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uku dengan judul Model Pembelajaran Teaching Factory 6
Langkah (Model TF-6M) ini dikembangkan dari Disertasi
penulis yang berjudul: Pengembangan Model Pembelajaran

Teaching Factory 6 Langkah (Model TF-6M) Untuk

Meningkatkan Kompetensi Siswa Dalam Mata Pelajaran Produktif
Sekolah Menengah Kejuruan. Seminggu setelah promosi penulis

Pembelajaran Teaching Factory Enam Langkah (Model TF-6M) Untuk
Meningkatkan Kompetensi Produktif Siswa SMK Pariwisata
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mempresentasikan makalah dengan judul: Implementasi Model
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diminta berbicara dalam sebuah Seminar Nasional dan penulis

(khususnya untuk Kompetensi Keahlian Tata Busana dan Tata Boga)
2010. Pada tahun 2011 dengan dana dari Direktorat Pembinaan
SMK penulis melakukan Riset Pengembangan Pembelajaran
Wirausaha Pendukung Industri Kreatif di SMK Tahun Ajaran 2011
dengan judul: Model pembelajaran Teaching Factory 6 Langkah (TF6M) untuk Mengembangkan Industri Kreatif di SMK (Implementasi
pada Kompetensi Keahlian: Teknik Pemesinan pada SMK Negeri 6
Bandung, Pastry dan Butik pada SMK Negeri 9 Bandung). Setelah itu
dilakukan penelitian-penelitian baik yang bersifat menguji maupun
menyempurnaan Model TF-6M, termasuk mencari pola implementasi
yang efektif dalam mengimplementasikan Model TF-6M.
Pendidikan Kejuruan adalah pendidikan yang menyiapkan
peserta didiknya untuk bekerja disamping dapat melanjutkan
pendidikan. Upaya pemerintah memperbanyak jumlah SMK adalah
dalam rangka menyiapkan angkatan kerja produktif agar jumlah
penduduk Indonesia yang besar dapat menjadi Sumber Daya
Manusia bukan hanya sekedar jumlah manusia. Penambahan jumlah
SMK yang masif harus disertai dengan tenaga pendidik, kependidikan
dan sarana fasilitas yang baik dan terstandar, disamping standar
pendidikan yang lainnya. Pendidikan kejuruan memang mahal, oleh
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orang-orang yang baik, kreatif dan bertanggungjawab. Dengan
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karena itu SMK harus dikelola dan dilaksanakan dengan tepat oleh
pelaksanaan pembelajaran yang tepat maka sarana fasilitas yang
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mahal dapat diimbangi dengan dihasilkannya banyak tenaga-tenaga
kompeten

yang

terstandar.

Guru-guru

profesional

harus

didayagunakan secara tepat agar dapat mendayagunakan sarana
fasilitas secara efisien dan efektif, sehingga “SMK Bisa” betul-betul
dapat menghasilkan tenaga-tenaga kerja yang produktif.
Disamping SMK menghasilkan tenaga kerja yang kompeten,
dalam sebaran lulusannya diharapkan juga berjiwa entrepreneur agar
bukan hanya dapat bekerja tetapi juga dapat menciptakan pekerjaan
baik untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain. Hal di atas memang
mudah dikatakan tetapi menuntut kesungguhan, karena jiwa

entrepreneur tidak mudah dibentuk dengan sekedar diberi ilmu
Kewirausahaan. Jiwa entrepreneur harus dibentuk dalam suatu
proses yang terpadu dalam suatu proses pembelajaran sehingga
terbangun jiwa komitmen, tanggungjawab dan etos kerja pada calon
lulusan SMK.
Buku ini menggambarkan bagaimana model pembelajaran

teaching factory yang dikembangkan dengan berfokus pada harapan
20% lulusan SMK berjiwa entrepreneur. Model teaching factory
Model TF-6M teruji dapat membangkitkan terbangunnya jiwa

diharapkan tercapainya kompetensi vokasional dan terbentuknya jiwa

entrepreneur. Tentu saja model ini

bukan resep yang bisa
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pembelajaran dengan mengaplikasikan Model TF-6M dapat
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komitmen, tanggung jawab dan etos kerja, oleh karena itu proses

menyelesaikan segala masalah di semua kompetensi keahlian atau
peminatan, oleh karenanya perlu dipenuhi persyaratan-persyaratan
untuk terlaksananya Model TF-6M ini baik, dari sisi kebijakan, sarana
fasilitas dan sumber daya manusia tenaga pendidik dan
kependidikan. Oleh karena itu bagi mereka yang akan melaksanakan
pembelajaran di SMKnya menggunakan Model TF-6M, pelajari betul
buku ini, penuhi persyaratannya dan lakukan dengan sungguhsungguh.
Model TF-6M sudah memperoleh Hak Cipta dari Departemen
Hukum dan HAM Republik Indonesia tertanggal 27 Juni 2014 dengan
Nomor Hak Cipta C00201402688. Model TF-6M juga sudah
mempunyai website resmi, dengan laman http://tf6m.com. Semoga
model ini menjadi sarana untuk mengembangkan pendidikan
kejuruan, khususnya di Indonesia.

