalahan selama 

mengikuti praktek tersebut. 

 

2.4   Silabus Program Keahlian Teknik Furniture 

Silabus sebagai acuan pengembangan RPP (Rancangan Program 

Pembelajaran) yang memuat semua identitas mata pelajaran atau tema pelajaran, SK 

(Standar Kompetensi), KD (Kompetensi Dasar), materi pembelajaran, kegiatan 
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pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan 

sumber belajar. Silabus dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan 

Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL), serta panduan 

penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Pengetahuan 

sejarah perkembangan furniture di Indonesia dan dunia. 

Berikut adalah contoh materi pembelajaran silabus yaitu; jenis dan 

klasifikasi bahan furniture, sifat dan fungsi bahan furniture, ketersedian bahan 

furniture dipasaran, memilih  bahan yang sesuai untuk furniture, standar bahan 

yang dipersyaratkan untuk furnituren silabus kebutuhan furniture bagi manusia, 

jenis dan klasifikasi furniture.  

Jenis dan klasifikasi furniture Dalam pelaksanaannya, pengembangan 

silabus dapat dilakukan oleh para guru secara mandiri atau berkelompok dalam 

sebuah sekolah dan juga  beberapa sekolah, kelompok Musyawarah Guru Mata 

Pelajaran (MGMP) atau Pusat Kegiatan Guru (PKG), dan Dinas Pendidikan. 

Pengembangan silabus disusun di bawah supervisi dinas kabupaten/kota yang ber-

tanggung jawab di bidang pendidikan dan dinas provinsi yang bertanggung jawab di 

bidang pendidikan untuk Sekolah Menengah Kejuruan. 

 

2.5   RPP (Rancangan Program Pembelajaran) Program Keahlian Teknik 

Furniture 

RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta 

didik dalam upaya mencapai Kompetesi Dasar. Setiap guru pada satuan pendidikan 

berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran 
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berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi 

peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi 

prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan 

perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. 

 RPP disusun untuk setiap Kompetensi Dasar  yang dapat dilaksanakan dalam 

satu kali pertemuan atau lebih. Guru merancang penggalan RPP untuk setiap 

pertemuan yang disesuaikan dengan penjadwalan di satuan pendidikan. Contoh 

RPP yang diambil yaitu pada Mata Pelajaran Membuat Kursi Belajar dimana 

komponen dari RPP tersebut  yaitu ; 

(1)   Identitas mata pelajaran 

 Identitas mata pelajaran, meliputi: satuan pendidikan, kelas, semester,     

program/program keahlian, mata pelajaran atau tema pelajaran, jumlah 

pertemuan.  

(2)  Standar kompetensi 

     Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik  

yang   menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan 

yang diharapkan   dicapai pada setiap kelas atau semester pada suatu mata 

pelajaran. 

(3)  Kompetensi dasar 

   Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta 

didik  dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator 

kompetensi  dalam suatu pelajaran. 
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(4)  Indikator pencapaian kompetensi 

   Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan diobservasi untuk 

menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan 

penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan 

dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, 

yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. 

(5)  Tujuan pembelajaran 

  Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan  

dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. 

(6)  Materi ajar 

  Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan 

ditulis  dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian 

kompetensi. 

(7)  Alokasi waktu 

  Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian 

Kompetensi  Dasar  dan beban belajar.  

(8)  Metode pembelajaran 

  Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana   

belajar  dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi 

dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan.  

 Pemilihan metode pembelajaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi 

peserta didik, serta karakteristik dari setiap indikator dan kompetensi yang 
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hendak dicapai pada setiap mata pelajaran. Pendekatan pembelajaran tematik 

digunakan untuk peserta didik.  

 

2.6   Pelaksanaan Pembelajaran  

 Pelaksanaan pola pembelajaran Sekolah Menengah Kejuruan merupakan 

implementasi dari RPP dan Silabus yang ada di SMK itu sendiri. Pola 

Pembelajaran yang ada di Sekolah Menengah Kejuruan hampir sama dengan 

sekolah lain pada umumnya, yang membedakan yaitu praktek di bengkel praktek 

dan beberapa program yang lain. Pelaksanaan pembelajaran di Sekolah Menengah 

Kejuruan meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Yaitu ; 

(1)   Kegiatan Pendahuluan 

 Dalam kegiatan pendahuluan, 

a.  Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses       

pembelajaran. 

b.  Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan 

sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari.  

c.  Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai 

d. Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan dan uraian kegiatan sesuai   

silabus.  

(2)   Kegiatan Inti 

 Pelaksanaan kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai 

Kompetensi Dasar  yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan itu sendiri 



23 

 

untuk aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan 

kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis 

peserta didik. Dan juga untuk praktek di bengkel pada prinsipnya sama yang 

membedakan yaitu untuk teori hanya di dalam kelas untuk praktek di bengkel 

praktek. 

Kegiatan inti menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran, yang dapat meliputi proses eksplorasi, elaborasi, dan 

konfirmasi. 

(3)   Kegiatan Penutup 

Dalam kegiatan penutup yaitu ;  

a.  Pengajar/guru bersama-sama dengan peserta didik untuk membuat 

rangkuman/simpulan pelajaran praktek yang telah di jalani. 

b. Melakukan penilaian dan refleksi terhadap kegiatan yang sudah   

dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. 

c.  Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. 

d.  Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, 

program pengayaan, layanan konseling dan memberikan tugas, baik tugas 

individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik. 

e.  Menyampaikan rencana pembelajaran atau praktek pada pertemuan 

berikutnya. 
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2.7 Pola Pembelajaran di SMK 

Pola pembelajaran yang ada di SMK ini sehubungan dengan life skill dan 

CBT (Competensi Based Training) Sepertinya pola-pola yang diterapkan dengan 

demam otonomi daerah yang memberikan berbagai penterjemahan yang 

semuanya merupakan hal yang positif. Pola pembelajaran di SMK, apalagi dengan 

tuntutan Prakerin yang tidak jarang mencapai lebih dari 6 bulan siswa berada di 

luar sekolah mengakibatkan sedikit perbedaan pendapat dan juga argumen dari 

beberapa  rekan-rekan guru komponen normatif dan adaptif maupun Produktif itu 

sendiri.   

Dengan adanya Ujian Akhir ini, beberapa siswa yang di lapangan cukup 

lama dan karena kekurang siapan dalam penataan pola pembelajaran di sekolah, 

maka timbul kekhawatiran bahwa mereka kurang siap tempur dengan Ujian Akhir 

Nasional ini. dalam segi Skill di bidang keahlian memang mereka sangat bisa 

diandalkan.  Prinsip multi entry multi exit yang ada di Kurikulum SMK edisi 1999 

adalah syah jika diterjemahkan pada pola pembelajaran SKS (Sistem Kredit 

Semester) seperti di Perguruan Tinggi.  

Hal yang menyedihkan dari tahun ke tahun adalah NEM (Nilai Ebtanas 

Murni) ataupun apa istilahnya sekarang, rata-rata untuk komponen Adaptif 

sebagian sekolah masih di bawah lima koma nol. Hal ini terjadi karena siswa yang 

memang belum menguasai suatu kompetensi untuk matematika misalnya, tapi 

karena memenuhi persyaratan untuk naik tingkat maka ia dapat melanjutkan ke 

tingkat berikutnya dengan kemampuan yang belum memadai, untuk memperbaiki 

nilai yang kurang tambah berat buat siswa tersebut, sehingga akhirnya siswa 
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berjuang keras dan menyatakan perang dengan mata pelajaran tersebut Dengan 

pola yang ditawarkan, maka harus dijabarkan Matematika tersebut dalam 

beberapa silabus misalnya matematika 1, 2 dst. Demikian untuk mata pelajaran 

yang lain. Penggunaan raport yang telah diganti dengan transkrip akan sangat 

membantu siswa, sehingga keadaan tersebut akan terjadi yang namanya multi 

entry dan multi exit tersebut.  

 

2.8 Pelaksanaan Prakerin di SMK  

Model pelaksanaan Prakerin adalah pola yang menyangkut tentang tata 

cara pelaksanaan Prakerin mulai dari tahapan persiapan, pelaksanan dan tahap 

penarikan siswa dari industri dengan alokasi waktu yang telah terstruktur. 

Model pengaturan penyelenggaraan program, khususnya yang menyangkut 

tentang kapan dilaksanakan di lembaga pendidikan (di SMK) dan kapan di 

institusi pasangannya. Secara garis besar model atau pola penyelenggaraan itu 

dapat berbentuk day release, berbentuk block release, berbentuk hour release, 

atau kombinasi dari ketiganya. (Majelis Pendidikan Kejuruan Nasional, 1996) 

 Dalam bentuk penyelenggaraan day release disepakati bersama dari 6 hari 

belajar dalam satu minggu, 5 hari di institusi pasangan dan 1 hari di sekolah. 

Dalam penyelenggaraan block release disepakati bersama bulan/semester mana di 

institusi pasangan, dan bulan/semester mana di sekolah.  

 Dalam penyelenggaraan hour release disepakati jam-jam belajar yang 

harus dibagi dua antara jam belajar di sekolah dengan jam bekerja di industri. 

Keistimewaan model day release adalah selain melaksanakan praktik di industri, 
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siswa juga masih bisa mendapatkan materi sesuai tuntutan kurikulum walaupun 

prosentasenya rendah. Model block release mempunyai keistimewaan yang 

hampir sama dengan day release sama-sama mempunyai waktu yang dibagi 

antara di sekolah dan di industri, namun jangka waktu diberikan pada siswa 

berada di industri untuk berkonsentrasi dalam Prakerin lebih besar.  

 Sedangkan model hour release mempunyai kelebihan siswa tidak 

melupakan materi di sekolah dan tetap dapat mengikuti Prakerin di industri. 

Namun ketiga model pelaksanaan Prakerin tersebut mempunyai kelemahan. 

Dalam bentuk penyelenggaraan day release mempunyai kekurangan yaitu 

konsentrasi siswa akan terbagi antara kegiatan Prakerin di industri dengan 

pembelajaran di sekolah.  

 Dalam bentuk penyelenggaraan block release siswa difokuskan 

melaksanakan praktik di indusri 6 hari dalam seminggu dengan waktu 

pelaksanaan 6 bulan. Bentuk block release tidak cocok diterapkan karena materi 

yang sesuai dengan tuntutan kurikulum tidak tercapai dan pelaksanaan evaluasi 

secara tatap muka oleh sekolah juga sulit dilakukan. Sedangkan untuk model hour 

release akan konsentrasi siswa akan terbagi karena proses pembelajaran yang 

terbagi dengan Prakerin di industri dalam hari yang sama. 

 Maka untuk menyelenggarakan Prakerin, sekolah harus 

mempertimbangkan beberapa hal. Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam 

menentukan dan menyepakati pola penyelenggaraan ini, yaitu: (1) komponen 

pendidikan normatif, komponen pendidikan adaptif, dan sub komponen teori 

kejuruan, pada umumnya dapat dilaksanakan sepenuhnya di sekolah; (2) sub 



27 

 

komponen praktik dasar kejuruan, dapat dilaksanakan di sekolah, dan dapat pula 

dilaksanakan di institusi pasangan (industri/perusahaan) sejauh memiliki fasilitas 

yang memungkinkan keterlaksanaannya, atau di kedua tempat tersebut sesuai 

dengan ketersediaan sumber daya yang diperlukan di kedua-belah pihak; (3) sub 

komponen praktik keahlian produktif, hanya dapat dilaksanakan di institusi 

pasangan (industri/perusahaan) dimana proses bekerja yang sesungguhnya 

berlangsung. Pada batas-batas tertentu, kegiatan ini dapat dilaksanakan di Unit. 

 

2.9 Pola pembelajaran Teaching Factory  

  Pengertian Pola Pembelajaran Teaching Factory yaitu suatu cara belajar 

melalui proses perubahan yang relatif tetap dalam tingkah laku yang terjadi 

sebagai hasil dari latihan atau pengalaman. Dalam suatu pembelajaran dalam 

suasana yang sesungguhnya, sehingga dapat menjembatani kesenjangan 

kompetensi antara kebutuhan industri dan pengetahuan dari sekolah. Teknologi 

pembelajaran yang inovatif dan praktek produktif merupakan konsep metode 

pendidikan yang berorientasi pada manajemen pengelolaan siswa dalam 

pembelajaran agar selaras dengan kebutuhan industri. (IGI, 2007). 

Dalam pengertian lain bahwa pembelajaran berbasis produksi adalah suatu 

proses pembelajaran keahlian atau keterampilan yang dirancang dan dilaksanakan 

berdasarkan prosedur dan standar bekerja yang sesungguhnya (real job) untuk 

menghasilkan barang atau jasa yang sesuai dengan tuntutan pasar atau konsumen. 

Dengan kata lain barang yang sudah diproduksi dapat berupa hasil produksi yang 
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dapat dijual atau yang dapat digunakan oleh masyarakat, sekolah maupun 

konsumen. 

Pembelajaran berbasis produksi dalam paradikma lama hanya 

mengutamakan kualitas produk barang atau jasa tetapi hasil dari produksi tersebut 

tidak ada, dipakai, atau dipasarkan, hanya semata-mata untuk menghasilkan nilai 

dalam proses belajar mengajar.  

Kegiatan pola pembelajaran dengan Metode Teaching Factory merupakan 

kesatuan lingkungan sekolah dengan berbasis pada industri. Setiap kegiatan 

mempunyai fungsi dan tugas serta tanggung jawab masing-masing. Pola 

Pembelajaran dengan Metode Teaching Factory mengatur ketersediaan pekerjaan 

dari konsumen yang melibatkan unsur unit produksi sekolah dan juga industri.  

Aspek kegiatan belajar mengajar mengatur pelaksanakan pembelajaran 

sesuai standar kompetensi keahlian yang berbasis dunia industri dan melibatkan 

unsur sekolah. Penggunaan peralatan dan bahan kerja sesuai standar mutu didunia 

industri.  

