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Abstrak 

Salah satu kata kunci untuk menjawab tantangan penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN 

(MEA) yaitu bagaimana kita dapat memenangkan persaingan yang semakin terbuka lebar dengan 

upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui proses pendidikan dan 

pelatihan yang berkelanjutan baik secara formal maupun non formal. SMK sebagai salah satu 

bentuk pendidikan dan pelatihan formal perlu senantiasa mengembangkan program yang sesuai 

dengan tujuan pembelajaran di SMK yaitu menyiapakan peserta didiknya untuk siap memasuki 

dunia kerja. Salah satu program yang dilaksanakan yaitu teaching factory. 

Teaching factory adalah kegiatan pembelajaran dimana peserta didik secara langsung 

melakukan kegiatan produksi baik berupa barang atau jasa. Barang atau jasa yang dihasilkan 

memiliki kualitas sehingga layak jual dan diterima oleh masyarakat atau konsumen. Pelaksanaan 

teaching factory di SMK program keahlian Otomotif dapat diwujudkan dalam bentuk 

pengembangan fasilitas teaching factory di dalam lingkungan sekolah maupun diluar lingkungan 

sekolah. Produk yang dihasilkan berupa jasa perawatan dan perbaikan kendaraan serta produksi 

body kendaraan. 

Keberhasilan pelaksanaan teaching factory di SMK Program Keahlian Teknik Otomotif 

sangat dipengaruhi faktor adanya seseorang yang memiliki komitmen, kemauan kuat, dan 

kompetensi untuk mengembangkan teaching factory. Faktor kedua yang sangat penting yaitu 

adanya dukungan dari industri atau instansi terkait khususnya dalam investasi sarana dan 

prasarana untuk pelaksanaan teaching factory. 

 

 

A. PENDAHULUAN  

Indonesia merupakan salah satu negara diantara negara-negara lain yang ada di dunia 

ini.  Negara-negara tersebut saling menjalin kerjasama baik secara bilateral maupun multilateral. 

Kerjasama bilateral berarti kerjasama yang dilakukan antara satu negara dengan satu negara 

lainnya secara langsung. Sedangkan kerjasama multilateral melibatkan lebih dari satu negara 

yang menjalin kesepakatan secara bersama-sama. Kerjasama mulitilateral dibangun berdasarkan 

wilayah, kondisi ekonomi, maupun berdasarkan faktor lainnya yang sangat beragam. Salah satu 

bentuk kerjasama yang dilakukan berdasarkan letak wilayah yaitu kerjasama negara-negara yang 

ada di Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN (Association of South East Asia Nations).  

Bentuk kerjasama negara-negara ASEAN meliputi kerjasama dalam bidang ekonomi, 

sosial, dan budaya. Salah satu kesepakatan dalam bidang ekonomi yang dihasilkan yaitu adanya 

MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) yang diterapkan mulai tahun 2015. Salah satu implikasi 
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penerapan MEA yaitu dibukanya peluang-peluang pekerjaan bagi setiap orang yang berada 

dilingkungan ASEAN untuk bekerja di negara manapun dilingkungan ASEAN. Hal ini 

menyebabkan tenaga kerja dari luar Indonesia dapat bekerja di Indonesia sehingga meningkatkan 

persaingan dalam pencarian kerja. Tenaga kerja dari Indonesia juga dapat bekerja di negara-

negara ASEAN lainnya dengan mudah selama dapat memenangkan persaingan dengan tenaga 

kerja lokal di negara tersebut. Dengan demikian, salah satu kata kunci untuk menjawab 

tantangan penerapan MEA yaitu bagaimana kita dapat memenangkan persaingan yang semakin 

terbuka lebar tersebut. Salah satu strategi yang harus dilakukan yaitu dengan peningkatan 

kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dihasilkan Indonesia. 