Bandung, 10 November 2015
Penulis,

TF-6M
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Dadang Hidayat Martawijaya
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Model Pempelajaran

Teaching Factory 6 Langkah
(Model TF-6M)
A. Rasional

Perkembangan iptek bidang teknologi informasi memberikan
dampak percepatan perubahan masyarakat yang mempengaruhi
dinamika kebijakan pembangunan dunia pendidikan. SMK sebagai
sub-sistem pendidikan nasional harus mengalami perubahan untuk
perbaikan dan peningkatan kualitas hasil pendidikan. SMK

dan Dunia Industri (DuDi) atau berwirausaha, seperti tersirat dalam
UU No.20/2003 Pasal 18 dan penjelasan Pasal 15 yang mengatur
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keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan kebutuhan Dunia Usaha
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menyiapkan lulusannya untuk bekerja dengan bekal pengetahuan,

pendidikan menengah kejuruan. Sejalan dengan tujuan umum dan
khusus SMK:”…(f) menyiapkan peserta didik agar dapat bekerja, baik
secara mandiri atau mengisi lowongan pekerjaan yang ada di dunia
usaha dan dunia industri sebagai tenaga kerja tingkat menengah,
sesuai dengan bidang dan program keahlian yang diminati; (g)
membekali peserta didik agar mampu memilih karir, ulet dan gigih
dalam berkompetisi, dan mampu mengembangkan sikap profesional
dalam bidang keahlian yang diminatinya.” Tujuan tersebut akan
memberikan kontribusi sangat besar dalam meningkatkan kualitas
lulusan,

sehingga

mampu

meningkatkan

pendapatan

dan

produktivitas nasional dalam mengantisipasi dampak perubahan
global.
Menghadapi tantangan tersebut, pemerintah telah mengambil
langkah strategis dalam mengakses dan pemerataan pendidikan.
BSNP telah menetapkan delapan stadar pendidikan (PP19/2005).
Renstra Depdiknas 2005 menetapkan proporsi siswa SMK:SMA
70:30 tahun 2015. Memproyeksikan lulusan-lulusan SMK 20%

enterpreneurship, 50% bekerja di dalam negeri,10% bekerja di luar
negeri 10% melanjutkan ke PerguruanTinggi (Renstra Mandikdasmen
2008).Inovasi

pendidikan

mengarah

kepada

pengembangan
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kecakapan hidup, dengan model pembelajaran terpadu (integrated

learning) dan pembelajaran kontekstual (contextual teaching and
learning) merupakan model pembelajaran yang mengarah pada
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pengembangan kecakapan hidup (Blanchard,2001). Pemerintah
mencanangkan

“Program

Industri

Berbasis

SMK”

untuk

meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan pendekatan
Model Teaching Industri Manufaktur yang bertujuan:1) mendukung
pertumbuhan ekonomi daerah; 2) memperluas pasar kerja; 3)
menciptakan barang murah produksi dalam negeri; 4) meningkatkan
perputaran rupiah di dalam negeri (Multiplier Effect); 5)
meningkatkan kualitas SDM dalam negeri ; 6) meningkatkan
ketahanan ekonomi Indonesia. Dengan mendayagunakan mesin
perkakas terpasang di SMK dan bekerja sama dengan industri, SMK
memproduksi mesin perkakas dengan sasaran pasar juga SMK.
Dengan sarana standar yang dimiliki diperlukan pendayagunaan
fasilitas agar dihasilkan sebanyak mungkin siswa yang mencapai
standar kompetensi. Hasil penelitian menunjukan: “siswa yang
melaksanakan prakerin di sekolah yang fasilitas prakteknya
terstandar, memiliki kompetensi yang jauh lebih baik dibandingkan
siswa yang melaksanakan prakerin di industri, dan dapat berkembang
baik bekerja di perusahaan dalam maupun di luar negeri”
(Martawijaya,D.H.:2010) Artinya bila sekolah melakukan proses
Industri melalui teaching factory di sekolah dengan baik dan
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memposisikan siswa sebagai mana layaknya bekerja di industri,

akan mendapatkan pengalaman industri seperti praktek kerja industri
(Prakerin) dan kemampuan industri yang tidak perlu diragukan.
Kebijakan-kebijakan yang sudah dicanangkan sebaiknya
memang dijalankan secara konsisten. Namun demikian dengan
benturan berbagai kepentingan dan kebijakan yang tidak sejalan
maka tidak bisa dihindari terjadinya berbagai ketimpangan. Misalnya
kebijakan perbandingan siswa SMK : SMA; 70:30 tahun 2015
menunjukan perkembangan yang luar biasa dengan 6.000 an SMK
tahun 2008 menjadi 11738 pada tahun 2014. Namun demikian data
lain menujukan bahwa angka pengangguran lulusan SMK memegang
rekor tertinggi yaitu diatas 11% pada tahun 2013. Oleh karena itu
harus menjadi perhatian pemenuhan persyaratan dalam menambah
jumlah sekolah, disamping pendayagunaan sarana fasilitas bagi
sekolah-sekolah yang telah memiliki standar.
Pemerintah c.q.Direktorat Pendidikan Menengah Kejuran
(DIKMENJUR) 2008 dalam rangka menjaga dan menghasilkan
lulusan SMK yang terstandar seperti diharapkan pada undangundang no 20/2003 telah ditetapkan program Praktek Kerja
Industri (Prakerin). Dalam hal ini “Prakerin adalah pola
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penyelenggaraan diklat yang dikelola bersama antara SMK
dengan Industri/Asosisi profesi sebagai institusi pasangan mulai
dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dan
sertifikasi, yang merupakan satu kesatuan program dengan
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menggunakan berbagai alternatif pelaksanaan, seperti day
release, blok realease dan sebagainya.” (Dikmenjur 2008).
Sedangkan dalam Jurnal Prakerin 1999 dikemukakan:
“Prakerin adalah satu komponen praktek keahlian profesi,
berupa kegiatan secara terprogram dalam situasi sebenarnya
untuk mencapai tingkat dan sikap kerja professional yang
dilakukan di industry”. Rumusan atau definisi di atas seharusnya
menjadi acuan standar dalam melaksanakan praktek kerja
industry. Sangat disayangkan dalam kenyaataannya sebagian
besar sekolah tidak komitment terhadap rumusan atau definisi
tersebut, akibatnya selesai Prakerin siswa tidak memiliki
kompetensi seperti seharusnya meskipun para siswa mendapat
sertifikat. Rumusan atau definisi Prakerin dapat dicapai secara
otomatis apabila sekolah menerapkan atau mengimplementasi
kan model/pendekatan pembelajaran seperti yang diajurkan
pada kurikulum SMK 2013 atau kurikulum nasional 2015.
Pembukaan SMK baru perlu memperhatikan atau berbasis
Industri/Keunggulan Wilayah yang berfungsi sebagai pusat
pengembangan teaching factory/industrial based education
berbasis keunggulan wilayahnya. SMK Berbasis Industri, SMK

manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen
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harus mampu menyelenggarakan usaha bisnis/perusahaan dan

personalia, manajemen keuangan, manajemen peralatan dan
perbekalan, prinsip-prinsip akuntansi, dan inti manajemen
(general manager), sehingga dengan pembelajaran seperti ini,
diharapkan lulusannya langsung dapat bekerja di Industri
Bentuk pengembangan SMK yang lain adalah di kawasan
Industri Nasional dan Kawasan Berikat, SMK di kawasan industri
harus menyelenggarakan pendidikan yang benar-benar berbasis
dunia kerja (experiential education/work based learning/hand-

on experience) utamanya adalah production based learning
(belajar membuat barang jadi yang marketable) yaitu belajar
melalui kerja yang sungguhan seperti yang terjadi di dunia kerja
bisnis dan bukan belajar yang sifatnya tiruan (artifisial).
Untuk itu harus terus diupayakan kerjasama dengan
Industri baik regional maupun Internasional dengan tujuan :
Memproyeksikan kebutuhan industri terhadap lulusan pendidikan
kejuruan/vokasi atau SMK berdasarkan bidang keahlian;
menanggulangi kekurangan guru mata pelajaran produktif;
disamping menyediakan tempat praktek yang memadai; dan
meningkatkan mutu proses pembelajaran pendidikan kejuruan/
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vokasi SMK yang sangat memerlukan pengalaman kerja melalui
pemagangan di industri/perusahaan.
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Tiga (3) Model pendekatan pembelajaran yang disarankan
dalam implementasi pembelajaran Peminatan (Produktif) pada
kurikulum SMK 2013 atau kurikulum nasional 2015 yaitu:
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1. Model Pembelajaran Industri di SMK sistem ganda (Dual system)

Pada model pembelajaran sistem ganda (dual sistem) dikenal
istilah day release dan pendekatan week release dimana siswa
sehari atau seminggu belajar di sekolah dan sehari atau
seminggu belajar di industri, dengan demikian otomatis siswa
mengalami dan merasakan iklim dan bekerja di industri. Model
ini dapat diterapkan manakala SMK tidak jauh atau berada di
sekitar Industri, yang sesuai dengan bidang/kompetensi keahlian
yang dikembangkannya. Industri bersepakat dengan sekolah
untuk menyelenggarakan pendidikan SMK dimana khususnya
penyelenggaraan pembelajaran mata pelajaran produktif
sepenuhnya diselenggarakan di industry sebagai authentic

learning, authentic evaluation dengan reel job.
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2. Model Pembelajaran Teaching Industry
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Teaching industry dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan
antara industry dengan sekolah yang tidak/kurang memiliki
fasilitas praktek tetapi memiliki lahan yang memungkinkan
industri untuk membuat site plan industri di sekolah. Hal ini
dapat dilakukan bagi industri-industri yang proses produksinya
menunjang atau sesuai dengan kompetensi yang harus dimiliki
oleh siswa dalam menempuh satu atau beberapa mata pelajaran
produktif.
3. Model Pembelajaran Teaching Factory
Model Pembelajaran Teaching Factory adalah Model
Pembelajaran yang memanfaatkan sarana prasarana yang
dimiliki Sekolah dalam menciptakan suasana industri di sekolah
untuk mencapai kompetensi satu atau beberapa mata pelajaran
produktif. Siswa diberi pengalaman langsung suasana kerja
industri meskipun di sekolah dengan dihadapkan pada pekerjaan
nyata sesuai kompetensi yang harus dimiliki dari satu atau
beberapa mata pelajaran produktif baik yang bersifat produk
maupun jasa. Sehingga kompetensi yang dicapai sesuai dengan
yang seharusnya dan tidak terjadi kesenjangan kemampuan/
kebutuhan/tuntutan

industri

dengan

kemampuan /kompetensi yang dikembangkan di sekolah.
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antara
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kompetensi

Teaching factory dapat dilaksanakan pada sekolah yang memiliki
sarana yang cukup sesuai dengan 8 (delapan) standar
pendidikan, atau paling tidak setara dengan kondisi sekolah
Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI).
Ketiga pendekatan di atas dapat diterapkan sesuai dengan
kondisi sekolah dan lingkungan industrinya, dengan pengkajian yang
mendalam dari setiap pendekatan dan kondisi sekolah. Pada ketiga
pendekatan tersebut, siswa mengalami dan merasakan iklim dan
bekerja di industri. Sehingga proses pembelajaran dengan
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pendekatan atau model dual system, teaching industry dan teaching

factory dalam rangka mencapai kompetensi satu atau beberapa mata
pelajaran produktif tersebut sudah sekaligus sebagai pelaksanaan
Praktek Kerja Industri (Prakerin).

Teaching Factory 6 Langkah (Model TF-6M)

Praktek Kerja Industri (Prakerin) selain melalui pembelajaran
dengan tiga model pembelajaran di atas, harus dilakukan oleh
sekolah yang tidak dapat memenuhi kondisi, baik untuk
menggunakan pendekatan atau model dual system, teaching
industry maupun teaching factory. Sekolah dalam kondisi seperti itu
berarti tidak memiliki industri pasangan yang memungkinkan
menggunakan model dual system maupun teaching industry, atau
sekolah tersebut tidak memiliki sarana fasilitas praktek yang cukup
minimal standar RSBI sehingga tidak memungkinkan menggunakan
model pembelajaran teaching factory. Artinya sekolah dituntut untuk
memiliki sendiri secara bertahap sarana fasilitas praktekum.
Sekolah yang karena kondisinya tidak memungkinkan
menggunakan tiga model pembelajaran di atas dalam melaksanakan
prakerin harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: 1.
Mengkaji secara konseptual apa dan bagaimana Prakerin baik dalam
perencanaan,

pelaksanaan

maupun

dalam

evaluasinya;

2.