Kualitas produk yang dihasilkan harus laku dipasaran dan sesuai dengan 

standar dunia industri. Proses pola pembelajaran Teaching Factory ini juga harus 

bisa menciptakan hubungan industri yang lebih luas. Pembelajaran dengan 

Metode Teaching Factory ini suatu konsep pembelajaran di kelas, di bengkel 

praktek dan di industri dalam suasana yang sesungguhnya, sehingga dapat 

menjembatani antara kebutuhan dunia industri dan juga pengetahuan di sekolah. 

Prosesnya yaitu pembelajaran di kelas maupun pembelajaran di ruang praktek 

sekolah, maupun pembelajaran praktek di dunia industri. 
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   Pada pembelajaran dengan Metode Teaching Factory ini siswa ikut serta 

berpartisipasi pada proses pembelajaran di SMK Negeri 2 Kendal, Dalam 

penelitian ini untuk pembelajaran teori yaitu di kelas seperti biasa, untuk 

prateknya di bengkel praktek. Di samping praktek di bengkel kerja SMK Negeri 2 

Kendal juga melaksanakan program prakerin yaitu praktek kerja industri.  

  Di dalam Prakerin (Praktek Kerja Industri) siswa di tuntut untuk dapat 

melaksanakan apa saja mengenai dunia industri mulai dari kedisiplinan, ketepatan 

waktu dalam bekerja sesuai dengan standart dunia industri dan juga hasil yang 

maksimal dan juga dapat di pertanggung jawabkan. Untuk itu praktek kerja 

industri di SMK Negeri 2 Kendal di adakan pada kelas akhir yaitu kelas XII 

selama satu semester.  

Pembelajaran teori dilaksanakan di kelas seperti biasanya dan hasil 

pembelajarannya tidak ada perbedaan dengan SMK Negeri lain. Kemudian untuk 

prakteknya SMK Negeri 2 Kendal mengacu pada praktek industri yang bahan 

pembelajarannya sebagian mengacu pada perkembangan di industri tersebut dan 

juga beberapa pengalaman-pengalaman pada waktu praktek di industri. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian  

Langkah-langkah dalam penelitian ini perlu dilaksanakan agar 

memperoleh hasil yang sesuai dengan harapan, maka dalam penelitian ini peneliti 

berusaha untuk menerapkan langkah-langkah dalam metode penelitian.  

Langkah-langkah tersebut adalah ; (1) Pendekatan penelitian; (2) Subyek dan 

obyek penelitian; (3) Lokasi penelitian; (4) Metode pengumpulan data . 

 

3.2 Pendekatan penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, artinya bahwa 

permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan 

keadaan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat 

populasi atau daerah tertentu. (Suryabrata Sumadi, 1983). Penelitian merupakan 

penggambaran status fenomena yaitu mengetahui hal-hal yang berhubungan 

dengan keadaan sesuatu yang sesuai dengan fenomena atau gejala (Arif Furchan, 

1992) menyatakan bahwa metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data kualitatif, dalam bentuk ucapan atau penulisan dan perilaku 

yang diamati dari orang atau subyek itu sendiri. Pendekatan kualitatif ini langsung 

menunjukkan setting individu, Secara harfiah penelitian ini bermaksud membuat 

gambaran situasi kejadian.  
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Dalam arti penelitian ini adalah akumulasi data dasar dalam cara yang 

deskriptif semata-mata tidak perlu mencari atau menerangkan saling berhubungan, 

mencoba hipotesis, membuat ramalan atau mendapatkan makna dan implikasi, 

walupun penelitian bertujuan untuk menemukan hal-hal yang tercakup dalam 

metode-metode deskriptif. 

 

3.3 Subyek dan obyek penelitian 

Obyek dalam penelitian ini adalah Teaching Factory, untuk program keahlian 

teknik furniture, Subyek dari penelitian ini adalah SMK Negeri 2 Kendal yang 

beralamat di Gang Mangga Utara Jalan Raya Soekarno Hatta Kendal. Pemilihan 

nara sumber atau informan yang tepat adalah merupakan kunci dalam penelitian. 

Karena dengan informan yang mempunyai banyak pengalaman, tentang latar 

belakang penelitian, jujur, berwawasan luas sehingga sangat mendukung proses 

pengumpulan data dilapangan.  

 Kegunaan informan ini adalah membantu penulis dalam mendapatkan data 

secara cepat, tepat dan akurat sehingga semua informasi yang masuk akan 

didapatkan dengan hasil yang maksimal. Informan adalah sumber data yang 

berupa orang. Orang yang dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

keterangan yang diperlukan untuk melengkapi atau memperjelas jawaban dari 

responden. Dalam penelitian ini informan yang dimaksud kadang juga bertindak 

sebagai responden. Untuk keabsahan informasi maka tidak cukup bila informasi 

didapat dari satu informan saja, untuk itu perlu diambil informasi dari beberapa 

informan yang memahami tentang subjek yang dimaksud. 
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 Informan utama dalam penelitian ini yaitu Agus Winoto S.Pd sebagai 

Ketua Produksi di SMK Negeri 2 Kendal, Tibyani S,Pd Selaku guru Normatif di 

SMK Negeri 2 Kendal. Drs. Sugeng Widada selaku Wakil Kepala Kurikulum 

sebagai penghubung antara guru dari SMK Negeri 2 Kendal dan guru dari 

Industri, dan Drs. Sodiq Purwanto M. Pd sebagai Kepala Sekolah. Kemudian 

untuk informan pendukung adalah para siswa yang termasuk dipembelajaran 

normatif, adaftif, dan juga produktif dari industri pembimbing atau pengajar dari 

industri.  

 

3.4 Lokasi penelitian  

Secara keseluruhan lokasi penelitian ini mengambil lokasi di SMK Negeri 

2 Kendal yang beralamat di Gang Mangga Utara Jalan Raya Soekano Hatta 

Kendal. Termasuk desa Purwokerto kecamatan Patebon Kabupaten Kendal. 

Peneliti mengambil lokasi ini dikarenakan pada saat ini SMK Negeri 2 Kendal 

sudah menerapkan Pola Pembelajaran dengan Metode Teaching Factory. 

Sampling penelitian Pola Pembelajaran dengan Metode Teaching Factory 

ini adalah siswa kelas XI untuk program keahlian teknik furniture di SMK Negeri 

2 Kendal. Pengambilan sampling ini didasari oleh kondisi pada saat SMK Negeri 

2 Kendal sudah melaksanakan program Teaching Factory yang bekerja sama 

dengan IGI (Indonesian German Institute). 

Pada saat ini SMK Negeri 2 Kendal sudah termasuk Sekolah Berstandar 

Internasional (SBI). Prestasi dibidang manajemen pada saat ini SMK Negeri 2 

Kendal sudah memiliki ”standar mutu manajemen ISO 900-2001” Status program 
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keahlian yang ada di SMK Negeri 2 Kendal sudah terakreditasi A. Hal lain yang 

mendukung adalah pada saat ini SMK Negeri 2 Kendal menjalin kerja sama 

dengan IGI (Indonesian German Institute) dan sebagai sisternya adalah PIKA 

Semarang yang program kerjanya adalah mengembangkan SMK menjadi lembaga 

pendidikan yang berorientasi pada Teaching Factory. 

 

3.5 Metode pengumpulan data 

Dalam penelitian ini data yang diperoleh menggunakan metode dokumentasi, 

metode wawancara, metode observasi. 

 

3.5.1 Metode Dokumentasi  

  Metode dokumentasi adalah cara memperoleh data mengenai hal-hal yang 

berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, paper, 

lager, agenda dan sebagainya. (Arikunto, 2002 : 206). 

 Metode dokumentasi digunakan dalam penelitian karena beberapa alasan, 

antara lain : (1) dokumen merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong; 

(2) berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian; (3) berguna dan sesuai dengan 

penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah; dan (4) hasil pengkajian isi 

akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas ilmu pengetahuan terhadap 

yang diselidiki. Metode dokumentasi dilakukan dengan cara atau metode dimana 

melakukan kegiatan pengumpulan dan pencatatan terhadap data-data yang ada di 

SMK Negeri 2 Kendal dan institusi mitra yang menjadi pasangannya sehubungan 

dengan pelaksanaan praktik kerja industri (Prakerin). 
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 Data tersebut berupa; (1) Kurikulum SMK Teknik Furniture (2) naskah 

perjanjian kerja sama tentang pelaksanaan Prakerin antara Institusi Pasangan 

dengan SMK Negeri 2 Kendal, (3) analisis program diklat normatif, adaptif dan 

produktif, (4) daftar distribusi siswa peserta yang terjun ke dunia industri Tahun 

Pelajaran 2009/ 2010. (5) jurnal kegiatan dan laporan siswa Prakerin, (6) surat 

tugas bagi petugas monitoring terhadap pelaksanaan Prakerin tahap satu dan dua, 

(7) Job sheet, (8) sertifikat kompetensi dan sertifikat prakerin yang pernah 

diberikan, (9) Rancangan Program Pembelajaran (RPP) untuk pembelajaran 

normatif dan adaptif, Data yang didapat tersebut selanjutnya ditafsirkan dan 

digunakan untuk memperkuat apa yang terjadi di lapangan saat wawancara dan 

observasi. 

 Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang antara 

lain dapat berupa data maupun arsip yang diperoleh dari SMK Negeri 2 Kendal. 

Metode ini dipergunakan untuk mengambil data-data yang akurat, yang nantinya 

akan sangat berguna bagi penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah sesuai 

dengan kongkritnya. Alat yang akan digunakan untuk metode ini dapat berupa 

kamera, handy came dan segala perlengkapannya. 

 

3.5.2 Metode Wawancara 

 Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewer) yang memberi jawaban atas 

pertanyaan (Moleong, 2005 : 186).  
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 Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tak 

terstruktur atau wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara dengan membuat 

pedoman pertanyaan yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang menghendaki 

jawaban yang luas. Wawancara ini dapat dikembangkan apabila dianggap perlu 

agar mendapat informasi yang lebih lengkap, atau dapat pula dihentikan apabila 

dirasakan telah cukup informasi yang didapatkan atau diharapkan.  

 Metode wawancara ini merupakan suatu cara untuk memperoleh 

keterangan dari pemberi informasi baik dari guru atau pengajar yang bersangkutan 

maupun dari pihak SMK Negeri 2 Kendal yang menangani Pola Pembelajaran 

dengan Metode Teaching Factory. Metode ini dipergunakan untuk mengetahui 

perkembangan pembelajaran yang ada di SMK Negeri 2 Kendal dengan aspek 

kegiatan belajar mengajar yang sesuai dengan kompetensi keahlian yang berbasis 

produksi dan melibatkan unsur sekolah.  

 Penggunaan alat dan bahan kerja yang sesuai dengan mutu di dunia 

industri. Metode penelitian ini untuk mengetahui permasalahan dan hambatan 

dalam pelaksanaan pembelajaran dengan metode Teaching Factory di SMK 

Negeri 2 Kendal. Alat dan sarana yang akan dipakai untuk metode ini adalah 

dengan menggunakan tape recorder, alat tulis serta perlengkapannya. 

 

3.5.3 Metode Observasi  

 Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling tepat adalah 

melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrumen 

(Arikunto, 2002 : 204).  
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 Dalam penelitian ini menggunakan metode observasi langsung yaitu di 

SMK Negeri 2 Kendal pada Bidang Keahlian Teknik Furniture dan pada Industri 

Mitra yang menjadi tempat siswa melakukan praktek pelaksanaan Prakerin di 

dunia industri. Pengamatan dilakukan sendiri secara langsung ditempat yang 

menjadi objek penelitian. Objek yang diamati adalah model pelaksanaan prakerin 

di industri dari segi pelaksanaan pendidikan di sekolah dan pelatihan di 

Industri/Perusahaan serta faktor-faktor yang mempengaruhi adanya kegiatan 

tersebut.  

 Observasi terhadap pelaksanaan pendidikan di sekolah dilakukan pada 

tanggal 25 November sampai 10 Desember 2009. Untuk observasi terhadap 

pelaksanaan pelatihan di Industri/ Perusahaan dilakukan pada tanggal 15 dan 25 

Desember 2009. 

Dalam metode ini peneliti mengamati secara langsung yang terlibat dalam 

pola pembelajaran dengan Metode Teaching Factory. Tentang proses 

pembelajaran yang sesuai dengan standar kompetensi keahlian yang berbasis 

produksi dunia industri yang melibatkan unsur sekolah.  

Dimana Pola Pembelajaran dengan Metode Teaching Factory mengatur 

ketersediaan pekerjaan dari konsumen yang melibatkan unit produksi sekolah dan 

industri. Keuntungan dari metode ini adalah data yang diperoleh lebih dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya karena keikutsertaan observer dalam 

proses pembelajaran. Observasi ini dilakukan jika data yang diperoleh melalui 

wawancara kurang merefleksikan informasi yang diinginkan.  
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3.6   Langkah-langkah Dalam Pelaksanaan Penelitian Pola 

Pembelajaran dengan Metode Teaching Factory  

Langkah-langkah dalam penelitian ini merupakan hal yang penting dalam 

proses penelitian. Langkah-langkah dalam penelitian ini adalah ;  

 1 ) Pembelajaran di kelas adalah ; 

Pembelajaran dengan Metode Teaching Factory di sekolah/di ruang 

kelas, proses pembelajarannya sama seperti pembelajaran yang ada di 

sekolah lain karena Teaching Factory yang dilaksanakan di SMK Negeri 

2 Kendal yaitu mengacu pada proses pembelajaran di ruang praktek atau 

bengkel kerja dan juga dilaksanakan pada pembelajaran di industri. 