Peningkatan kualitas SDM hanya dapat dilakukan dengan proses pendidikan dan 

pelatihan yang berkelanjutan baik secara formal maupun non formal.  Salah satu bentuk 

pendidikan dan pelatihan formal untuk mengembangkan SDM yaitu melalui Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK). SMK bertujuan untuk menyiapkan peserta didiknya untuk siap terjun ke dunia 

industri atau bekerja dalam bidang tertentu (UU Sisdiknas No 20 tahun 2003). SMK memiliki 

beberapa spektrum keahlian sesuai dengan jenis-jenis pekerjaan yang ada di dunia industri. 

Spektrum keahlian di SMK sesuai dengan Keputusan Dirjen Kemendikbud No. 7013/D/KP/2013 

terdiri dari 9 bidang keahlian, 46 Program Keahlian, dan 128 paket keahlian.  

Salah satu bidang keahlian yang ada yaitu bidang keahlian Teknologi dan Rekayasa. 

Bidang teknologi dan rekayasa terbagi lagi dalam 18 program keahlian yang salah satunya ialah 

program keahlian teknik otomotif. Program keahlian teknik otomotif terbagi lagi menjadi 4 paket 

keahlian yaitu Teknik kendaraan ringan, teknik sepeda motor, teknik alat berat, dan teknik 

perbaikan bodi otomotif. Lulusan SMK dari berbagai macam program dan paket keahlian yang 

ada diharapkan memiliki kualitas yang baik sehingga dapat bersaing dengan tenaga kerja dari 

luar negeri.  

Program-program yang dilakukan Direktorat PSMK untuk meningkatkan mutu dan 

kualitas lulusan SMK misalkan saja dengan program peningkatan peningkatan akses masyarakat 

ke SMK yang bermutu, peningkatan sarana dan prasarana SMK, penerapan proses pembelajaran 

berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta pengembangan entitas bisnis dalam 

bentuk teaching factory.  Dalam artikel ini akan disampaikan beberapa contoh pelaksanaan 

teaching factory di SMK Program Keahlian Teknik Otomotif. 
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B. PEMBAHASAN 

1. Pengertian dan Tujuan Teaching factory 

Dalam konsep sederhana Teaching factory  merupakan pengembangan dari unit 

produksi dan pendidikan sistem ganda yang sudah dilaksanakan di SMK – SMK. Konsep 

teaching factory  merupakan salah satu bentuk pengembangan dari sekolah kejuruan menjadi 

model sekolah produksi. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Triatmoko 

(2009: 35) bahwa SMK masih kesulitan untuk menerapkan pendidikan berbasis produksi 

(production based education and training)  sebagaimana yang dilaksanakan di ATMI (Akademi 

Teknik Mesin Indonesia). Oleh karena itu dimunculkan istilah teaching factory yang 

mengharuskan SMK yang melaksanakannya untuk memiliki sebuah unit usaha atau unit 

produksi sebagai tempat untuk pembelajaran siswa. Dalam unit usaha atau produksi tersebut, 

peserta didik secara langsung melakukan praktik dengan memproduksi barang atau jasa yang 

mampu dijual ke konsumen. Pelaksanaan teaching factory untuk pembelajaran dengan 

mendirikan unit usaha atau produksi di sekolah berkebalikan dengan proses pembelajaran yang 

terjadi di Jerman. Menurut Moerwismadhi (2009), kegiatan praktik peserta didik sekolah 

kejuruan di Jerman dilakukan di dalam sebuah pabrik atau perusahaan, sedangkan pemerintah 

mengajarkan materi-materi teoritik di sekolah selama satu sampai dua hari per minggu.  

Dengan demikian, teaching factory adalah kegiatan pembelajaran dimana peserta didik 

secara langsung melakukan kegiatan produksi baik berupa barang atau jasa. Barang atau jasa 

yang dihasilkan memiliki kualitas sehingga layak jual dan diterima oleh masyarakat atau 

konsumen.  

Teaching factory sebagai salah satu strategi pembelajaran memiliki beberapa tujuan. 