Melakukan evaluasi diri berkaitan dengan kondisi sarana fasilitas
praktek yang dimiliki dibandingkan dengan sarana fasilitas praktek
yang standar minimal standar RSBI, misalnya sarana fasilitas yang

praktek yang dilakukan dengan sarana fasilitas yang dimiliki sekolah
tersebut, apakah ter laksana optimal atau tidak; 4. Berdasarkan hasil
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dimiki 25%, 50% atau 75% dan sebagainya, dibandingkan dengan

evaluasi diri tentang pelaksanaan pada butir 3. tersebut, lakukan
evaluasi

diri

tentang

keberhasilan

pencapaian

kemampuan/kompetensi yang bisa dicapai dalam pelaksanaan
praktek yang optimum dengan kondisi sarana fasilitas praktek 25%,
50% atau sesuai kondisi nyata disbanding sarana fasilitas standar. 5.
Berdasarkan evaluasi diri pada butir 4. sekolah akan mendapatkan
tingkat kemampuan/ kompetensi nyata siswa sekolah tersebut,
dengan kata lain kalau dengan sarana fasilitas yang dimiliki sekolah
bisa dicapai kompetensi baru 25% atau 50% dan sebagainya berarti
sekolah masih mempunyai hutang 75% kompetensi/kemampuan
siswa yang belum dicapai karena yang dapat dicapai di sekolah baru
25%; 6. Atas dasar hasil pada butir 5 tersebut sekolah dapat
merencanakan industri atau perusahaan mana yang harus dijadikan
pasangan dan berapa lama para siswanya harus melakukan Prakerin,
maka akan nampak sekolah yang memiliki sarana lebih sedikit akan
memerlukan waktu lebih lama dalam melaksanakan Prakerin; 7.
Kondisi nyata itulah yang dijadikan bahan sekolah, industri maupun
lembaga

sertifikasi

profesi

(LSP)

dalam

merencanakan,

melaksanakan dan mengevaluasi Prakerin. Dengan demikian
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pemberian sertifikat hasil Prakerin kepada siswa adalah hasil uji
kompetensi yang menggambarkan kemamapuan/kompeten si yang
nyata bagi siswa yang telah berhasil mencapai kemampuan/
kompetensi. Bagi mereka yang belum mencapai kemampuan/
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kompetensi harus melakukan latihan/menempuh Prakerin lebih
panjang sampai yang bersangkutan lulus uji kompetensi. Dengan
demikian kemampuan/kompetensi siswa yang pembelajarannya
menggunakan model pembelajaran dual system, teaching industry,

teaching factory maupun yang tidak menggunakan ketiga model
tersebut akan sama mencapai kemampuan/kompetensi standar.
Berdasarkan pembahasan di atas, diperoleh bahwa sekolah
yang melaksanakan pembelajaran dengan model pembelajaran dual

system, teaching industry, dan teaching factory sudah sekaligus siswa
melakukan Prakerin, sehingga siswa tidak perlu lagi melakukan
Prakerin di tempat lain. Bila diperlukan siswa hanya perlu melakukan
kunjungan ke industri sebagai studi banding.
Bagi sekolah yang memiliki sarana fasilitas terbatas sehingga
tidak mungkin melaksanakan pembelajaran dengan model teaching

factory dan tidak memiliki industri pasangan yang memungkinkan
menggunakan model pembelajaran dual system maupun teaching

industry, maka perlu melakukan Prakerin dengan berpedoman pada
konsep Prakerin yang dirumuskan Dikmenjur 2008.

Dengan

demikian, dapat disimpulkan bahwa praktek kerja industri (Prakerin)

Prakerin

pendekatan dual system,

pada

pembelajaran

dengan

TF-6M
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di SMK, dapat dilakukan dengan 4 (empat) pola, yaitu:

2. Pelaksanaan

Prakerin

pada

pembelajaran

dengan

pembelajaran

dengan

pendekatan teaching industry,
3. Pelaksanaan

Prakerin

pada

pendekatan teaching factory,
4. Pelaksanaan Prakerin khusus bagi sekolah yang tidak dapat
memenuhi ketiga pendekatan model pembelajaran di atas.

Satu dari tiga model pembelajaran di atas, yang menggambar
kan kemandirian sekolah adalah sekolah yang mengadopsi model
pembelajaran Teaching Factory, karena sekolah tersebut dapat
mendayagunakan sarana prasarana yang dimilikinya dalam
menciptakan iklim factory/industri di sekolah. Hal ini dikarenakan,
sekolah telah memiliki sarana yang terstandar dan tidak tergantung
kepada industri. Sekolah dapat menciptakan iklim dan proses
industri dalam mencapai kompetensi satu atau beberapa mata
pelajaran produktif dengan sarana yang dimiliki tersebut. Sekolah
mengadopsi model pembelajaran terpadu (Integrated Learning),
siswa mengalami experience melalui learning by doing dalam bentuk

production based learning (PBL), sesuai dengan peran pekerja
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sebuah factory/ industri. Pengalaman yang didapat baik berkaitan
dengan hard skill (akademic skill dan vokasional skill) maupun soft

skill (personal skill dan social skill), siswa terlatih untuk
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mengembangkan kecakapan/kompetensi vokasional, akademik,
personal, dan kecakapan/kompetensi sosial.