 

 

 2 ) Pembelajaran Praktek di bengkel kerja adalah ;  

Pembelajaran dengan Metode Teaching Factory diruang kerja atau 

praktek yang dilaksanakan di SMK Negeri 2 Kendal yaitu : 

a. Siswa sebelum masuk ke ruang praktek berbaris dulu dengan sistem 

semi militer, kemudian para siswa semuanya akan diberikan 

pengarahan oleh Asesor atau guru mengenai alat, bahan, serta cara 

penggunaanya dan juga mengenai job yang akan dibuat di ruang 

kerja yang sesuai dengan standart dunia industri. 

b. Siswa membuat benda kerja harus sesuai dengan standart job dunia 

industri. 
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c. Pembelajaran yang ada di SMK Negeri 2 Kendal dengan 

menggunakan sistem blok, yaitu 2 minggu teori 1 minggu praktek 

supaya tidak terbentur dengan kelas-kelas yang lain. 

 3 ) Pembelajaran di dunia industri adalah ;  

a. Di SMK Negeri 2 Kendal ada program Prakerin (Praktek kerja 

industri) dimana siswa langsung diterjunkan ke industri selama 6 

bulan dan harus menyesuaikan semua kinerja yang ada di industri 

tersebut. 

b. Prakerin dilaksanakan pada waktu kelas XII semester ganjil.  

c.  Siswa yang melaksanakan program Prakerin (Praktek Kerja Industri) 

harus mengikuti semua peraturan dan juga prosedur yang berlaku di 

industri tersebut. 

d.  Untuk itu siswa di tuntut disipiln dalam bekerja dan juga ketepatan 

waktu dalam proses pembuatan benda kerja tersebut. 

 

3.6.1 Proses penelitian unit produksi 

 Langkah penelitian ini bertujuan agar mendapatkan data yang 

aktual tentang Pola Pembelajaran Teaching Factory yang ada di SMK 

Negeri 2 Kendal, dalam tahap ini yang dilakukan adalah ; 

1) Menanyakan nara sumber tentang Pola Pembelajaran Teaching 

Factory di SMK Negeri 2 Kendal. 

2) Melihat secara langsung Pembelajaran Teaching Factory di SMK 

Negeri 2 Kendal.  



39 

 

3) Mendokumentasikan proses, hasil produkasi, pemasaran dan 

selengkapnya dalam bentuk gambar dan foto-foto. 

 

3.6.2 Langkah penelitian pemasaran  

Pada langkah penelitian ini bertujuan agar dapat mengungkap 

proses pemasaran dan hasil poduksi. Langkah yang dilakukan adalah ; 

1) Persiapan meliputi ; mempersiapkan alat tulis menghubungi nara 

sumber yang valid. 

2) Pelaksanaan meliputi ; menanyakan kepada nara sumber bagaimana 

pemasaran serta hasil produksi setelah dilakukan Proses 

Pembelajaran Teaching Factory di SMK Negeri 2 Kendal. 

3)  Mengumpulkan data hasil produksi dari konsultan (assesor)  

 

3.7 Analisis Data 

 Metode analisis data yang diperlukan dalam skripsi ini adalah data 

kualitatif dianalisa untuk menggambarkan Proses Pola Pembelajaran Teaching 

Factory. Analisis data dilakukan selama dan setelah pengumpulan data 

dilaksanakan. Dalam hal ini data yang dipadukan dengan teknis analisis yang 

dikembangkan oleh Bogdan dan Bikley 1992 yaitu ; 1) Pemilihan data; 2) 

Penyajian data; 3) Menarik kesimpulan.  

 Analisis data menurut Patton dalam bukunya Moleong (2005 : 280), 

adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, 

kategori, dan satuan uraian dasar. Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2005 : 
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280), mendefinisikan bahwa analisis data merupakan proses merintisi usaha 

secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti 

disarankan oleh data-data sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema itu.  

 

3.8 Pengecekan keabsahan data 

 Pengecekan data dilakukan dengan cara triangulasi dan diskusi sejawat. 

Teknik-teknik ini diadopsi dari Lincoln (1986). Dalam triangulasi dilakukan 

pengecekan data terhadap data, metode, (peneliti atau pengamat lain) terhadap 

data yang telah dikumpulkan, melalui tiga informan yang valid dan juga sumber 

yang berbeda.  

 Untuk Melihat keabsahan data yang di dapat di lapangan maka peneliti 

melakukan dengan jalan membandingkan ; 

1) Melihat data-data yang di dapat dari ungkapan subyek dalam penelitian Pola 

pembelajaran dengan Metode Teaching Factory di SMK Negeri 2 Kendal. 

2) Membandingkan data-data yang di dapat dari kedua informan dalam hal ini 

adalah dua informan apakah sudah sesuai dengan kondisi yang diungkapkan 

oleh subyek. 

3) Peneliti membandingkan data-data yang sudah didapat dari subyek yang 

diungkapkan informan. 

4) Peneliti mengecek hasil kebenaran data wawancara, observasi dan 

dokumentasi dengan melihat teori-teori yang terkait dengan penelitian. 
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 Dengan teknik triangulasi ini peneliti membandingkan hasil wawancara, 

dokumentasi, dan observasi yang telah diperoleh dari informan dengan nara 

sumber yang ada disekitar. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian  

4.1.1 Deskripsi SMK Negeri 2 Kendal 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Kendal adalah sekolah 

kejuruan kelompok teknologi dan Industri. Sejarah SMK Negeri 2 Kendal dimulai 

dengan berdirinya Yayasan Pemerinatah Daerah pada tahun 1971. Yayasan 

tersebut mendirikan sekolah menengah kejuruan yang diberi nama Sekolah 

Teknologi Menengah (STM Pemda) Pada tahun 1980 terjadi perubahan nama 

yayasan, dari yayasan Pemda menjadi Yayasan Harapan, dan STM Pemda 

berubah menjadi STM Harapan, dengan Jurusan : Bangunan, Listrik dan Mesin. 

Setelah mengalami masa transisi, pada tanggal 14 Agustus 1988 STM Harapan 

diresmikan oleh Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan menjadi STM Negeri 

dengan nama STM Negeri Kendal, tanggal tersebut akhirnya disepakati sebagai 

hari jadi SMK Negeri 2 Kendal. 

SMK Negeri 2 Kendal mengalami perkembangan cukup pesat setelah 

mendapat bantuan dari Asian Development Bank (ADB) berupa pembangunan 

gedung baru beserta peralatan praktek yang cukup lengkap. Pada tahun 1994 STM 

Negeri Kendal namanya berubah menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

Negeri 2 Kendal, dan jurusan atau program studi yang diselenggarakan mulai 

tahun tersebut adalah Teknik Mekanik Otomotif, Teknik Pendingin dan Tata 
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Udara dan Teknik Furniture, dalam perjalanannya dengan perkembangan 

teknologi untuk SMK Negeri 2 Kendal hingga tahun 2008 program keahlian yang 

diselenggarakan adalah teknik Mekanik Otomotif, Teknik Pendingin dan Tata 

Udara, Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga listrik, Teknik Otomasi Industri , 

Teknik Furniture dan Teknik Gambar Bangunan. 

Mulai tahun 2000 SMK Negeri 2 Kendal mendapat bantuan dari Jerman 

melalui Indonesian German Institute (IGI), khususnya untuk pengembangan 

program keahlian Teknik Furniture. Bekerja sama dengan PIKA Semarang selaku 

IGI Center, SMK Negeri 2 kendal selaku Sister, lembaga mitra mengembangkan 

berbagai program pelatihan untuk masyarakat umum, khususnya untuk pemuda 

putus sekolah dan masyarakat kurang mampu.  

Di samping itu sebagai pelaksana program IGI, SMK Negeri 2 kendal 

khususnya Program Keahlian Teknik Furniture juga mengembangkan kegiatan 

unit Produksi berupa pembuatan barang atau perabot serta pelayanan jasa 

konsultan. Menyikapi perubahan dan perkembangan ke depan, SMK Negeri 2 

kendal berupaya mewujudkan dirinya menjadi PPKT (Pusat Pendidikan Kejuruan 

Terpadu), yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan reguler maupun 

pelatihan non reguler (jangka pendek) untuk melayani kebutuhan masyarakat 

dalam rangka mendukung perbaikan ekonomi dalam rangka pembangunan 

kewilayahan. 

  Struktur organisasi yang ada di SMK Negeri 2 Kendal menerapkan 

Struktur Organisasi Komando dan juga Konsultasi. Komando terjadi antara 

Kepala Sekolah ke Komite Sekolah dan juga Waka Kurikulum Kemudian ke 
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Jurusan masing-masing yaitu jurusan Teknik Furniture, Teknik Mesin dan Teknik 

Elektro dilanjutkan ke Kepala Produsi Masing-masing seterusnya ke siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 
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Struktur Organisasi SMK Negeri 2 Kendal 

 

Tabel 4.1 Profil SMK Negeri 2 Kendal  
No Profil Sekolah Keterangan 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

8. 

 

 

9. 

Nama Sekolah    ;  

Nama Sekolah Lama   : 

Nomor Statistik Sekolah ( NSS ) :  

Nomor Induk Sekolah ( NIS )  : 

Status Sekolah    :  

Alamat :  

 Jalan    :  

 Kelurahan   :  

 Kecamatan   :  

 Kabupaten   :  

 Propinsi   :  

 Kode Pos   :  

 Nomor Telphon  :

 Nomor Fax.   :  

 E-Mail    : 

 Web Site   :  

Surat Keputusan Pendirian 

 SK Pendirian   :  

 Tanggal   :  

Kepala Sekolah 

Nama lengkap   :  

NIP    :  

No. SK Pengangkatan  :  

Tanggal   :  

TMT    :  

Lembaga yg mengeluarkan SK:  

SMK Negeri 2 Kendal 

1. STM Harapan Kendal 

2. STM Negeri Kendal 

321032414002400060 

Negeri 

 

Raya Sukarno-Hata 2. 

Purwokerto 

Patebon 

Kendal 

Jawa Tengah 

51315 

( 0294 ) 381163 

( 0294 ) 384892 

stmkendal@yahoo.com 

smkn2-kendal.ac.id 

 

Nomor : 052/O/1988 

8 Februari 1988 

 

Drs.SodiqPurwanto, M.Pd 

131635313 

821.2/171/2006 

14 Juli 2006 

25 Juli 2006 

Bupati Kendal 

Sumber : SMK Negeri 2 Kendal.   
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 Program Keahlian di SMK Negeri 2 Kendal  terdiri dari : (1) Bidang 

keahlian Mesin, Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan ringan, Kompetensi 

Keahlian Teknik Sepeda motor. (2) Bidang Keahlian Elektro, Kompetensi 

Keahlian teknik Pendingin dan Tata Udara, Kompetensi Keahlian Teknik Instalasi 

Pemanfaatan Tenaga Listrik, Kompetensi Keahlian Teknik Otomasi Industri. (3) 

Bidang Keahlian Bangunan, Kompetensi, Keahlian Teknik Furniture, Kompetensi 

Keahlian Teknik Gambar Bangunan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2  

Jalur koordinasi antar Program Keahlian 

 

Tabel 4.2 Status Tanah dan Bangunan SMK Negeri 2 Kendal 

No Tanah Dan Bangunan Keterangan 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Status Tanah    : 

Luas Tanah    : 

Luas Bangunan   : 

Nomor NPWP    : 

Nomor Sertifikat Tanah  : 

Milik Sendiri 

14.870 M2 

5.184 M2 

00– 148 – 926 - 9 

556/ I / D / 1995 

Sumber : SMK Negeri 2 Kendal 

Teknik mesin 

Program Keahlian 

Teknik Elektro 

Teknik Furniture  
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Tabel 4.3 Akreditasi SMK Negeri 2 Kendal 

No Akreditasi Keterangan 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

7. 

Hasil     :  

Lembaga yang mengeluarkan SK :  

Tanggal    :  

Sertifikat ISO : 

Status     :  

Nomor     :  

Tanggal    :  

Lembaga Yang mengeluarkan 

Sertifikat ISO    : 

A (Amat Baik) 

BAS Propinsi Jawa Tengah 

28 Januari 2006 

9001 : 2000 

Tersertifikasi 

01100 065367 

08 Agustus 2006 

 

PT. TUV Rheinland Group 

Sumber : SMK Negeri 2 Kemdal 

 

Layout tanah bangunan dan peta dari SMK Negeri 2 Kendal seperti dalam gambar 

4.3 di bawah ini   
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Gambar 4.3 

Layout SMK Negeri 2 Knedal 

 

 

 Status tanah dan juga bangunan dari SMK Negeri 2 Kendal adalah milik 

sendiri Luas Tanahnya yaitu 14.870 M2 dengan luas bangunan 5.184 M2. 

Kemudian untuk nomor NPWP nya ; 00-148-926-9 dengan nomor sertifikat ; 

556/I/1995. Kemudian Akreditasi SMK Negeri 2 Kendal A (Amat Baik) adapun 
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lembaga yang mengeluarkan SK BAS Propinsi Jawa Tengahpada tanggal 28 

Januari 2006.Yang berserifikat ISO 9001 : 2000 dengan mempunyai Status 

Tersertifikasi dengan nomor 01 100 065367 pada tanggal 08 Agustus 2006 

lembaga yang mengeluarkan SK yaitu: Sertifikat ISO dari PT TUV Rheinland 

Group (lembaga yang memberikan sertifikat tentang Standart Mutu Manajemen di 

SMK). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 

Strutur Organisasi Jurusan Teknuik Furniture SMK Negeri 2 Kendal 

 

4.1.2 Pola Pembelajaran Normatif di SMK Negeri 2 Kendal   

Pembelajaran normatif adalah kelompok mata diklat yang berfungsi 

membentuk peserta didik menjadi pribadi utuh, yang memiliki norma-norma 

kehidupan sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial (anggota 
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SEK. PROG

RIBAN S, Pd
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MUSTOFA ARDI 
Instruktur

SAEFUL HUDA

INSTRUKTUR
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masyarakat) baik sebagai warga negara Indonesia maupun sebagai warga dunia. 

Program normatif diberikan agar peserta didik bisa hidup dan berkembang selaras 

dalam kehidupan pribadi, sosial, dan bernegara. Program ini berisi mata diklat 

yang lebih menitikberatkan pada norma, sikap, dan perilaku yang harus diajarkan, 

ditanamkan, dan dilatihkan pada peserta didik, di samping kandungan 

pengetahuan dan keterampilan yang ada di dalamnya. Mata diklat pada kelompok 

normatif berlaku sama untuk semua program keahlian.  