Dalam makalah yang dipublikasikan American Society for Engineering Education Annual 

Conference and Exposition, Alptekin, et al (2001: 1) menyatakan bahwa tujuan teaching factory 

ialah: menghasilkan lulusan yang professional di bidangnya, mengembangkan kurikulum yang 

fokus pada konsep modern,  mendemonstrasikan solusi yang tepat untuk tantangan yang 

dihadapi dunia industri, serta transfer teknologi dari industri yang menjadi partner dengan 

peserta didik dan institusi pendidikan. Sementara pengembangan teaching factory di Penn State 

Univesity, The University of Puerto Rico-Mayagues, The University of Washington, dan Sandia 

Natinal Labs bertujuan untuk memberikan pengalaman nyata dalam desain, manufaktur, dan 

realisasi produk yang dirancang serta mengembangkan sebuah kurikulum yang memiliki 
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keseimbangan antara pengetahuan teori dan analisis dengan manufaktur, perancangan, kegiatan 

bisnis, dan ketrampilan yang professional (Jorgensen, et al. 2995: 2). 

Sedangkan dalam roadmap pengembangan SMK 2010-2014 (Direktorat PSMK: 2009), 

teaching factory digunakan sebagai salah satu model untuk memberdayakan SMK dalam 

menciptakan lulusan yang berjiwa wirausaha dan memiliki kompetensi keahlian melalui 

pengembangan kerjasama dengan industri dan entitas bisnis yang relevan. Selain itu teaching 

factory bertujuan untuk meningkatkan kualitas  pembelajaran melalui wahana belajar sambil 

berbuat (learning by doing). Pembelajaran dengan pendekatan seperti ini, akan menumbuhkan 

jiwa entrepreneurship bagi siswa.  

Selain bertujuan untuk meningkatkan kompetensi lulusan peserta didik SMK, barang 

atau jasa yang dihasilkan dari kegiatan teaching factory juga harus dapat diterima oleh 

masyarakat atau konsumen. Produk maupun jasa yang dihasilkan harus memenuhi kriteria yang 

layak jual sehingga dapat menghasilkan nilai tambah untuk sekolah (Direktorat PSMK, 2008). 

Keuntungan yang didapatkan dipergunakan untuk menambah sumber pendapatan untuk 

membiayai kegiatan pembelajaran di SMK. 

Dari beberapa pendapat yang dikemukanaan di atas, dapat disimpulkan bahwa teaching 

factory memiliki beberapa tujuan, yaitu: 

a. Meningkatkan kompetensi lulusan SMK 

b. Meningkatkan jiwa entepreneurship lulusan SMK 

c. Menghasilkan produk berupa barang atau jasa yang memiliki nilai tambah 

d. Meningkatkan sumber pendapatan sekolah 

e. Meningkatkan kerja sama dengan industri atau entitas bisnis yang relevan 

 

2. Model Teaching factory 

Program teaching factory dilaksanakan dalam beberapa variasi/model. Hal ini kemungkinan 

terjadi karena adanya berbagai macam improvisasi dan penyesuaian dalam rangka 

mengimplementasikan program teaching factory di lembaga pendidikannya masing-masing. 

Model-model pelaksanaan teaching factory menurut Zainal Nur Arifin (2014) yaitu: a) Model 1: 

Teaching factory-nya adalah Bengkel dan Laboratorium yang dimiliki oleh lembaga pendidikan 

itu sendiri. Pengelolaan dan pelaksanaannya terintegrasi ke dalam Sistim Akademik. Peserta 

didik melaksanakan praktek di Bengkel/Laboratorium sekaligus menghasilkan produk berupa 
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barang atau jasa yang dijual ke konsumen, b) Model 2: lembaga pendidikan membangun 

pabrik/industri bekerjasama dengan industri sebagai Teaching factory-nya. Lokasinya teaching 

factory berada di dalam atau diluar lingkungan sekolah/lembaga pendidikan. Pengelolaan 

pabrik/industri tidak terintegrasi dengan Sistim Akademik, namun pabrik/industri tersebut 

dimanfaatkan pula untuk tempat praktek mahasiswa, dan c) Model 3: Teaching factory dibangun 

melalui kerjasama dengan industri/perusahaan menyelenggarakan program khusus (kelas 

kerjasama). Tempat pendidikan dan pelatihan peserta didik dapat dilaksanakan di lingkungan 

sekolah/lembaga pendidikan atau di fasilitas yang dimiliki oleh industri pasangan. 