B. Identifikasi Masalah Pembelajaran Mata

Pelajaran Produktif

(Peminatan)
Dalam mengembangkan proses pembelajaran mata pelajaran
Produktif (Peminatan) perlu dilakukan identifikasi masalah-masalah
yang terkait dengan pelaksanaan mata pelajaran produktif
(Peminatan), sebagai berikut:
1. Agar

pembelajaran

produktif

menghasilkan

standar

kompetensi sesuai dengan tuntutan standar kompetensi
dunia usaha dan dunia industri, maka proses pembelajaran
harus dilakukan secara konkret dan realistis, sehingga terjadi
pembelajaran yang bermakna.
2. Perlu dikaji bagaimana upaya menciptakan suasana belajar
sehingga pembelajaran berlangsung dalam suasana akrab,
terbuka, saling menghargai, menerapkan persamaan
kesempatan, menyenangkan, memperhatikan keragaman

kan potensi siswa yang holistik atau tidak bersifat parsial.
Oleh karena itu diperlukan model pembelajaran yang
memungkinkan

pengorganisasian

dan pengintegrasian

TF-6M

3. Pembelajaran mata pelajaran produktif harus mengembang
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siswa, dan siswa mendapat pengalaman langsung.

komponen kompetensi (knowledge, skills, and attitudes),
melalui proses mengalami dengan belajar sambil melakukan.
4. Perlu model pembelajaran yang membekali siswa dengan
pengalaman melalui learning by doing pada setting sebuah

factory. Di sini siswa belajar mencapai kompetensi dalam
hubungan sebagai komponen dari manajemen factory
dengan konsumen atau pelanggan yang berorientasi kepada
kualitas produk, dimana guru berperan sebagai fasilitator.
5. Pembelajaran mata pelajaran produktif tidak boleh bersifat
situasional (sesuai dengan kondisi sekolah), dimana proses
dan hasil belajar masih belum memberi makna yang lebih
tinggi. Hasil belajar hanya bermuara pada nilai raport mata
pelajaran yang diberikan oleh guru. Perlu model pembelajar
an yang proses dan hasil belajarnya dimuati tanggung jawab
standar kompetensi, sehingga siswa tahu persis apakah apa
yang dihasilkan dari proses belajar dapat diterima oleh pasar
(konsumen) atau tidak.
6. Lingkungan sekolah harus dibuat suasananya yang
menantang tanggung jawab dan memotivasi siswa untuk

TF-6M
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mengalami peran sebagai pekerja industri. Oleh karena itu
perlu dikaji bagaimana pengorganisasian dan pengintegrasi
an lingkungan belajar dalam suasana industri.

Teaching Factory 6 Langkah (Model TF-6M)

7. Peran guru yang masih sangat dominan dalam proses
pembelajaran sehingga siswa berperan semu, proses
pembelajaran didominasi oleh guru. Perlu dilakukan
perubahan orientasi pembelajaran agar siswa diberi peran
yang lebih luas dalam proses pembelajaran, sehingga
mereka menangkap makna pembelajaran tersebut sebagai
milik dirinya, dan mereka akan menunjukkan semangat
belajar dan etos kerja. Maka perlu dikaji bagaimana
mengorganisasikan proses pembelajaran yang mengaktifkan
siswa dalam mencapai penguasaan kompetensi.
8. Prosedur pencapaian kompetensi yang dilatihkan kepada
siswa tanpa dilengkapi dengan situasi dunia usaha dan dunia
industri yang sesungguhnya, mengakibatkan siswa kurang
mampu memecahkan masalah pada kontek yang berbeda.
Guna meningkatkan pencapaian kompetensi siswa, perlu
diberikan pengalaman belajar sesuai dengan kondisi nyata di
dunia usaha dan dunia industri (real learning).
9. Penilaian hasil akhir bukan satu-satunya alat evaluasi untuk
melihat

pencapaian

kompetensi

siswa.

Pencapaian
untuk

memperoleh gambaran hasil belajar yang sebenarnya. Guna
memperoleh

hasil

evaluasi

yang

menggambarkan

TF-6M

dengan kriteria kinerja yang harus dilakukan

17

kompetensi harus diukur dengan cara yang bervariasi sesuai

pencapaian kompetensi siswa, maka perlu dikaji dan
digunakan teknik-teknik penilaian yang dapat menghasilkan
data yang autentik. Hal ini memudahkan guru dalam mengisi

skill pasport sebagai bukti pencapaian kompetensi siswa.
10. Lulusan SMK selain diharapkan menjadi tenaga kerja yang
kompeten, juga berjiwa entrepreneur. Oleh karena itu
diperlukan model pembelajaran yang dalam prosesnya
memungkinkan terbangunnya jiwa entrepreneur. Proses
pembelajaran harus memberi pengalaman bagaimana siswa
menghadapi tatangan dalam kehidupan nyata, bagaimana
harus komitmen dan bertanggungjawab. Mereka harus
belajar bagaimana berkomunikasi sebagai bagian penting
bagi seorang entrepreneur, sehingga sesudah memiliki
kompetensi vokasional tersebut dia mampu menjualnya,
artinya dia bisa medayagunakan kompetensinya tersebut
baik bekerja mandiri maupun sebagai pekerja di industri.
Dari gambaran rasional di atas dapat ditarik kesimpulan
bahwa diperlukan suatu model pembelajaran untuk meningkatkan
kompetensi dan membangun jiwa entrepreneur siswa. Model
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suasana industri di sekolah dalam proses pembelajaran sekaligus
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Pembelajaran dimana siswa mendapat pengalaman langsung

jiwa intrepreneur nya. Guru sebagai penanggungjawab pembelajaran

dapat mengembangkan dan mencapai kompetensi, juga terbangun
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mata pelajaran produktif memposisikan dirinya sebagai fasilitator
sekaligus sebagai assesor. Hal ini dapat terjadi pada implementasi
Model Pembelajaran Teaching Factory 6 Langkah (TF-6M).
C. Apa dan Bagaimana Model Pembelajaran Teaching Factory 6

Langkah (Model TF-6M)
1. Model

Pembelajaran

Teaching

Factory

6

Langkah

(Model TF-6M)
Model Pembelajaran “TF-6M” adalah Model Pembelajaran

Teaching Factory yang dilakukan dengan 6 (enam) langkah kegiatan,
dalam mengembangkan lifeskill siswa (kemampuan soft skill dan

hardskill) dilaksanakan dalam blok waktu, dengan cara memberi
siswa pengalaman langsung suasa kehidupan sosial dan industri di
sekolah, sekaligus mencapai kompetensi belajarnya pada satu atau
beberapa mata pelajaran produktif suatu kompetensi keahlian baik

TF-6M
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yang bersifat memproduksi maupun jasa.