“Tibyani S.Pd menjelaskan pada Mata pelajaran Matematika bertujuan untuk 
mendidik siswa agar mengetauhui dasar-dasar dari perhitungan di Teknik 
furniture nantinya. Siswa mendapatkan bekal dari ilmu dasar yang nantinya akan 
digunakan mata pelajaran selanjutnya, karena didalam ilmu dasar Teknik 
Furniture ini semuanya menggunakan perhitungan seperti menghitung volume 
atau isi suatu benda atau barang dengan cara manual maupun dengan alat bantu 
otomatis seperti kalkulator maupun dengan bantuan komputer”. 
 

Proses Pembelajaran Normatif di SMK Negeri 2 Kendal akan sangat 

membantu pada proses pembelajaran yang selanjutnya karena pembelajaran 

Normatif tersebut meliputi pembelajaran dasar-dasar dari semua pembelajaran 

teori maupun praktek nantinya. Pembelajaran Normatif di Progarm Studi Teknik 

Furniture di SMK ini sama seperti sekolah lain pada umumnya. 

Sebelum guru pembelajaran Normatif mulai dilaksanakan oleh seorang 

pengajar (guru) harus melengkapi perangkat pembelajaran seperti RPP, Silabus 

dll. Seperti yang dikatakan Bapak Tibyani.  

“Pelaksanaan pembelajaran normatif di SMK Negeri 2 Kendal pengajar atau 
instruktur sebelum menyampaikan pembelajaran teori maka guru harus 
mempunyai perangkat mengajar yang nantinya akan mendukung pada saat proses 
pembelajaran berlangsung, Perangkat itu adalah seperti Kalender pendidikan yang 
nantinya akan sangat berguna bagi guru tersebut supaya dapat tahu persis 
pembelajaran di SMK Negeri 2 Kendal, jadwal mengajar agar guru tahu harus 
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mengajar dikelas mana juga pada jam berapa, Program semester, progran tahunan, 
Silabus disini untuk pembelajaran teori pada kelas XI yaitu merencanakan dan 
menyiapkan suatu pekerjaan, kemudian guru harus menyiapkan RPP yang akan 
diajarkan di pembelajaran teori contohnya memperhatikan keselamatan dalam 
bekerja“.  
 

Format RPP pada pembelajaran normatif mengikuti urutan sebagai 

berikut: 

a. Tujuan Pembelajaran  

b. Materi Pembelajaran  

c. Metode Pembelajaran  

d. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

e. Sumber Belajar 

f. Penilaian dan Evaluasi 

Format RPP ini selaras dengan RPP yang dianjurkan oleh SMK Negeri 2 Kendal. 

Media pada proses pembelajaran Normatif yang digunakan untuk 

menunjang kelancaran pembelajaran pada pelajaran Matematika adalah buku 

cetak, CD (Compack Disk) pembelajaran, papan tulis, kapur tulis dan penghapus 

serta media pembelajaran LCD. 

 Buku cetak adalah buku yang berisikan materi pelajaran guna menunjang 

proses transfer ilmu dari guru kepada siswa. CD pembelajaran untuk pelajaran 

Matematika berisi tentang materi pelajaran yang ditampilkan dalam bentuk 

tampilan materi-materi inti, dan untuk penjelasannya akan disampaikan oleh guru 

pengajar. Contoh materi yang disampaikan adalah cara dasar untuk menghitung 

volume suatu benda, dan berbagai perhitungan dasar lainnya.  
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Di SMK Negeri 2 Kendal juga menyediakan satu ruangan yang dilengkapi 

TV yang nantinya digunakan untuk menanyangkan CD pembelajaran yang akan 

disampaikan oleh guru. 

Drs. Sodiq Purwanto M. Pd mengemukakan “media yang digunakan untuk 
menunjang pelajaran Matematika adalah CD pembelajaran yang biasanya 
disediakan oleh guru mata diklat dan diperlihatkan pada siswa di ruang 
perpustakaan dan buku cetak yang dapat dipinjam dari perpustakaan saat pelajaran 
dan dikembalikan lagi setelah pelajaran selesai agar bisa dipinjam siswa lainnya. 
Media lain adalah ruang kelas beserta kapur tulis dan penghapus. Penggunaan 
media bertujuan agar siswa dapat memahami materi secara maksimum dan 
menyenangkan.“ 
 

Metode yang digunakan untuk menunjang kelancaran pembelajaran mata 

diklat Matematika adalah metode ceramah, tanya jawab, diskusi, dan tugas baik 

bersifat tugas kelompok, tugas mandiri maupun tugas rumah. Metode ceramah 

digunakan untuk menjelaskan suatu materi oleh guru kepada siswa. Metode tanya 

jawab digunakan saat materi diberikan dan ada pertanyaan dari siswa tentang 

materi yang diberikan guru. Metode pemberian tugas diberikan pada siswa untuk 

mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang telah 

disampaikan guru. 

Drs. Sodiq Purwanto M.pd menambahkan, “pelaksanaan metode tersebut adalah 
sebagai berikut; untuk metode ceramah, guru menjelaskan materi pelajaran di 
depan kelas dan siswa memperhatikan dengan baik, metode tanya jawab : guru 
mempersilahkan siswa untuk menanyakan terhadap hal-hal yang belum 
paham/belum jelas tentang materi pelajaran yang diberikan kemudian guru 
menjawab dan menjelaskannya atau guru yang bertanya kepada siswa tentang 
materi yang baru saja disampaikan kemudian siswa menjawabnya, metode diskusi 
kelompok : guru memberikan suatu permasalahan kepada siswa dan harus 
dipecahkan secara kelompok, metode tugas mandiri : guru memberikan soal 
kepada siswa dan harus dikerjakan sendiri, dan metode tugas rumah : siswa diberi 
soal yang harus diselesaikan dirumah baik kelompok maupun perorangan, adapun 
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tujuan dari penggunaan metode tersebut yaitu untuk mempermudah siswa dalam 
menyerap dan menguasai materi pelajaran yang diberikan”. 
 

Evaluasi pembelajaran Matematika berupa evaluasi setelah pembelajaran 

selesai yang bersifat umpan balik. Siswa nantinya diminta untuk menyusun 

ringkasan mengenai pembelajaran yang sudah berlangsung yang nantinya akan 

didiskusikan dengan teman yang lain beserta guru tersebut. Kemudian setelah 

selesai berdiskusi pada tahap ini maka proses selanjutnya mengadakan tes 

Matematika untuk mengetahui sejauh mana perkembangan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran. 

Disamping itu, terdapat ujian pada pertengahan semester atau yang sering 

disebut dengan Tes Formatif. Tes ini berupa tes kognitif yang berisi soal 

Matematika terutama yang berkaitan dengan Teknik Furniture. Untuk evaluasi 

yang lain yaitu tes Sumatif. 

 Kemudian evaluasi pembelajaran formatif yang akan dilakukan pada 

pertengahan semerter, evaluasinya yaitu berupa semacam tes soal matematika 

yang bersifat kognitif.  

 Selanjutnya yaitu tes Sumatif yang akan dilakukan di akhir semester. 

Berupa evaluasi tes soal matematika yang bersifat kognitif. Kemudian untuk 

mengetahui nilai akhir pada semester yaitu dengan menjumlah hasil mid semester 

dan ujian semester kemudian dibagi dua.  

 “Tibyani S.Pd menjelaskan untuk evaluasi, Jadi begini mas setelah pembelajaran 
di Normatif itu selesai maka untuk proses selanjutnya yaitu ada evaluasi atau hasil 
dari pembelajaran yang telah diselesaikan yang nantinya akan melibatkan semua 
siswa. Selanjutnya siswa membuat semacam ringkasan yang nantinya akan 
didiskusikan dengan guru tersbut sehinga para siswa akan ikut berpartisipasi pada 
tahap tersebut “. 
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4.1.3 Pola Pembelajaran Adaftif di SMK Negeri 2 Kendal 

Program adaptif adalah kelompok mata diklat yang berfungsi membentuk 

peserta didik sebagai individu agar memiliki dasar pengetahuan yang luas dan 

kuat untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di 

lingkungan sosial, lingkungan kerja, serta mampu mengembangkan diri sesuai 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Program adaptif 

berisi mata diklat yang lebih menitikberatkan pada pemberian kesempatan kepada 

peserta didik untuk memahami dan menguasai konsep dan prinsip dasar ilmu dan 

teknologi yang dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari dan atau melandasi 

kompetensi untuk bekerja. 

Program adaptif diberikan agar peserta didik tidak hanya untuk memahami 

dan menguasai apa saja yang harus dikerjakan dan bagaimana prosedur 

pekerjaannya seperti apa saja pada suatu pekerjaan yang harus dilakukan, tetapi 

juga memberi pemahaman dan penguasaan tentang mengapa harus dikerjakan 

sesuai prosedur dan juga standart pembelajaran. 

Pada pembelajaran program studi Teknik Furniture untuk Mata diklat 

Konstruksi Perabot kayu di SMK Negeri 2 Kendal sudah dibentuk adanya 

pembentukan manajemen Teaching Factory yang ada pada kelas XI Furniture A 

pada semester ini, dimana para siswa akan dibentuk menjadi beberapa unit, 

kelompok kerja, yang sesuai dengan kompeten siswa tersebut. Yaitu Manajer, 

Unit Produksi, Unit Pemasaran, Unit Administrasi seperti layaknya Struktur 

Organisasi di industri. Dimana nantinya di bawah Unit produksi ada bagian 
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dinamakan kepala regu yang bertugas mengelola para pekerja dan hasilnya akan 

dilaporkan ke kepala Unit Produksi. 

Pada penelitian ini, Mata diklat yang akan ditinjau adalah Mata diklat 

Konstruksi Perabot Kayu, dimana pembelajaran tersebut mempunyai durasi 

selama 2 jam pelajaran dalam satu minggu. Untuk mata diklat ini termasuk 

pembelajaran teori Kejuruan yang diwajibkan pada pembelajaran Adaptif ini. 

 Media yang dipakai dalam pembelajaran ini berupa buku panduan cetak, 

kapur, papan tulis, buku panduan/modul, dan audio visual (berupa perangkat 

LCD) LCD ini akan sangat membantu siswa pada pembelajaran berlangsung 

karena siswa dapat melihat contoh produk yang dihasilkan dan proses 

pembuatannya dari awal sampai selesai.  

 Buku cetak pinjam di perpustakaan, modul diberikan dari guru sebagai 

panduan saat pelaksanaan pelajaran yang berisi tentang teknik/cara pembuatan 

produk sedangkan komputer disediakan di laboratorium komputer digunakan saat 

pembelajaran berlangsung.  

Bapak Agus Winoto S. Pd mengatakan, “media yang digunakan dalam 
pembelajaran Adaftif berupa buku cetak yang bisa siswa pinjam di perpustakaan 
sekolah atau buku lain yang memiliki materi yang sama lalu kapur, papan tulis, cd 
pembelajaran, buku panduan (modul) serta computer dan media LCD yang di 
berikan pada saat pembelajaran berlangsung“. 
 
 Posisi Manajer disini adalah siswa yang dipercaya untuk bertanggung 

jawab mengkoordinir manajemen dengan baik pada bagian Unit Produksi, Unit 

marketing dan pemasaran, Unit Administrasi. Manajer ini bertanggung jawab 

penuh dan melaporkan semua hasil pekerjaan kepada konsultan atau Asesor yang 

diperankan oleh Guru pengampu di kelas tersebut. 
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 Unit Produksi bertugas sebagai Quality Control atas hasil semua pekerjaan 

dan juga mengelola seluruh bawahannya yang terdiri dari beberapa kepala regu. 

Posisi kepala regu itu sendiri sangatlah penting karena terjun langsung mengontrol 

para pekerja tingkat bawah dan serta mengecek langsung kondisi dilapangan 

mengenai bahan yang digunakan, serta matrial yang digunakan selanjutnya kepala 

regu melaporkan semua hasil pekerjaan kepada Unit Produksi. 

 Unit Pemasaran dan Marketing bertugas sebagai bagian penjualan produk 

yang dihasilkan kelas tersebut dimana produk yang dihasilkan harus sesuai 

standart di dunia industri pada umumnya. Untuk Unit Pemasaran juga bertugas 

sebagai Promosion produck artinya Unit ini harus mempromosikan hasil 

pekerjaan kepada pihak luar atau kepada orang tua murid guru lain atau siapapun 

supaya produk yang dihasilkan bisa terjual dipasaran.  

 Unit Administrasi bertugas sebagai bagian yang menganalisa mengenai 

pemesanan dari konsumen, berapa banyak pesanan yang diterima, serta mengatur 

keuangan mulai dari pembelian bahan, matrial agar dapat terkontrol dengan baik 

serta sesuai prosedur yang berlaku. 

  
Bapak Agus Winoto S.Pd menjelaskan “Pada pembelajaran Adaftif ini siswa 
dibentuk menjadi manajemen Teaching Factory dari berbagai unit produksi, Unit 
Marketing, dan Unit Administrasi semua dibawah kendali Manajer. Setelah siswa 
yang ditunjuk di bagian produksi yang telah membagi tugas kepada tiap kepala 
regu untuk dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jumlah karyawannya 
pada bagian masing-masing, pada proses pembelajaran seperti ini pihak sekolah 
yang menunjuk asesor atau pengajar dituntut untuk selalu aktif dalam mengontrol 
para bawahannya dengan memberikan batasan waktu penyelesaian semua 
pekerjaan yang telah diberikan“. 
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Pada tahun ajaran 2009 / 2010 di kelas XI Furniture A dibentuk 

pembentukan manajemen Teaching Factory . Siswa-siswa yang dibentuk adalah : 

 

Tabel 4.4. Pembentukan manajemen Teaching Factory SMK Negeri 2 Kendal 

No Unit Nama Siswa 

1 

2 

 

3 

 

 

4 

Manajer 

Unit Produksi  

 

Unit Marketing dan Pemasaran 

 

 

Unit Administrasi  

Rifki Mahardian 

• Fajar Purnomo 

• Arif Joko 

• Susanto 

• Sri Sulistyorini 

• Wahyu 

Kurniawan 

• Suparno 

• Titik Yuniati 

Sumber : SMK Negeri 2 Kendal 

Kemudian untuk order pada kelas ini yaitu membuat kursi belajar. Proses 

pembuatan kursi belajar tersebut dilaksanakan dibengkel produksi sekolah. Proses 

pembelajaran ini berkaitan dengan mata diklat praktek kejuruan yaitu Mata Diklat 

Praktek Kerja Kayu Dasar dengan Alokasi waktu 210 jam per tahun.  