Sementara Dadang Hidayat Martawijaya (2012) juga mengembangkan model teaching 

factory yang disebut dengan TF-6M Model. Model yang dikembangkan diimplementasikan pada 

peserta didik yang mengikuti mata pelajaran produksi jurusan teknik mesin. Model yang 

dikembangkan berupa upaya menciptakan atmosfer/suasana industri dalam kegiatan praktik di 

sekolah. Upaya tersebut diwujudkan dengan merubah manajemen praktik di sekolah menjadi 

manajemen kegiatan produksi sebagaimana di perusahaan.  

Bentuk manajemen kegiatan produksi sebagaimana di perusahaan yaitu a) dengan role play 

peserta didik berperan sebagai teknisi yang menerima order/pesanan menggunakan komunikasi, 

ekspresi, dan bahasa tubuh yang efektif. b) peserta didik menganalisis order yang diberikan dan 

berusaha menentukan peralatan, bahan, waktu, dan harga yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 

order tersebut serta menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja dalam pelaksanaannnya, c) 

peserta didik mempresentasikan hasil analisis yang didapatkan, d) peserta didik mengerjakan 

pesanan/order sesuai dengan hasil analisa dan langkah-langkah yang telah dibuat sebelumnya. 

Selama proses pengerjaan, peserta didik melakukan konsultasi dengan guru yang bertindak 

sebagai supervisor layaknya di perusahaan, e) melakukan pemeriksaan kualitas dengan 

membandingkan ukuran produk yang dihasilkan dengan produk yang dipesan, dan f) 

mempresentasikan hasil yang didapatkan serta mendapatkan masukan (feedback) dari 

guru/instruktur yang bertindak sebagai supervisor.  

Model yang diimplementasikan tersebut fokus pada peningkatan kemampuan komunikasi 

siswa/peserta didik dan kemampuan analisis serta pengerjaan produk yang dipesan dengan 

menerapkan proses praktik sebagaimana proses produksi di perusahaan. 

Model teaching factory lainnya yang dikembangkan yaitu kolaborasi antara 

sekolah/lembaga pendidikan dengan industri yang dikembangkan oleh G. Chryssolorous, D. 
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Mavrikos, dan L. Retzos.  Bentuk kolaborasi diwujudkan dengan a) mengenalkan kegiatan di 

industri dan permasalahan-permasalaan yang ada oleh pihak industri kepada peserta didik, b) 

peserta didik melakukan diskusi untuk mencari solusi dari permasalahan yang terjadi, c) peserta 

didik berinisiatif memecahkan masalah menggunakan teroi-teori yang didapatkan, d) evaluasi 

terhadap desain solusi yang dihasilkan, e) draft desain awal untuk permasalahan yang dihadapi, 

f) mempresentasikan solusi yang dihasilkan kepada pihak industri, dan g) menindaklanjuti solusi 

yang dihasilkan serta mendiskusikan hasilnya G. Chryssolorous, D. Mavrikos, dan L. Retzos 

(2014). Partisipasi industri dalam model ini dilaksanakan dengan menghadirkan secara langsung 

pihak industri ke sekolah atau melalui teleconference untuk mengenalkan kondisi industri dan 

permasalahan-permasalahan yang dihadapi, menanggapi draft solusi permasalahan yang diajukan 

oleh peserta didik, dan bersama-sama menindaklanjuti solusi yang dihasilkan. Model yang 

dikembangkan tidak terbatas pada pengembangan/pembuatan produk tapi juga dapat 

pengembangan/improvisasi terhadap manajemen produksi yang dipergunakan diperusahaan 

sehingga didapatkan manajemen produksi yang efektif dan efisien.  