Pengembangan model Teaching Factory

TF-6M
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2. Gambaran umum Model TF-6M
Model Program Pembelajaran Teaching Factory 6 Langkah atau
Model TF-6M dalam satu siklus kerja terdiri dari enam langkah yaitu:
Menerima Pemberi Order; Menganalisis Order; Menyatakan Kesiapan

Teaching Factory 6 Langkah (Model TF-6M)

Mengerjakan Order; Mengerjakan Order; Melakukan Quality Control;
dan Menyerahkan Order.
Model TF-6M terdiri dari dua kelompok kegiatan yaitu softskill
dan hardskill. Dengan kegiatan softskill dan hardskill diharapkan
terkembangkan potensi siswa dalam bentuk kecakapan personal,
sosial, akademik dan vokasional yang terpadu pada siklus
pembelajaran. Ada tiga unsur yang terlibat dalam proses
pembelajaran yaitu: 1) siswa yang memerankan sebagai pekerja, 2)
guru yang berperan sebagai asesor, konsultan, fasilitator dan
sekaligus

sebagai

penanggungjawab

keseluruhan

program

pembelajaran, dan 3) pemberi/pemilik order baik dari industri, dari
perseorangan atau dari sekolah sendiri.
1) Langkah Menerima Pemberi Order: langkah ini bentuk
kegiatannya

berkomunikasi,

yang

mengandung

makna

bagaimana siswa yang berperan sebagai pekerja menerima
pemberi order. Bagaimana terjalin nya raport antara pekerja
dengan pemberi order yang berujung saling mempercayai dan
saling menguntungkan.
2) Langkah Menganalisis Order: bentuk kegiatannya melakukan
Pekerja dihadapkan pada tuntutan: dalam waktu yang singkat
harus mampu memberi jawaban bahwa dia sanggup mengerjakan
order dalam waktu tertentu, sehingga memerlukan keyakinan
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sesuai tuntutan gambar.
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analisis order dari pemberi order

yang tinggi untuk memberi jawaban tersebut. Untuk itu siswa
harus

mempunyai

pengetahuan

yang

memadai

dalam

menganalisis order,sehingga memperkuat keyakinannya. Siswa
harus melakukan konsultasi dengan guru yang berperan sebagai
konsultan.
3) Langkah Menyatakan Kesiapan Mengerjakan Order: bentuk
kegiatannya berkomunikasi, makna pernyataan kesiapan untuk
mengerjakan order sesuai spesifikasi, hal itu tidak mungkin
terjadi bila siswa tidak yakin bahwa dia bisa melakukan sesuai
permintaan. Begitu siswa menyatakan kesiapannya berarti dia
membuat janji yang harus ditepati, karena itu dibutuhkan
komitmen, dan kompetensi kerja, sehingga diharapkan akan
membangkitkan motivasi, tanggungjawab, dan etos kerja.
4) Langkah Mengerjakan Order: langkah ini bentuknya melakukan
pekerjaan sesuai tuntutan spesifikasi kerja. Siswa sebagai
pekerja harus mentaati prosedur kerja, mentaati keselamatan
kerja dan langkah kerja untuk menghasilkan benda kerja yang
sesuai spesifikasi pemesan.
5) Langkah Melakukan Quality Control: bentuk kegiatannya pekerja

TF-6M
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melakukan penilaian terhadap benda kerja yang dikerjakannya
dengan membandingkan hasil pengukuran dengan parameter
spesifikasi order. Langkah ini menuntut kejujuran, kehati-hatian,
dan ketelitian. Melalui quality control siswa mendapat keyakinan
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bahwa benda kerja yang dihasilkan telah atau tidak memenuhi
spesifikasi, seperti yang diharap kan pemberi order.
6) Langkah Menyerahkan Order: bentuk kegiatannya berkomunikasi.
Siswa harus mempunyai kayakinan bahwa order akan dapat
diterima oleh pemberi order karena telah memenuhi spesifikasi,
dalam kondisi itu memungkinkan terjadi komunikasi yang
produktif.
7) Dalam implementasinya TF-6M harus dalam rangka pelaksanaan
satu atau beberapa mata pelajaran “produktif lanjut” yang
dipadukan dalam satu proses dalam menangani pekerjaan jasa
atau pembuatan barang produk yang layak jual.
8) Dalam hal Kepala Sekolah mengalami kesulitan dalam
melakukan kebijakan blok waktu karena berbenturan dengan
mata pelajaran Normatif dan Adaptif maka pelaksanaan Model
TF-6M dapat memadukan satu atau beberapa mata pelajaran
“produktif lanjut” dengan mata pelajaran Kewirausahaan dan
dilaksanakan pada masa pelaksanaan Praktek Kerja Industri
(Prakerin).

pembelajaran autentik”

TF-6M

6 Langkah (Model TF-6M) merupakan model
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Pembelajaran dengan Model Teaching Factory

3. Model Pembelajaran Teaching Factory 6 Langkah (Model TF6M)
“MODEL TF-6M”

1. Nama Model:
Model Program Pembelajaran Teaching Factory dengan 6 langkah atau
Model Pembelajaran Teaching Factory- 6M dan selanjutnya disebut
Model TF-6M
2. Tujuan Pembelajaran:
Meningkatkan
kompetensi siswa dalam mata pelajaran produktif
Kompetensi Keahlian (Peminatan) dengan menciptakan hubungan sosial
dalam suasana industri di sekolah

a.

b.
c.