Pada pembelajaran di awal semester ini siswa sudah mulai dibentuk manajemen 

Teaching Factory, dan sudah melaksanakan praktek dengan membuat Order yang 

sudah dipesan sebanyak 35 unit, yang dipesan dari salah satu orang tua siswa 

dengan jumlah siswa pada kelas tersebut adalah 40 siswa.  

Setelah itu hasil produk yang dihasilkan diserahkan kepada bagian 

produksi yang sesuai dengan pesanan atau real job, Tugas lain dari manajer 
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tersebut yaitu menerima hasil penilaian pekerjaan dari bagian produksi dan 

manajer juga bertugas membuat laporan pekerjaan yang nantinya akan diserahkan 

kepada asesor atau instruktur, yang dibutuhkan pada pelaksanaan pembelajaran ini 

yaitu mempersiapkan Job Sheet yang mengacu siswa pada pembelajaran industri 

setelah itu asesor atau instruktur mempersiapkan semua alat-alat dan bahan apa 

saja yang akan didikerjakan. 

Bpk Agus Winoto S.Pd mengatakan “Selama proses di produksi itu berlangsung 
salah satu tugas dari kepala regu harus menganalisa semua pesanan dan juga 
mengecek hasil pekerjaan kemudian melaporkan kepada bagian produksi, tugas 
laindari kepala regu adalah memberikan hasil penilaian yang nantinya akan 
dilaporkan kepada bagian produksi”. 

 
Yang nantinya instruktur akan melaporkan hasil pekerjaan kepada kepala 

kompetensi kemudian kepala kompetensi melaporkan semuanya kepada kepala 

sekolah. Untuk proses selanjutnya yaitu setelah bagian produksi menerima 

laporan pekerjaan dari unit produksi dan juga semua hasil penilaian karyawan atau 

siswa tersebut maka kemudian semua data penilaian dan laporan tersebut akan 

diserahkan langsung kepada manajer yang ditunjuk oleh pengajar. 

“Agus Winoto,S.Pd Menjelaskan untuk evaluasi ini yaitu setelah pembelajaran 
selesai dilaksanakan maka proses selanjutnya yaitu evaluasi mengenai 
pembelajaran yang sudah selesai untuk didiskusikan bila ada kekurangan dalam 
proses pembelajaran tadi, kemudian semua siswa diharuskan membuat laporan 
tentang pembelajaran tadi dan dilakukan tes pada akhir semester ”. 

 

Penilaian selanjutnya yang diberikan kepada semua siswa yaitu dalam 

bentuk lembar penilaian kompetensi yang harus diisi setelah job suatu pekerjaan 

dan standart kompetensi selesai. Dalam penilaiannya, lembar penilaian 
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kompetensi dibawa oleh siswa dan diberikan kepada asesor setiap melakukan 

penilaian. 

 “Bpk Agus Winoto S.Pd Menambahkan Untuk evaluasi dan penilaian yang 
dilakukan yaitu setelah hasil pekerjaan selesai maka harus dicek terlebih dahulu 
oleh manajer untuk diperiksa kualitasnya kepada konsultan, setiap pekerjaan yang 
dilakukan oleh karyawan dinilai oleh kepala regu pada unit itu sendiri yang 
nantinya akan diberikan kepada manajer“. 
 

Untuk pembelajaran Adaftif di SMK Negeri 2 Kendal selalu mendapat 

masukan dari pihak industri misalnya pada penyusunan Job Sheet dimana pihak 

industri menerapkan prosedur kinerja di Industri. karena nantinya akan sangat 

membantu siswa ketika terjun langsung di dunia industri. Salah satu langkah yang 

diperlukan yaitu dengan adanya Dasar Kompetensi Kejuruan yang melakuakan 

persiapan-persiapan perlengkapan yang meliputi Rpp, Silabus, dan juga Job Sheet 

sehingga dalam penguasaan materi pembelajaran Adaftif dapat berjalan dengan 

baik serta siswa benar-benar memahami apa saja yang telah disampaikan oleh 

asesor atau instruktur. 

 Evaluasi dalam pembelajaran ini dilakukan pada tiap satu pokok bahasan 

atau setiap jenis pekerjaan yang diberikan selesai dikerjakan dengan tujuan untuk 

mengukur atau mengetahui sejauh mana siswa dalam menguasai bidang keahlian 

yang diajarkan dengan target penyelesaian.  

Bpk Agus Winoto S.Pd mengemukakan “dalam segala jenis kegiatan harus ada 
evaluasi dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dari 
kegiatan tersebut, termasuk juga pada pelajaran Membuat gambar pola ukir 
contohmya pada pola ukiran dengan acuan gambar kerja. Untuk pelajaran ini 
evaluasi dilakukan pada tiap jenis praktik dan unsur yang dinilai mulai dari proses 
pembuatan pola ukiran sampai output yang dihasilkan siswa berupa hasil ukir. 
Dan siswa diharapkan lulus dengan nilai minimal 7 (tujuh), bila nilai yang didapat 
kurang dari tujuh maka siswa yang bersangkutan harus melaksanakan remidi atau 
tugas tambahan untuk perbaikan”.  
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Pada Mata Pelajaran Membuat Kursi Belajar jika ada siswa yang 

mendapatkan nilai kurang dari 7.00 maka siswa yang bersangkutan diwajibkan 

memperbaiki lagi sebagai penambah nilai agar nilai mereka menjadi 7.00. Artinya 

setelah siswa menyelesaikan Order yang dikerjakan di Mata diklat Praktek Kerja 

Kayu dasar, selanjutnya memperoleh nilai untuk Mata Diklat Membuat Kursi 

Belajar. 

 Hal ini disebabkan siswa dalam menyusun laporan pekerjaan harus 

menunggu nilai dari pembelajaran Praktek Kerja Kayu Dasar. Penilaian dari 

Pembelajaran Praktek Kerja Kayu Dasar berdasarkan atas laporan yang telah 

selesai disusun oleh siswa sendiri.  

 

Gambar 4. 5 
 Siklus Pembelajaran Adaftif di SMK Negeri 2 Kendal 

 
 
 
 

4.1.4 Pola Pembelajaran Produktif di SMK Negeri 2 Kendal 

Program produktif adalah kelompok mata diklat yang berfungsi 

membekali peserta didik agar memiliki kompetensi kerja sesuai standar 

Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), standar kompetensi dan level 

• Proses Produksi 
• Pengelolaan 
• Manajemen  

• Pemasaran 
• Hasil Produksi 

• Daftar nilai 
kompetensi 

• Evaluasi dan 
Penilaian 
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kualifikasi. Program produktif bersifat melayani permintaan pasar kerja, karena 

itu lebih banyak ditentukan oleh dunia usaha/industri atau asosiasi profesi. 

Program produktif diajarkan secara spesifik sesuai dengan kebutuhan tiap 

program keahlian. 

Pelaksanaan Prakerin pada Program Keahlian Teknik Furniture SMK Negeri 

2 Kendal dilakukan pada awal semester pertama di kelas XII selama enam bulan 

kerja penuh di industri/perusahaan, dilakukan dalam dua tahap (tahap I, Januari-

Juli 2010), (tahap II, Juli-Desember 2010) untuk pengaturan hari dan jam kerja 

dipercayakan sepenuhnya kepada pihak industri/perusahaan yang ditempati siswa 

melaksanakan Prakerin. 

 Sebelum pelaksanaan Prakerin di industri, siswa kelas XII SMK Negeri 2 

Kendal memperoleh pembekalan Prakerin yang berisi tentang materi-materi 

dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang kegiatan mereka saat di 

industri dan juga tentang norma-norma dan aturan selama pelaksanaan serta 

manajemen perusahaan dan keselamatan kerja. Pembekalan dilaksanakan di 

sekolah dalam satu minggu dengan materi dari perwakilan industri yang ditunjuk 

dan guru pengajar produktif.  

Drs. Sodiq Purwanto M.Pd mengemukakan “materi yang diberikan pada siswa 
saat pembekalan Prakerin bertujuan memberitahukan pada siswa tentang aturan 
dan norma yang berlaku selama mereka (siswa) melaksanakan Prakerin di industri 
dan mengetahui sanksi bila aturan tersebut dilanggar serta manajemen dan 
keselamatan kerja di industri”. 
 
Drs. Sugeng Widada menambahkan “pembekalan dilaksanakan selama satu 
minggu sebelum siswa diberangkatkan ke industri, pihak sekolah mendatangkan 
tutor dari perwakilan industri yang tahun ini diwakili oleh Jati Kencana dengan 
materi seputar gambaran tentang pelaksanaan Prakerin di industri dan cara 
pengisian laporan kegiatan selama Prakerin berlangsung ”. 
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 Waktu kegiatan pembekalan dilaksanakan pada tanggal 2 Januari sampai 6 

Januari dengan kegiatan untuk tiga hari pertama materi yang diberikan dari 

Industri adalah tentang norma dalam bekerja, tata tertib dalam pelaksanaan 

bekerja di Industri, tentang keselamatan dalam bekerja, ketepatan waktu dalam 

bekerja, serta manajemen bekerja.  

 Kemudian untuk tiga hari selanjutnya adalah tata cara pembuatan 

(penyusunan) laporan, selanjutnya siswa diberikan simulasi bagaimana bekerja di 

Industri. Dalam ini siswa bisa siswa ikut berpartisipasi supaya suasana seperti 

sesungguhnya. Kegiatan pembekalan diberikan oleh guru SMK Negeri 2 Kendal 

serta instruktur dari Industri yang ditugasi oleh industri. 

Purwanto mengemukakan “meteri yang diberikan pada siswa saat pembekalan 
Prakerin bertujuan memberitahukan pada siswa tentang aturan dan norma yang 
berlaku selama mereka (siswa) melaksanakan Prakerin di industri dan mengetahui 
sanksi bila aturan tersebut dilanggar serta manajemen dan keselamatan kerja di 
industri”. 
 
H. Dahlan Basuki menambahkan “pembekalan dilaksanakan selama satu minggu 
sebelum siswa diberangkatkan ke industri, pihak sekolah mendatangkan instruktur 
dari perwakilan industri yang tahun ini diwakili oleh Jati Kencana dengan materi 
seputar gambaran tentang pelaksanaan Prakerin di industri dan cara pengisian 
laporan kegiatan selama Prakerin”. 
  Setelah memperoleh pembekalan di sekolah siswa Teknik Furniture 

diberangkatkan ke industri atau perusahaan tempat mereka melaksanakan 

Prakerin. Pada tahun 2010 ada 25 Rekanan yang menjalin kerja sama dengan 

SMK Negeri 2 Kendal diantaranya Jati Antika, Jati Kencana dan Cipta Sahabat.  

 Daftar industri yang bekerja sama dalam pelaksanaan Prakerin tahun 

ajaran 2009/2010 dapat dilihat pada lampiran. Pelaksanaan Prakerin di SMK 

Negeri 2 Kendal menggunakan sistem “separo-separo“ yang diadopsi dari sistem 

“blok release“. Penggunaan sistem separo-separo bertujuan untuk memperoleh 
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tingkat ketercapain penguasaan materi yang sesuai tuntutan kurikulum. Sistem 

”separo-separo” dilaksanakan dengan mengikuti jam kerja perusahaan/industri 

yang mereka tempati selama Prakerin selama enam bulan penuh, setelah masa 

tersebut selasai maka siswa dikembalikan pada pihak sekolah.  

Drs. Sodiq Purwanto M.Pd menjelaskan “Prakerin dilaksanakan dengan 
system “separo-separo“ yang mengacu pada sistem block . Hal ini dikarenakan 
siswa dibuat dari dua tahap dimana dibagi antara pelaksanaaan pembelajaran di 
sekolah dengan Prakerin di Industri, pada masing-masing tahap melaksanakan 
Prakerin selama 6 (enam) bulan penuh di perusahaan/industri 
 

Model Pelaksanaan Prakerin di Program Studi Teknik Furniture SMK Negeri 2 

Kendal seperti dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 Tahap ( I) Januari – Juli      Tahap (II) Juli - Desember 

  

 
 
Keterangan : (1) kemampuan normatif, (2) kemampuan adaptif, (3a) teori 

kejuruan,  
 (3b) praktik dasar kejuruan dan (3c) praktik keahlian produktif, 
 
 : Sekolah : Industri/ Dunia Usaha  

Gambar 4.6 

Model Pelaksanaan Prakerin 

(1) (1) (1) 

(2) (2) (2) 

(3a) (3a) (3a) 

(3b) 
(3b) (3b) 

(3c) 

(1) (1) (1) 

(2) (2) (2) 

(3a) (3a) (3a) 

(3b) 
(3b) (3b) 

(3c) 

Pembekalan Kemampuan Produktif di Dunia Usaha / Industri dilaksanakan 
mulai tahun 2010 yaitu pada awal semester pertama, tahap I ( 15 Januari-23  
Juli 2010 ), Tahap II ( 30 Juli-10 Desember 2010 ) sedang Kemampuan Dasar 
Kejuruan sepenuhnya dilaksanakan di sekolah. 