 

3. Teaching factory SMK Program Keahlian Teknik Otomotif 

a. Teaching factory di SMKN 2 Pengasih Kulon Progo 

Pelaksanaan teaching factory bidang keahlian otomotif di SMKN 2 Pengasih Kulonprogo 

diwujudkan dengan jasa perawatan dan perbaikan kendaraan. Kegiatan dilaksanakan di luar 

SMKN 2 Pengasih Kulonprogo. Kegiatan dilaksanakan diluar lingkungan sekolah karena 

fasilitas yang dipergunakan merupakan bengkel hasil kerjasama antara SMKN 2 Pengasih 

Kulonprogo dengan salah satu pengusaha yang ada di Kulonprogo. Bentuk kerjasama yang 

dilakukan yaitu pengembangan bengkel secara bersama-sama dengan pembagian tugas dan 

tanggungjawab serta pembagian keuntungan yang didapatkan secara jelas. Salah satu bentuk 

pembagian tugas dan tanggungjawab yang dilakukan yaitu pengusaha menyediakan gedung 

bengkel sedangkan SMKN 2 Pengasih Kulonprogo menyediakan peralatan yang dibutuhkan 

untuk operasional.    

Proses pembelajaran peserta didik yang dilakukan masih terbatas pada pengiriman peserta 

didik yang sedang Praktik Industri untuk melaksanakan PI di fasilitas TF yang dimiliki. Sebagian 

peserta didik yang sedang melaksanakan Praktik Industri ditempatkan di bengkel yang dikelola 

sekolah. Dengan melaksanakan PI di bengkel yang dikelola sekolah, proses pembelajaran selama 
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PI dapat dipantau dan diatur oleh koordinator mekanik yang juga guru di SMKN 2 Pengasih 

Kulonprogo.  

Sedangkan secara manajemen, pengelolaan TF di SMKN 2 Pengasih Kulonprogo  

diwujudkan dengan pengangkatan Koordinator TF di tingkat sekolah, Sekretaris, Bendahara, dan 

Koordinator TF di tingkat Jurusan. Koordinator TF di Jurusan Otomotif sekaligus bertindak 

sebagai perwakilan sekolah dalam pengelolaan bengkel hasil kerjasama SMKN 2 Pengasih 

Kulonprogo dengan pengusaha dari luar sekolah. 

Pelaksanaan teaching factory di SMKN 2 Pengasih Kulonprogo dapat berjalan dengan 

lancar karena beberapa hal sebagai berikut: 

1) Koordinator Teaching factory yang memiliki banyak pengalaman praktis dalam perawatan 

dan perbaikan kendaraan serta memiliki komitmen yang kuat untuk mengembangkan TF.  

2) Adanya dana hibah dari Direktorat PSMK untuk pengadaan peralatan 

3) Ketersediaan SDM yang memiliki kompetensi sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. 

 

b. Teaching factory di SMK Muhammadiyah 2 Borobudur Magelang 

Pelaksanaan teaching factory di SMK Muhammadiyah 2 Borobudur Magelang diwujudkan 

dengan jasa perbaikan body kendaraan dan pembuatan body kendaraan. Kegiatan dilaksanakan 

di dalam SMK Muhammadiyah 2 Borobudur Magelang dengan membangun fasilitas untuk 

perbaikan dan produksi body kendaraan berupa bangunan bengkel yang dilengkapi dengan 

peralatan-peralatan yang dibutuhkan. Fasilitas tersebut didapatkan dengan cara mendapatkan 

bantuan dari Ditjen PSMK untuk pembangunan investasi gedung dan peralatan, serta pinjaman 

dari bank dan keuntungan dari produk yang dihasilkan untuk pembiayaan operasional.   