3. Materi Pembelajaran:
a. Perubahan Manajemen sekolah menjadi manajemen industri meliputi:
1).rasional mengapa perlu perubahan manajemen, 2).gambaran umum
tentang kerja industri, 3).gambaran tentang jabatan lulusan SMK di
industri, 4). Gambaran kompetensi seorang teknisi yunior, 5). Sistem
penilaian kerja di industri, 6). Disiplin, etos kerja dan produktivitas.
b. Kemampuan berkomunikasi meliputi: 1). apa itu komunikasi, 2).kenapa
komunikasi penting bagi seorang teknisi yunior, 3). contoh komunikasi
yang sukses, 4).cara berkomunikasi yang baik dengan memperhatikan
intonasi, mimik muka dan body language yang benar,5). Latihan
berkomunikasi.

TF-6M
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d.
c. Menganalisis dan Mengerjakan Order meliputi: 1). membaca gambar,
2). Bekerja dengan mesin umum, 3). kaitan bahan benda kerja dengan
pemakaian mesin, alat potong dan waktu kerja, 4).alat-alat ukur dan alatalat tangan, 5). Langkah-langkah quality control 6). Keselamatan kerja,
dan 7). Melakukan kerja mesin.*)
*) Sesuaikan Langkah ini sesuai Kompetensi Keahlian (Peminatan)
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4.

4. Kegiatan Pembelajaran:
Kegiatan Model TF-6M dimulai dengan persiapan-persiapan meliputi persiapan
administrasi, materi pelatihan, persiapan bahan, persiapan mesin dan alat, RPP.
Implementasi Model TF-6M dilakukan dimulai dengan persiapan implementasi dan
dilanjutkan dengan tiga tahap kegiatan pokok: tahap pendahuluan, tahap inti dan
tahap evaluasi sebagai berikut:

a.

a. Kegiatan Persiapan Implementasi
1). Mengajak siswa mengubah manajemen sekolah menjadi manajemen industri
dengan rasional, guru dan siswa berdiskusi dengan berbagai argumentasi,dan
menyepakati model alternatif (Model TF-6M).
2). Menjelaskan tentang berkomunikasi, contoh kasus, memberi contoh
berkomunikasi yang baik, melatih siswa berkomunikasi untuk menerima pemberi
order, menyatakan kesanggupan mengerjakan order dan bagaimana
menyerahkan hasil kerja kepada pemberi order. Latihan berkomunikasi.
3). Memandu siswa membaca gambar, menentukan bahan, mesin, alat potong,
kecepatan mesin, menghitung waktu, harga, dan tentang keselamatan kerja.
Latihan menganalisis order.*)

Skema Model TF-6M

TF-6M
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b. Skema Implementasi

c. Kegiatan Pokok:
• Tahap Pendahuluan
1).Langkah 1. Berperan sebagai pekerja, siswa Menerima pemberi order dengan
berkomunikasi yang baik, dengan memperhatikan intonasi, mimik muka dan
body language.
2).Langkah 2. Menganalisis order: membaca gambar kerja, menentukan bahan
order, mesin, alat potong, putaran mesin, waktu kerja, harga dan tentang
keselamatan kerja. Pekerja berkonsultasi dengan konsultan*).
3).Langkah 3. Dengan bekal hasil analisis order, dengan penuh keyakinan pekerja
Menyatakan kesiapan mengerjakan order dengan tutur kata yang baik.
• Tahap Inti
1).Langkah 4. Mengerjakan order dengan menerapkan keselamatan kerja,
melakukan persiapan kerja, langkah kerja sesuai SOP, menilai hasil kerja dan
menghitung waktu kerja, dan berkonsultasi dengan konsultan.
2).Langkah 5. Melakukan quality control, mencocokan ukuran-ukuran, tingkat presisi
dan fungsi benda kerja, sesuai dengan gambar kerja, dan berkonsultasi dengan
konsultan.*)
3).Langkah 6. Bertutur kata dengan baik dalam Menyerahkan hasil kerja, meminta
tanggapan pemberi order tentang hasil kerja, berusaha membina komunikasi
yang baik dengan pemberi order.
•

Tahap Penutup/Evaluasi
Guru sebagai konsultan, asesor, dan penanggungjawab seluruh program
pembelajaran, mengamati, mengevaluasi hasil belajar, mengevaluasi proses
dan program pembelajaran.

TF-6M
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*) Sesuaikan Langkah ini sesuai Kompetensi Keahlian (Peminatan)
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4. Implementasi Model Pembelajaran
“MODEL TF-6M”
PERSIAPAN IMPLEMENTASI

MENJELASKAN
TENTANG
BERKOMUNIKASI,CON
TOH KASUS, MEMBERI
CONTOH, MELATIH
SISWA
BERKOMUNIKASI
UNTUK MENERIMA
PEMBERI
ORDER,MENYATAKAN
KESANGGUPAN
MENGERJAKAN
ORDER DAN

MEMANDU SISWA
MEMBACA
GAMBAR,MENENTU
KAN BAHAN, MESIN,
ALAT POTONG,
KECEPATAN MESIN,
MENGITUNG WAKTU,
HARGA,DAN
KESELAMATAN
KERJA