(3c) 

(3c) (3b) 

(3b) 
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 Dalam pelaksanaan Prakerin siswa tidak ditarjetkan harus menyelesaikan 

pekerjaan, namun mereka disarankan dan dibimbing oleh pembimbing lapangan 

untuk menyelesaikan pekerjaan yang diberikan. Hal ini bertujuan agar siswa 

mempunyai tanggung jawab dalam bekerja dan tidak menyepelekan suatu 

pekerjaan yang diberikan padanya.  

H. Dahlan mengemukakan tentang jam kerja siswa yang Prakerin di “Cipta 
Sahabat“ jadual libur dan kerja mengikuti jadual yang ada diperusahaan kami, 
yaitu anak masuk enam hari kerja, libur hari jumat. Untuk jam masuk dan istirahat 
juga kami samakan dengan tenaga kerja yang ada di perusahaan kami yaitu 07.30-
15.00 dengan waktu istirahat jam 12.00-12.30 untuk sholat dan makan siang”. 
 
Purwanto mengemukakan tentang jam kerja siswa yang ada di Jati Kencana 
“mereka (siswa) kami samakan dengan pekerja kami di sini dengan tujuan 
membentuk kedisiplinan dan tanggung jawab mereka dalam bekerja. Kami 
menerapkan jam kerja mulai jam 08.00-16.00 dengan jam istirahat jam 12.00-
13.00 untuk makan siang dan sholat. Untuk hari libur hari minggu selebihnya 
masuk sesuai jadual jam kerja“. 
 
N. Sandi menjelaskan tentang pelaksanaan Prakerin siswa SMK Negeri 2 Kendal 
di Jati Sahabat “jadual kerja siswa sama dengan karyawan kami lainnya agar 
mereka terbiasa dengan lingkungan kerja yang akan mereka hadapi saat mereka 
lulus dan bekerja nantinya. Hari libur minggu selebihnya mereka masuk sesuai 
jam kerja. Untuk jam kerja mulai dari jam 08.00-16.00 dengan jam istirahat siang 
jam 12.00-13.00”. 
 
 Siswa mulai melaksanakan Prakerin mulai kelas XII pada semerter awal, 

yang terbagi menjadi dua tahap. Siswa tahap I diberangkatkan ke industri untuk 

melaksanakan Prakerin dan siswa tahap II masih di sekolah untuk mengikuti 

pembelajaran seperti biasa, demikian juga sebaliknya ketika siswa tahap I kembali 

ke sekolah untuk mengikuti pembelajaran sedangkan siswa tahap II berangkat 

Prakerin di Industri.  
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 Untuk siswa tahap I diberangkatkan ke industri tanggal 15 Januari 2010 

dan ditarik pada tanggal 23 Juli 2010, sedangkan untuk siswa tahap II diterjunkan 

tanggal 30 Juli 2010 dan ditarik kembali ke sekolah tanggal 10 Desembar 2010.  

 
 

 
 

Gambar 4.7 
Siswa SMK Negeri 2 Kendal saat Pelaksanaan Prakerin 
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 Siswa mulai bekerja sejak hari pertama mereka berada di industri dengan 

bimbingan dan arahan dari pembimbing lapangan yang telah disediakan pihak 

industri dimana siswa melaksanakan Prakerin.  

H. Dahlan mengemukakan “setelah siswa datang ditempat kami, kami sudah siap 
dengan pembimbing lapangan yang professional yan bertugas untuk mengarahkan 
kerja siswa dan membantu mengatasi masalah dalam bekerja siswa selama siswa 
berada di industri melaksanakan Prakerin”.  
 

 
  

 
 

Gambar 4.8 
 Pelaksanaan Prakerin di Industri 
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Kegiatan monitoring yang dilakukan oleh pihak sekolah selama 

pelaksanaan Prakerin hanya tiga kali tiap tahapnya. 

Rifki menjelaskan “selama pelaksanaan Prakerin ada guru yang memonitoring 
siswa, namun itu hanya satu kali pada tiap-tiap tahapnya dan biasanya di 
pertengahan waktu pelaksanaan Prakerin. Guru tersebut mengecek daftar hadir 
siswa dan kondisi siswa serta menyerahkan format sertifikasi siswa kepada kami”. 
 
Susanto menambahkan “sejak kami diterjunkan ke industri, baru satu kali ini ada 

guru yang datang untuk mengecek kondisi kami dan mengarahkan pengisian 

laporan kegiatan dan jurnal penilaian. 

 

 

Gambar 4.9  

Monitoring dari SMK Negeri 2 Kendal 

 
Evaluasi siswa dilaksanakan oleh pembimbing lapangan di industri tempat 

pelaksanaan Prakerin. Bentuk evaluasi yang dilaksanakan di industri bukan 

tertulis namun dalam bentuk penilaian kinerja siswa dalam mengerjakan suatu 

bahan menjadi produk jadi. 
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 Kompetensi yang dinilai disesuaikan dengan proses produksi yang 

dijalankan oleh suatu perudahaan. Misal untuk perusahaan yang bergerak 

dibidang mebel, kompetensi yang dinilai antara lain adalah kerja bangku dan kerja 

mesin. 

Drs. Sodiq Purwanto M. Pd menjelaskan “evaluasi dilakukan pada setiap hasil dan 
sikap kerja siswa selama bekerja di industri/perusahaan yang dicantumkan pada 
jurnal kegiatan yang siswa miliki, jurnal tersebut diisi setiap harinya oleh siswa 
mengenai pekerjaan yang mereka kerjakan kemudian menjelang pulang 
dikumpulkan pada pembimbing lapangan untuk diperiksa dan dilakukan penilaian 
dari pekerjaan yang telah siswa lakukan kemudian dievaluasi secara keseluruhan 
pada waktu akan penarikan”.  

 

Dari hasil evaluasi tersebut nantinya akan dimasukan ke dalam sertifikat dari 

pelaksanaan Praktik Kerja Industri (Prakerin) Nantinya siswa juga diwajibkan 

membuat laporan kegiatan selama pelaksanaan Prakerin berlangsung hal ini 

bertujuan supaya siswa akan bersungguh-sungguh di industri dan tidak 

menyepelekan. Setelah siswa membuat laporan selanjutnya akan di cek oleh guru 

yang akan sangat berguna pada penilaiannya. 

Drs. Sugeng Widada mengatakan, “nilai yang ada disertifikat tersebut diberikan 
oleh industri/perusahaan yang siswa tempati dengan ditandatangani oleh Majelis 
Sekolah dan pihak industri/perusahaan itu sendiri, adapun maksud dari pemberian 
sertifikasi ini yaitu agar siswa mendapat pengakuan dari masyarakat tentang 
keahlian yang mereka miliki” 
 

 Evaluasi dan penilaian dilakukan terhadap proses sampai hasil 

kerja/praktek siswa, kemudian di akhir semester dirata-rata untuk mendapatkan 

nilai akhir dengan standar minimal nilai yang harus diperoleh yaitu 7.00. Maka 

nilai dari industri, dari guru Produktif, dan dari laporan siswa itu sendiri nantinya 

akan di bagi tiga kemudian bila nilai yang dihasilkan kurang dari 7.00 siswa 
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tersebut akan diberikan tugas tambahan yang bertujuan supaya nilai bisa 

meningkat. 

 

4.2 Pembahasan 

Dalam pelaksanaan pendidikan di SMK sepenuhnya menjadi kewenangan 

dari pihak sekolah sebagai penanggung jawab dari hasil pelaksanaan pendidikan, 

namun peranan industri juga menjadi hal yang patut dipertimbangkan. Peranan 

dunia usaha dan industri berkaitan dengan materi/kurikulum yang diterapkan 

dengan tujuan akhir memberikan materi pada siswa sesuai kebutuhan tenaga kerja 

yang ada di industri (pasaran).  

Pembelajaran yang diterapkan di SMK Negeri 2 Kendal meliputi 

pembelajaran normatif, adaptif, dan produktif. Pembelajaran normatif mempunyai 

tujuan agar siswa dapat mengetahui dasar ilmu teknik, sehingga siswa sudah 

mempunyai bekal yang cukup ketika memasuki pembelajaran selanjutnya. 

Pembelajaran adaptif bertujuan untuk membentuk siswa didik sebagai individu 

yang memikili dasar pengetahuan yang luas dan kuat untuk menyesuaikan diri 

atau beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan sosial dan 

lingkungan kerja, disamping itu, mampu mengembangkan diri sesuai dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta professional dalam bekerja.  

Pembelajaran produktif yang meliputi teori dan praktik kejuruan 

mempunyai tujuan membekali siswa secara teori tentang bidang keahlian yang 

dipelajari dan memberikan pengalaman praktek kepada siswa. Tanpa praktik 

siswa tidak akan pernah mengetahui dan melakukan bagaimana proses pangolahan 
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bahan mentah menjadi barang jadi yang berkualitas, yang mana pengetahuan dan 

juga ketrampilan yang diperoleh dapat digunakan sebagai bekal ketika memasuki 

dunia industri. 

 Berdasarkan penelitian diatas maka ditemukan bahwa industri tidak 

terlibat dalam penyusunan silabus dan RPP pada pembelajaran normatif. Padahal 

dalam konsep pembelajaran Teaching Factory di industri dituntut untuk terlibat 

sejak pembelajaran normatif. Sebagai contoh, dalam pembelajaran Matematika, 

silabus dan RPP dikembangkan sendiri oleh pengajar bidang studi tersebut. 

Dengan demikian nampak bahwa muatan “Teknik Furniture“ dalam pembelajaran 

Matematika masih sangat kurang.  

Berdasarkan Penelitian ditemukan juga bahwa proses pembelajaran 

Adaftif, sekolah sudah membentuk suatu manajemen Teaching Factory. Struktur 

organisasi yang dibentuk sudah seperti layaknya struktur organisasi di industri. 

Namun demikian terdapat kendala yaitu dalam hal order dan juga pemasaran 

pekerjaan, order masih sering berasal dari sekolah sendiri. Padahal dalam konsep 

Teaching Factory, order sebaiknya dari industri agar siswa memperoleh tantangan 

yang sesungguhnya, dan bukan lagi berupa simulasi. 

Disamping itu, terdapat kendala pada proses pemasaran hasil produksi. 

Kebanyakan produk yang dihasilkan tersebut dibeli sendiri oleh pihak sekolah 

atau orang tua dari siswa. Dengan demikian ketrampilan siswa dalam bidang 

pemasaran tidak teruji atau tidak memperoleh keterampilan. 



71 

 

Pada pembelajaran produktif siswa melaksanakan prakerin. Sebelum siswa 

diterjukan ke industri siswa diberikan pembekalan terlebih dahulu, baik oleh 

sekolah maupun dari industri sendiri.  

Dalam pelaksanaanya, model yang dipakai adalah sistem “separo-separo”. 

Model “separo-separo“ memiliki kelemahan yaitu khususnya dalam hal 

pembagian waktu siswa tidak melaksanakan prakerin selama enam bulan. Dalam 

waktu tersebut, siswa harus mengikuti ujian mid semester, serta Ujian Nasional. 

Pada siswa yang memperoleh kesempatan di semester genap, dengan demikian 

siswa tidak dapat fokus dalam melaksanakan prakerin.  

Pelaksanaan prakerin juga memiliki kelemahan yaitu dalam hal penilaian. 

Pihak industri nampak tidak serius, karena mereka tidak mempunya cukup bekal 

dalam hal tersebut, dengan demikian pihak industri harus diberikan pemahaman 

terlebih dahulu dari sekolah mengenai tata cara penilaian prakerin. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan  

Pembelajaran Normatif yang dilaksanakan sudah selaras dengan 

kurikulum dan juga silabus untuk program keahlian “Teknik Furniture“ namun 

tidak menerapkan Teaching Factory. Seharusnya jika dibandingkan dengan 

tuntutan Teaching Factory, maka pelaksanaan pembelajaran normatif belum 

selaras. Hal ini nampak dari ketidakterlibatan industri dalam perencanaan dan juga 

pelaksanaan pembelajaran normatif. 

Pada proses pembelajaran Adaftif dimana siswa akan dibentuk 

berkelompok yaitu dalam manajemen Teaching Factory. Siswa dikelompokkan 

menjadi beberapa Unit yaitu Unit Produksi, Unit Administrasi, Unit Pemasaran. 

Kepala unit-unit itu disebut sebagai manajer. Namun demikian terdapat kendala 

terutama berkaitan dengan pemasaran, produk yang dihasilkan hanya dibeli oleh 

guru atau orang tua siswa. Dengan demikian, tujuan pembentukan manajemen 

Teaching Factory belum dapat tercapai seluruhnya. 

 Prakerin yang dilaksanakan di industri tidak selaras tuntutan kurikulum 

Teaching Factory. Pelaksanaan prakerin di mulai dari pembekalan di sekolah 

yang diberikan dari industri dan sekolah. Pembekalan yang diberikan oleh industri 

berkaitan dengan tata krama dan proses produksi di industri.  
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Pembekalan yang diberikan sekolah berupa administrasi yang harus 

dilakukan siswa selama di industri, misalnya bagaimana mengisi jurnal, 

monitoring guru dan instruktur, serta penyusunan laporan prakerin. 

 Pada saat pelaksanaan Prakerin tidak ada kendala yang berarti, namun 

untuk monitoring dari sekolah terhadap pelaksanaan praktik kerja siswa relatif 

kurang yaitu hanya dilakukan beberapa kali saja di industri. Disamping itu tidak 

adanya pembimbing siswa dari guru sekolah yang mengarahkan sekaligus 

mengevaluasi siswa dalam pelaksanaan praktek di industri berlangsung.  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan penelitian dapat diajukan beberapa saran yaitu : 

 Pertama, sekolah kembali melakukan pendekatan kepada industri agar 

mereka dapat terlibat sejak kelompok mata diklat normatif. 

Kedua, order dalam rangka manajemen Teaching Factory sebaiknya berasal 

dari industri langsung, bukan dari sekolah agar siswa mempunyai pengalaman 

yang sesungguhnya. Disamping itu di pemasaran juga tidak terbatas pada guru 

dan orang tua, tetapi lebih luas lagi yaitu konsumen pada umumnya. 