Proses pembelajaran peserta didik dilakukan dengan membuat jadwal peserta didik secara 

bergantian untuk belajar di fasilitas produksi yang dimiliki sekolah. Peserta didik yang 

dijadwalkan untuk belajar di fasilitas produksi adalah peserta didik kelas XI. Peserta didik kelas 

XI ikut serta dalam kegiatan produksi dibengkel selama 3-6 hari sesuai dengan jenis pekerjaan 

yang sedang dilakukan. Pengalaman belajar yang didapatkan peserta didik selama berada di 

bengkel meliputi proses perbaikan maupun produksi body kendaraan. Pada umumnya peserta 

didik hanya terlibat pada salah bagian sesuai dengan pekerjaan yang sedang dilakukan. Misalkan 

saja pada saat pekerjaan yang ada ialah pengecatan body kendaraan, secara otomatis peserta 
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didik juga dilibatkan dalam kegiatan pengecatan. Sedangkan jika pekerjaan yang ada ialah 

perbaikan body, maka peserta didik juga dilibatkan dalam kegiatan pekerjaan body.  

Sedangkan secara manajemen, pengelolaan TF di SMK Muhammadiyah 2 Borobudur 

Magelang berada di bawah koordinasi langsung kepala sekolah yang dibantu dengan bagian 

administrasi, produksi, dan pemasaran (marketing), serta karyawan dibagian produksi. Bagian 

pengelola TF dipisahkan dari bagian yang mengelola kegiatan pendidikan di sekolah. Karyawan 

dibagian produksi merupakan karyawan tidak tetap yang berjumlah kurang lebih 40 orang. 

Karyawan tersebut akan bekerja sesuai dengan jumlah pekerjaan yang sedang dikerjakan di TF 

SMK Muhammadiyah 2 Borobudur Magelang.  

Pelaksanaan teaching factory di SMK Muhammadiyah 2 Borobudur Magelang dapat 

berjalan dengan lancar karena beberapa hal sebagai berikut: 

1) Kepala Sekolah yang berpengalaman dan memiliki semangat untuk mengembangkan teaching 

factory. 

2) Manajer Teaching factory yang memiliki banyak pengalaman selama berdinas di Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang. 

3) Komitmen dari karyawan 

4) Fasilitas peralatan yang memadai 

5) Ketersediaan jaringan SDM yang memiliki kompetensi sesuai dengan pekerjaan yang sedang 

dilakukan. 

 

c. Teaching factory di SMK Piri 1 Yogyakarta 

Pelaksanaan teaching factory di SMK Piri 1 Yogyakarta diwujudkan dengan jasa perawata 

dan perbaikan sepeda motor. Kegiatan dilaksanakan di dalam SMK lingkungan sekolah SMK 1 

Piri Yogyakarta. Kegiatan dapat dilaksanakan di dalam lingkungan sekolah dengan adanya 

sarana berupa bangunan bengkel pelatihan maupun bengkel produksi dengan standar bengkel 

Yamaha. Fasilitas tersebut didapatkan dengan cara menjalin kerjasama dengan Yamaha. 

Kerjasama yang dilakukan yaitu dalam bentuk hibah objek praktik berupa sepeda motor dan 

bikelift, pelatihan bagi guru-guru, workshop tentang teknologi terbaru Yamaha, dan rekrutmen 

alumni kelas Yamaha SMK 1 Piri Yogyakarta.  

Kelas Yamaha merupakan kelas khusus yang menggunakan kurikulum pembelajaran sesuai 

dengan standar yang dimiliki oleh Yamaha. Peserta didik yang ada di kelas Yamaha merupakan 
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peserta didik yang dipilih dari kelas reguler. Misalkan jumlah peserta didik kelas reguler 

sebanyak 3 kelas dengan jumlah 100 siswa, maka jumlah peserta didik yang diseleksi dan masuk 

di kelas Yamaha sebanyak 30 siswa. Peserta didik terpilih tersebut mendapatkan tambahan 

pelajaran dibandingkan kelas reguler dalam bentuk tambahan jam pelajaran sebanyak 2 jam 

setelah program kelas harian. Jam pelajaran tambahan dilaksanakan mengacu pada kurikukulum 

Yamaha yang sudah disepakati bersama antara pihak Yamaha dengan SMK 1 Piri Yogyakarta. 