Ketiga, model pelaksanaan ”separo-separo” perlu ditinjau ulang, sebab 

banyak kendala yang dihadapi yaitu prakerin tidak penuh selama enam bulan. 

Alokasi waktu prakerin dapat mulai dilakukan sejak kelas X sampai berjalan kelas 

XII, masing-masing selama dua bulan. Pelaksanaannya dapat dimulai pada saat 

libur semesteran sehingga tidak mengganggu proses pembelajaran. 
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Keempat, perlu adanya Unit Prakerin yang nantinya akan membimbing, 

mengawasi serta mempnitoring siswa ketika Prakerin, sehingga siswa lebih 

berkualitas dan berkompeten. 
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Lampiran 1   Form Penelitian 
Input Instrument Subyek 

 
Pemasaran dan 
Produksi 
 
 
 
 
 
 
 
 
Simulasi alat, bahan 
dan juga cara 
penggunaanya. 
 
 
 
 
 
 
 
Hasil Penelitian 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wawancara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observasi 
 
 
 
 
 
 
 

Dokumentasi 
 
 
 
 

Guru Produktif 
Bagian Industri 

Siswa 
Guru Normatif 
Guru Adaptif 

 
 
 
 

Di Bengkel 
Di Industri 

Di kelas 
 
 
 
 
 

Daftar hasil produksi 
Hasil pemasaran 

Foto – foto di Industri 
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Lampiran 2 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Normatif 

RPP  

Pelaksanaan 
Pembelajaran 

Industri 

Evaluasi 
Pembelajaran 

Untuk pembelajaran normatif ada evaluasi setiap 
pembelajaran selesai dengan menganalisa hasil 
pembelajaran oleh siswa sendiri dan juga guru 
atau instruktur. 
Pada tahap evaluasi belum melibatkan instruktur 
dari industri yang akan memberikan masukan 
kepada siswa. 

Kunjungan Industri 

Pembelajaran Mengacu 
pada RPP 

 

Siswa Kelas XI 

Siswa Kelas XI 
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Lampiran 3 

Nara Sumber  : Bpk Tibyani S. Pd 

Jabatan   : Instruktur dan Pengajar Teknik Furniture  

Umur   : 33 Tahun 

Tanggal Wawancara  : 17 Desember 2009 

1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran Normatif di SMK Negeri 2 Kendal ? 

Penjelasan ; 

Pelaksanaan pembelajaran normatif di SMK Negeri 2 Kendal yaitu 

seorang pengajar atau instruktur di dalam menyampaikan teori yang 

mendukung harus di lengkapi seperti Rpp, Silabus, dan juga harus 

menguasai materi pembelajaran dengan dasar-dasar pengetahuan, 

meskipun di dalam praktek tetap menggunakan teori yang di sampaikan di 

pembelajaran normatif tersebut.  

2. Agar pembelajaran Normatif di SMK Negeri 2 Kendal dapat berjalan dengan 

baik, Sehingga mendukung siswa untuk belajar lebih giat lagi ? 

Penjelasan ; 

Untuk itu agar pembelajaran normatif di SMK Negeri 2 Kendal dapat 

berjalan dengan baik maka teori yang disampaikan oleh pengajarharus 

relevan dan juga berkompeten di bidangnya, misalkan untuk finishing 

pada pada pengalaman yang terdahulu Instruktur yang kurang kompeten 

dibidangnya maka hasil yang dicapai tidak bisa maksimal. Maka Instruktur 

atau pengajar harus berkompeten dibidangnya. Selanjutnya setelah siswa 

melakukan pembelajaran normatif siswa dianjurkan untuk membuat 

semacam rangkuman yang gunanya untuk mengevaluasi dan juga 

memonitoring siswa agar selalu aktif mengikuti pembelajaran normatif.  

3. Persiapan apa saja yang di lakukan oleh pengajar sebelum pembelajaran 

berlangsung ? 

Penjelasan ; 

Persiapan yang dilakukan sebelum mengajar yaitu dengan melengkapi 

jurnal pembelajaran, kemudian Rpp, juga diperhitungkan dengan mengacu 

pada Silabus. Misalkan SK pada penggunaan mesin gergaji, mesin belah, 
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mesin ketam sebenarnya juga sudah terencana dan harus dilaksanakan oleh 

pengajar atau instruktur pada proses pembelajaran.  

4. Kendala atau hambatan apa saja pada pelaksanaan pembelajaran Normatif  

di SMK Negeri 2 Kendal ? 

Penjelasan ; 

Kendalanya yaitu pada proses pembelajaran Normatif di kelas sewaktu – 

waktu dapat terganggu misalnya ada pemakaian ruang dalam keadaan 

mendadak maka pembelajaran dialihkan ke bengkel produksi sehingga 

teori tidak bisa maksimal.  

5. Bagaimana mengatasi hambatan tersebut bila terjadi ? 

Penjelasan ; 

Untuk mengatasinya maka pengajar harus mempunyai inisiatif agar 

pembelajaran berjalan dengan baik dengan cara bila terjadi hal tersebut 

maka berbelajaran dialihkan ke praktek tetapi tetap dalam pengawasan.  

6. Data apa saja yang diperlukan pada pelaksanaan pembelajaran Normatif  

di SMK Negeri 2 Kendal ? 

Penjelasan ; 

Yang dibutuhkan adalah pelaksanaan pembelajaran normatif yaitu data 

yang menunjang seperti Rpp, Silabus selain itu siswa harus dapat 

mempertanggung jawabkan apa yang sudah diberikan oleh pengajar 

dengan cara meringkas apa saja yang telah disampaikan oleh pengajar dan 

juga siswa di tuntut untuk mandiri dan mengerjakan pekerjaan rumah. 

7. Siapa yang bertenggung jawab penuh pada pelaksanaan pembelajaran 

Normatif di SMK negeri 2 Kendal ? 

Penjelasan ; 

Yang bertanggung jawab pada pembelajaran normative di jurusan Teknik 

Furniture yaitu Kepala Kompetensi. Kepala Kompetensi ini nantinya yang 

mengkoordinir para pengajar dan instruktur untuk dapat bertanggung 

jawab pada proses pembelajaran normatif tersebut. 

8. Langkah apa saja yang diperlukan pada proses pembelajaran Normatif di 

SMK Negeri 2 Kendal ? 
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Penjelasan ;  

Langkah yang diperlukan pada proses pembelajaran yaitu dari tahun ke 

tahun pihak jurusan dan juga Kepala Kompetensi sudah mempersiapkan 

perencanaan pembelajaran untuk tahun setelah sesudahnya. Setelah itu 

Kepala Kompetensi menyampaikan kepada Wakil Kepala kurikulum, 

sehingga turun SK dari Kepala Sekolah yang akan turun ke setiap jurusan 

masing – masing. Kemudian tugas dari Kepala Kompetensi itu sendiri 

yaitu mengawasi dan juga memonitiring para guru dan juga instrutur pada 

pembelajran normatif.  
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Lampiran 4 
 
 
 
 
 
 
 
  
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adaftif 

RPP / Job Sheet 

Pelaksanaan 
Pembelajaran 

Industri 

Evaluasi 
Pembelajara 

Evaluasi dilakukan setiap pembelajaran 
selesai dengan membuat laporan 
pekerjaan di bengkel oleh siswa sendiri 
dan juga guru atau instruktur yang 
membimbing.  
 

Pada pelaksanaan pembelajaran 
adaftif 
melibatkan instruktur dari industri. 
Hal ini akan mendukung siswa agar 
mengerti semua kinerja di industri 
dan juga prosedurnya.  

Kunjungan Industri 

Pada pembelajaran ini juga 
melibatkan industri dengan 
memberikan masukan pada 
guru atau instruktur pada 
rancangan pembelajaran 
(RPP) dan juga job sheet. 

Pembelajaran  
Adaftif Mengacu 

pada RPP 
Job shet 

Siswa Kelas XI 

     Sosialisasi     
 Teaching Factory 

Siswa Kelas XI 
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Lampiran 5 

Transkip wawancara Pembelajaran Adaftif di SMK Negeri 2 Kendal 

Nara Sumber : Agus Winoto S. Pd 

Jabatan : Pengajar Produktif Teknik Furniture SMK Negeri 2 

Kendal 

Umur : 37 tahun 

1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran Adaftif di SMK Negeri 2 Kendal ? 

Penjelasan ; 

Proses Pembelajaran Adaftif di SMK Negeri 2 Kendal akan sangat membantu 
pada proses pembelajaran yang selanjutnya karena pembelajaran tersebut meliputi 
pembelajaran dasar-dasar dari semua pembelajaran teori maupun praktek 
nantinya. 
Sebelum pelaksanaan pembelajaran Adaftif di SMK Negeri 2 Kendal 

dilaksanakan oleh seorang pengajar atau instruktur harus melengkapi perangkat 

pembelajaran Adaftif di SMK Negeri 2 Kendal yaitu seorang pengajar atau 

instruktur di dalam menyampaikan pembelajaran yang mendukung keahlian siswa 

harus di lengkapi seperti biasanya Rpp, Silabus, dan selain itu untuk Pembelajaran 

salah satunya ditunjukkan dengan adanya pembentukan suatu Manajemen 

Teaching Factory yaitu para siswa kelas XI akan membentuk Struktur organisasi 

manajemen di kelas yang akan dibagi beberapa unit yaitu untuk siswanya bernama 

Fajar Purnomo, Arif Joko, Sri Sulityorini yang ditempatkan di Unit Produksi, 

untuk unit pemasaran yaitu Wahyu Styaningsih, Priambodo, kemudian untuk unit 

administriasi yang ditunjuk adalah Suparno, dan Rifki Mahardian. Untuk 

selanjutnya dibagian manajer yaitu Susanto yang akan mengatur kinerja di 

bengkel produksi sampai ke industri, kemudian siswa yang lain menjadi pekerja 

seperti layaknya karyawan di perusahaan industri yang nantinya semua siswa akan 

dituntut untuk disiplin dalam bekerja, ketepatan waktu dalam bekerja dan juga 

penyelesaian pekerjaan serta kualitas suatu barang harus sesuai dengan standart di 

industri yang nantinya semuanya akan diperankan oleh siswa sendiri layaknya 

bekerja di industri, yang nantinya para siswa akan bertugas selama satu tahun di 

industri. 
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2. Bagaimana agar pembelajaran di SMK Negeri 2 Kendal dapat berjalan dengan 

baik, Sehingga mendukung siswa untuk belajar lebih giat lagi ? 

Penjelasan ; 

Agar pembelajaran normatif di SMK Negeri 2 Kendal dapat berjalan dengan baik 

maka teori yang disampaikan oleh pengajar harus relevan dan berkompeten di 

bidangnya, Dan juga ada program pembelajaran tambahan pada pembelajaran 

salah satunya yaitu pembelajaran produktif artinya SMK Negeri 2 Kendal 

mendapat kunjungan dari industri rekanan yang nantinya akan memberikan 

sosialisasi tentang industri furniture kepada siswa dan juga siswa diberi 

kesempatan untuk mengajukan beberapa pertanyaan seputar dunia industri.  

Selanjutnya setelah siswa mendapatkan informasi yang cukup mengenai dunia 

industri, maka siswa dianjurkan untuk membuat semacam rangkuman atau 

laporan yang gunanya untuk mengevaluasi dan juga memonitoring siswa agar 

selalu aktif mengikuti pembelajaran. 

3. Bagaimanakah proses pembelajarannya Teaching Factory di SMK Negeri 2 

Kendal ? 

Penjelasan ; 

Pengajar atau instruktur dalam konsep pembelajaran Teacching Factory ini pada 

pembelajaran Adaftif selain pembelajaran teori seperti biasa pengajar juga 

bertindak sebagai fasilitator disini yaitu seorang guru atau pengajar yang ditunjuk 

langsung dari kepala sekolah untuk membimbing semua siswa, kemudian tugas 

dari fasilitator sendiri yaitu memberikan job atau pekerjaan kepada siswa. Job atau 

pekerjaan tersebut itu dari konsumen dan guru juga sebagai konsultan yang 

nantinya semua pekerjaan dikonsultasikan mengenai semua prosedur yang berlaku 

di sekolah dan juga di industri, selain harus menguasai materi pembelajaran 

dengan dasar-dasar pengetahuan seorang guru. Seorang instruktur juga 

diposisikan sebagai tenaga ahli dan juga sebagai pemberi order yang akan 

diperankan oleh unit produksi dan juga pihak sekolah. Untuk itu selain siswa 

sangat diharapkan menguasai materi – materi pada pembelajaran normatif siswa 

juga sangat di diharapkan belajar sambil bekerja seperti layaknya bekerja di 

industri nantinya. Karena di pembelajaran normatif ini semuanya mengenai dasar-
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dasar dari Teknik Furniture yang nantinya akan sangat berguna untuk 

pembelajaran selanjutnya di praktek dibengkel maupun di Industri. 

4. Kendala atau hambatan apa saja pada pelaksanaan pembelajaran? 

di SMK Negeri 2 Kendal ? 

Penjelasan ; 

Salah satu kendalanya yaitu siswa yang nantinya akan ditunjuk apa sebagai 

manajer atau kepala produksi cenderung tidak mau dikarenakan siswa belum 

pernah menjadi manajer dan juga belum berpengalaman dibidangnya untuk itu 

salah satu tugas instruktur untuk memberikan dukungan dan juga motivasi pada 

siswa agar siswa tetap bersemangat mengikuti pembelajaran dengan metode 

teaching factory tersebut. 

5. Bagaimanakah mengatasi beberapa hambatan atau kendala tersebut bila terjadi ? 

Penjelasan ; 

Untuk mengatasi kendala tersebut maka pengajar harus mempunyai inisiatif agar 

pembelajaran berjalan dengan baik dengan cara selalu memberikan motivasi dan 

juga semangat kepada siswa agar siswa selalu aktif mengikuti prosedur 

pembelajaran dan juga selalu mengawasi, mengontrol, serta memonitoring, siswa 

agar pembelajaran berjalan sesuai dengan prosedur manajemen Teaching Factory. 

6. Pendukung apa saja yang diperlukan pada pelaksanaan pembelajaran di SMK 

Negeri 2 Kendal ? 

Penjelasan ; 

Salah satu pendukung dalam konsep pembelajaran Teacching Factory ini yaitu 

Quality Control baik dari manajer, bagian produksi ataupun marketing dan juga 

administrasi semuanya harus saling mendukung satu sama lain dan juga saling 

mengontrol. Guru selain harus menguasai materi pembelajaran dengan dasar – 

dasar pengetahuan, seorang guru juga diposisikan sebagai tenaga ahli dan juga 

sebagai pemberi order yang nantinya akan diperankan oleh unit produksi dan yang 

lainnya juga pihak sekolah. Untuk itu selain siswa sangat diharapkan menguasai 

materi-materi pada pembelajaran normatif siswa juga sangat diharapkan belajar 

sambil bekerja seperti layaknya bekerja di industri nantinya. Karena di 

pembelajaran normatif ini semuanya mengenai dasar-dasar dari Teknik Furniture 
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yang nantinya akan sangat berguna untuk pembelajaran selanjutnya di praktek 

produksi maupun di Industri.  

7. Siapa yang bertanggung jawab penuh pada pelaksanaan pembelajaran d Adaftif di 

SMK Negeri 2 Kendal ? 

Penjelasan ; 

Yang bertanggung jawab pada pembelajaran Adaftif di jurusan Teknik Furniture 

yaitu Kepala Kompetensi, Kepala Kompetensi ini yaitu seorang guru atau 

instruktur yang diberi tanggung jawab untuk merencanakan, mengawasi dan juga 

mengontrol semua pembelajaran juga yang mengkoordinir para pengajar dan 

instruktur untuk dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik, salah satunya 

pembelajaran produktif yang membentuk manajemen Teaching Factory di kelas 

yang nantinya berlanjut di bengkel produksi dan juga di industri nanti.  

8. Apa ada pendukung lain pak yang bisa meningkatkan kualitas pembelajaran pada 

siswa selain yang disebutkan tadi ? 

Penjelasan : 

Kalau untuk pendukung lain pada proses pembelajaran normatif di SMK Negeri 2 

Kendal ini ada yaitu salah satunya mendatangkan pengajar atau instruktur yang 

berpengalaman ditunjuk langsung dari industri untuk memberikan beberapa 

tambahan tentang bagaimana prosedur bekerja di industri dan juga 

menginstruksikan kinerja di industri tentang kualitas produk atau barang yang 

sudah dikerjakan, ketepatan waktu dalam bekerja, kedisiplinan dalam bekerja dan 

juga bisa mempertanggung jawabkan apa saja yang telah dikerjakan di industri 

natinya. Maka dari itu sebelum siswa terjun langsung untuk melakukan praktek di 

dunia industri siswa ditekankan pembelajaran seperti layaknya bekerja di industri 

dengan cara membentuk manajemen Teaching Factory di kelas pada 

pembelajaran ini dan juga berlanjut pembelajaran di bengkel produksi nanti.  

9. Apakah ada semacam pembenahan atau instrospeksi pada proses pembelajaran di 

SMK Negeri 2 Kendal setiap tahunnya ? 

Penjelasan ;  

Pembenahan yang diperlukan pada proses pembelajaran yaitu dari tahun ke tahun 

pihak jurusan dan juga Kepala Kompetensi sudah mempersiapkan perencanaan 
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pembelajaran untuk tahun setelah atau sesudahnya, dengan cara melakukan rapat 

di jurusan masing-masing dengan kepala kompetensi (Kakom) yang bertujuan 

membenahi apa saja kekurangan yang ada pada proses pembelajaran agar dapat 

dihindari. Setelah itu Kepala Kompetensi menyampaikan hasil rapat kepada Wakil 

Kepala kurikulum, yang akan menyampaikan langsung kepada kepala sekolah, 

sehingga kepala sekolah akan memberikan SK (Surat Keputusan) mengenai hal 

tersebut yang akan turun ke setiap jurusan masing-masing. Kemudian tugas dari 

Kepala Kompetensi itu sendiri yaitu mengawasi, menganalisa dan juga 

memonitiring para guru dan juga instrutur pada pembelajaran itu berlangsung.  

10. Pak Agus untuk evaluasi setelah pembelajaran itu berlangsung seperti apa ? 

Penjelasan : 

Jadi begini mas setelah pembelajaran itu selesai maka untuk proses selanjutnya 

yaitu ada semacam evaluasi atau hasil dari pembelajaran yang telah diselesaikan 

yang nantinya akan melibatkan semua siswa. Untuk evaluasinya yaitu setelah 

siswa selesai melakukan pembelajaran siswa dituntut untuk membuat semacam 

ringkasan apa saja mengenai semua hal yang berkaitan dipembelajaran tadi 

kemudian para siswa mendiskusikan mengenai pembelajaran yang sudah 

diselesaikan.  

Selanjutnya dilanjutkan dengan diskusi sesama siswa mengenai kesulitan-

kesulitan waktu pembelajaran tadi berlangsung.  
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Lampiran 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pemasaran  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    Produktif   

Prakerin 

Pelaksanaan 
dan Evaluasi  

Pembentukan 

BKK    
POKJA 

Kegiatannya yaitu melakukan 
rekruitmen tamatan SMK N 2 
Kendal, pembenahan 
Administrasi, Memberikan 
pembekalan pada siswa sebelum 
terjun ke dunia industri atau 
dunia kerja. 

Pada pelaksanaan dan Evaluasi 
melibatkan instruktur dari industri 
dan juga dari sekolah  Tugasnya yaitu 
mengontrol dan  membimbing siswa 
dalam bekerja di industri. Yang 
sesuai  prosedur bekerja di industri 
yang sebenarnya. 

Manajer 
Unit Produksi  

Bagian Administrasi  
Bagian Marketing   

Pada pembelajaran Produktif ini 
siswa melaksanakan program 
Prakerin di Industri selama satu 
tahun. 

Siswa Kelas XI 

Proses produksi 
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Lampiran 7 

Transkip wawancara Pembelajaran Adaftif di SMK Negeri 2 Kendal 

Nara Sumber : Sodiq Purwanto 

Jabatan : Pengajar Produktif Teknik Furniture SMK Negeri 2 

Kendal 

Umur : 54 tahun 

1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran produktif di SMK Negeri 2 Kendal 

? 

Penjelasan ; 

Untuk pelaksanaan pembelajaran produktif di SMK Negeri 2 Kendal itu 

sendiri bergantian dengan pembelajaran teori misalnya satu minggu 

pembelajaran teori kemudian satu minggu lagi pembelajaran praktek. 

Kemudian di SMK Negri 2 Kendal ada yang namanya program Prakerin 

(Praktek Kerja Industri) dimana siswa yang sudah benar-benar mendalami 

proses pembelajaran Normatif dan juga Adaftif daj juga semua siswa 

sudah benar-benar mengetahui tentang bagaimana bekerja di dunia industri 

dalam kedisiplinan waktu, ketepatan dalam bekerja, dan juga selalu 

menjaga kualitas suatu barang atau produk yang dihasilkan. Kemudian 

siswa akan diterjunkan di Industri yang secara penuh siswa akan dituntut 

disiplin dan juga bertanggung jawab atas pekerjaan yang dikerjakan 

dengan tepat waktu serta dapat dipertanggung jawabkan semua.  

2. Prosedur apa saja yang diperlukan agar pelaksanaan pembelajaran di SMK 

Negeri 2 Kendal dapat berjalan dengan baik ? 

Penjelasan ; 

Prosedurnya yaitu siswa harus benar-benar menguasai semua 

pembelajaran dan juga prakteknya waktu di sekolah, sehingga akan sangat 

membantu ketika siswa terjun didunia Industri tersebut. Untuk 

pembelajaran produktif di SMK Negeri 2 Kendal itu nantinya siswa juga 

memperoleh pembelajaran tentang bagaimana proses pemasaran dan juga 

mengenai semua hasil produksi dari para siswa akan sampai pada di 

industri disamping itu siswa nantinya akan sangat berkompeten dan juga 
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profesional setelah lulus dari sekolah ini. Untuk proses pembelajaran 

produktif ini setelah produk suatu barang yang sudah jadi dari hasil 

pekerjaan siswa pada waktu praktek akan dicek ulang oleh bagian 

produksi oleh bagian produksi dan juga manajer. Apakah sudah sesuai 

dengan pesanan dari konsumen apa perlu perbaikan, Untuk semua produk 

yang dihasilkanpun harus sesuai dengan standart mutu produk dan juga 

harus dengan persetujuan pihak konsultan juga sekolah. 

3. Apakah SMK Negeri 2 Kendal sudah memiliki rekanan bisnis di Industri 

pada proses produksi ? 

Penjelasan ; 

Sudah tentu SMK Negeri 2 Kendal memiliki rekanan di Industri dengan 

dibuktikan adanya program Prakerin ( Praktek Kerja Industri ) dan juga 

SMK Negeri 2 Kendal selalu mendapat order dari SMK-SMK lain salah 

satunya dengan pengadaan meja, kursi belajar dan juga almari kantor di 

sekolahan tersebut.  

4. Seberapa besar hasil produksi yang di hasilkan SMK negeri 2 Kendal ? 

Penjelasan ; 

Hasil produksi dari SMK negeri 2 Kendal itu dibagi dua yaitu antara siswa 

dengan tenaga ahli atau tenaga dari luar yang direkrut oleh pihak SMK 

Negeri 2 Kendal yang salah satunya mengurangi pengangguran dengan 

membekali keahlian dibidang furniture atau mebelair. Untuk omsetnya 

dari SMK negeri 2 Kendal mencapai ratusan juta rupiah per tahunnya.  

5. Apa saja yang perlu di benahi agar pelaksanaan pembelajaran Produktif di 

SMK Negeri 2 Kendal bisa berjalan dengan baik ? 

Penjelasan ; 

Yang perlu dibenahi untuk pembelajaran produktif di SMK Negeri 2 

Kendal yaitu kurang adanya suatu pengembangan di Industri bertaraf 

Internasional yang akan sangat membantu pengembangan produk dan juga 

siswa dalam persaingan yang semakin ketat.  
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6. Siapa yang bertanggung terhadap pelaksanaan pembelajaran produktif di 

SMK Negeri 2 Kendal ? 

Penjelasan ; 

Sepenuhnya tanggung jawab untuk pembelajaran produktif yaitu kepala 

Sekolah yang melalui prosedur dari Waka Kurikulum dan juga Kepala 

Kompetensi serta para pengajar atau Instruktur di SMK Negeri 2 Kendal. 

7. Bagaimana proses pembelajaran produktif selanjutnya ? 

Untuk bagian administrasi tugasnya yaitu mendata ulang kualitas produk 

barang sudah sesuai dengan standart mutu yang ada di SMK Negeri 2 

Kendal yang akan dilanjutkan oleh bagian pemasaran yang tugasnya 

menjual semua produk yang dihasilkan dari para pekerja atau siswa setelah 

mendapat kesepakatan yang telah disetujui bersama dan apabila para siswa 

yang membuat hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan pesanan dari 

konsumen maka tugas bagian pemasaran yang nantinya akan menjual 

produk tersebut kepada konsumen lain agar semua hasil pekerjaan bisa 

terjual dipasaran”. 

Untuk proses pembelajaran selanjutnya yaitu setiap hasil pekerjaan yang 

sudah dikerjakan maka harus membuat laporan hasil pekerjaan yang akan 

ditunjuk yaitu bagian administrasi. Maka dari itu siswa harus benar-benar 

menguasai semua pembelajaran dan juga prakteknya mulai dari 

pembelajaran normatif dan juga produktif yang nantinya akan sangat 

membantu ketika siswa terjun didunia Industri atau Prakerin ( Praktek 

Kerja Industri ) tersebut.  

8. Mengenai hasil produk pembelajaran produktif SMK Negeri 2 Kendal 

gimana? 

Penjelasan ; 

Dalam pembelajaran yang mengacu pada produktif ini maka setiap hasil 

suatu barang atau pekerjaan yang diproduksi oleh siswa itu sendiri yang 

dikelola oleh produsi kecil maka untuk semua biaya pengeluaran yaitu 

listrik, pembelian bahan, dan penggunaan semua alat merupakan hasil dari 

siswa itu sendiri yang nantinya akan dikurangi dari semua hasil penjualan 
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atau pekerjaan. Dan semua hasil produksi dari siswa dan juga hasil 

kegiatan adalah mutlak milik siswa itu sendiri yang nantinya akan dibagi 

rata setelah siswa lulus nanti. Sebenarya semua hasil produk dari SMK 

negeri 2 Kendal itu dibagi dua yaitu antara siswa sendiri juga dengan 

tenaga ahli atau tenaga dari luar yang direkrut oleh pihak SMK Negeri 2 

Kendal yang salah satu tujuannya yaitu mengurangi pengangguran dengan 

membekali keahlian dibidang furniture dan juga mebelair. Untuk omsetnya 

dari SMK negeri 2 Kendal mencapai ratusan juta rupiah per tahunnya. 

Akan tetapi dari semua hasil produk yang dihasilkan juga terbagi dua yaitu 

siswa dan tenaga luar sehingga tidak tercampur sehingga hal ini tidak akan 

menjadi suatu masalah dikemudian hari. 

9. Evaluasi yang dilakukan setelah pembelajaran Produktif itu selesai seperti 

apa? 

Penjelasan ; 

Evaluasi yang dilakukan setelah pembelajaran Produktif selesai yaitu 

siswa akan membuat laporan mengenai pembelajaran yang sudah 

dilaksanakan hal ini bertujuan agar siswa selalu serius dalam mengikuti 

pembelajaran yang berlangsung sehingga ketika siswa melakukan praktek 

di bengkel maupun di industri nantinya siswa akan benar-benar mengerti 

apa yang harus dikerjakan dan juga dapat mempertanggungjawabkan atas 

semua pekerjaan yang sudah dilakukan sesuai dengan standart dunia 

industri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