Selain itu peserta didik kelas Yamaha juga wajib mengikuti magang dibengkel produksi 

Yamaha selama 6 bulan (1 semester) pada saat jeda kenaikan kelas dari kelas XI ke kelas XII. 

Selama proses magang, peserta didik dilibatkan secara langsung untuk melakukan perawatan dan 

perbaikan sepeda motor milik konsumen yang dirawat/diperbaiki di bengkel produksi SMK 1 

Piri Yogyakarta. Keterlibatan peserta didik secara langsung dalam proses pelayanan jasa 

perawatan dan perbaikan sepeda motor dapat lebih terprogram dan termonitoring dengan baik 

karena pengelola bengkel produksi adalah guru SMK 1 Piri Yogyakarta. Hal ini menjadi salah 

satu nilai lebih adanya Teaching factory yang dimiliki sendiri oleh sekolah dibandingkan dengan 

teaching factory yang berada di luar lingkungan sekolah maupun dengan kegiatan Praktik 

Industri. Nilai lebih yang didapatkan yaitu proses pembelajaran yang lebih terprogram dan 

termonitoring dengan baik disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang diinginkan. 

Sedangkan secara manajemen, pengelolaan TF di SMK 1 Piri Yogyakarta dilakukan oleh 

seorang guru yang ditunjuk untuk menjadi penanggungjawab bengkel produksi. Guru yang 

menjadi penanggungjawab bengkel produksi memiliki kompetensi profesional, manajemen, 

entepreneurship yang sangat baik. Salah satu indikatornya adalah kemampuan guru tersebut 

untuk mengembangkan bengkel Yamaha miliknya sendiri yang berjalan dan berkembang dengan 

baik.  

Pelaksanaan teaching factory di SMK 1 Piri Yogyakarta dapat berjalan dengan lancar karena 

beberapa hal sebagai berikut: 

1) Kerjasama yang sangat baik dengan Yamaha 

2) Dukungan sarana, pelatihan, dan informasi perkembangan teknologi terbaru yang sangat 

baik dari Yamaha. 

3) Kompetensi guru pengelola bengkel produksi SMK 1 Piri Yogyakarta sangat baik dalam 

bidang kompetensi teknis, manajemen, dan entepreneurship. 
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4) Prioritas rekrutmen yang dilakukan Yamaha terhadap alumni kelas Yamaha SMK 1 Piri 

Yogyakarta 

5) Jaringan alumni di Yamaha. 

C. Kesimpulan 

Teaching factory merupakan salah satu bentuk model pembelajaran yang memungkinkan 

peserta didik memiliki pengalaman langsung sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilaksanakan di 

industri sesungguhnya. Pengalaman belajar secara langsung yang didapatkan peserta didik dapat 

lebih terprogram dan termonitoring dengan baik karena sekolah memiliki peran secara langsung 

dalam mengelola teaching factory. Pelaksanaan teaching factory di SMK program keahlian 

Otomotif dapat diwujudkan dalam bentuk pengembangan fasilitas teaching factory di dalam 

lingkungan sekolah maupun diluar lingkungan sekolah. Fasilitas teaching factory dikembangkan 

sebagai hasil kerjasama dengan pihak luar baik dari dunia industri ataupun dengan instansi 

terkait seperti Direktorat PSMK. 

Keberhasilan pelaksanaan teaching factory dari beberapa contoh pelaksanaan di atas sangat 

dipengaruhi faktor adanya seseorang yang memiliki komitmen, kemauan kuat, dan kompetensi 

untuk mengembangkan teaching factory. Faktor kedua yang sangat penting yaitu adanya 

dukungan dari Industri atau Instansi terkait khususnya dalam investasi sarana dan prasarana 

untuk pelaksanaan teaching factory. 
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