TAHAP 1
PERUBAHAN
MANAJEMEN
SEKOLAH
JADI
INDUSTRI

TAHAP 2
LATIHAN
BERKOMUNIKA
SI DENGAN
MEMPERHATI
KAN KAIDAH
KOMUNIKASI

TAHAP 3
LATIHAN
MENGANALISI
S
ORDER

MENYIMAK DAN
BERDIKUSI DENGAN
RASIONAL
PERUBAHAN
MANAJEMEN SEKOLAH
MENJADI
MANAJEMEN INDUSTRI
MENYIMAK PENJELASAN,BERPARTISIPA
SI, MENCONTOH,
BERLATIH
BERKOMUNIKASI
DENGAN
MEMPERHATIKAN
INTONASI,MIMIK
MUKA DAN BODY
LANGUAGE DALAM
BERKOMUNIKASI
DENGAN PEMBERI
ORDER,MENYATAKAN
KESANGGUPAN DAN
MENYERAHKAN HASIL
KERJA KEPADA
BERLATIH
MEMBACA GAMBAR,
MENENTUKAN
BAHAN,MESIN,ALAT
POTONG,KECEPATAN
MESIN,MENGITUNG
WAKTU,HARGA,DAN
KESELAMATAN
KERJA DALAM
MENGERJAKAN
ORDER
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MENGAJAK SISWA MENG
UBAH MANAJEMEN
SEKOLAH MENJADI
MANAJEMEN INDUSTRI
DENGAN RASIONAL
(BERDISKUSI MENCARI
KESEPAKATAN)

KEGIATAN
PERSIAPAN

KEGIATAN SISWA
BERPERAN
SEBAGAI
PEKERJA

TF-6M

KEGIATAN GURU
BERPERAN SEBAGAI
KONSULTAN DAN
ASESOR

“MODEL TF-6M”
IMPLEMENTASI
KEGIATAN SISWA:
BERPERAN SEBAGAI
PEKERJA

KEGIATAN GURU:
BERPERAN SEBAGAI
KONSULTAN DAN ASESOR

1. MENGECEK
KEHADIRAN,
MENGARAHKAN DAN
MEM BAGI SISWA
MENJADI 2-3
KELOMPOK MENGECEK
RUANGAN DAN
KELENGKAPANNYA,
DAN MENGATUR SISWA
UNTUK MENERIMA
PEMBERI ORDER.
2. BERPERAN SEBAGAI
ASESOR MENGAMATI
DAN MENILAI SISWA

TF-6M
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BERPERAN SEBAGAI
KONSULTAN DAN
ASESOR MEMBERI
KONSULTASI DAN
MENILAI HASIL
ANALISIS ORDER
OLEH SISWA
MEMBERITAHU SISWA
TENTANG HARGA

BERPERAN SEBAGAI
ASESSOR
MENGAMATI DAN
MENILAI SISWA
DALAM
MENYATAKAN
KESANGGUPAN
MENGERJAKAN
ORDER

TAHAP
PENDAHULUAN

LANGKAH 1
MENERIMA
PEMBERI
ORDER

LANGKAH 2
MENGANALISI
S ORDER

LANGKAH 3
MENYATAK
AN
KESIAPAN
MENGERJA
KAN ORDER

1. MELAKUKAN
FINGER
SCAN,MENGIKUTI
ARAHAN
KONSULTAN,
MEMPER SIAPKAN
DIRI, RUANGAN DAN
KELENGKAPANNYA
UNTUK MENERIMA
PEMBERI ORDER.
2. BERPERAN
SEBAGAI PEKERJA
MENERIMA PEMBERI
ORDER DENGAN

MELAKUKAN
ANALISIS ORDER
MEMBACA GAMBAR,
MENENTUKAN
BAHAN,MESIN,ALAT
POTONG,
PUTARAN
MESIN,WAKTU
KERJA,HARGA DAN
KESELAMATAN
KERJA.BERKONSUL
TASI*)

DENGAN BEKAL
HASIL ANALISIS
ORDER, PENUH
KEYAKINAN SISWA
MENYATAKAN
KESIAPAN
MENGERJAKAN
ORDER DG TUTUR
KATA YANG BAIK
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*)

KEGIATAN GURU:
BERPERAN SEBAGAI
KONSULTAN DAN
ASESOR

KEGIATAN SISWA:
BERPERAN SEBAGAI
PEKERJA

TAHAP INTI

BERPERAN SEBAGAI
ASESOR MENGAMATI
DAN MENILAI
KEMAMPUAN SISWA
BERKOMUNIKASI
DENGAN TUTUR KATA
YANG BAIK DALAM
MENYERAHKAN BENDA
KERJA PADA PEMBERI
ORDER

SEBAGAI KONSULTAN ,
ASESOR DAN
PENANGGUNG JAWAB
SELURUH PROGRAM
PEMBELAJARAN,
MENGAMATI,
MENGEVALUASI HASIL,
PROSES & PROGRAM,
PEMBELAJARAN

LANGKAH 5
MELAKUKAN
QUALITY
CONTROL

LANGKAH 6
MEYERAHKAN
ORDER KEPADA
PEMBERI
ORDER

MELAKUKAN QUALITY
CONTROL
MENCOCOKAN,
UKURAN2, TINGKAT
PRESISI DAN FUNGSI
BENDA KERJA, SESUAI
GAMBAR KERJA,
BERKONSULTASI.*)

BERTUTUR KATA YANG
BAIK MENYERAHKAN
BENDA
KERJA,MENDEMON
STRASIKAN FUNGSI
BENDA KERJA DAN
MEMINTA TANGGAPAN
TTG HASIL
KERJA,MEMBINA
KOMUNIKASI YANG BAIK
DG PEMBERI ORDER
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BERPERAN SEBAGAI
KONSULTAN DAN
ASESOR MEMBERI
KONSULTASI DAN
MENILAI HASIL KERJA
SISWA DAN HASIL YANG
DILAKUKAN DALAM
QUALITY CONTROL

LANGKAH 4
MENGERJAKAN
ORDER

MENGERJAKAN ORDER
DENGAN MENERAPKAN
KESELAMATAN
KERJA,PERSIAPAN
KERJA,
LANGKAH
KERJA,MENILAI HASIL
KERJA DAN
MENGHITUNG WAKTU
KERJA,SESUAI

TAHAP
PENUTUP/
EVALUASI

DIAMATI DAN
DIEVALUASI OLEH
ASESOR SELAMA
PROSES. MELAKUKAN
POST TES
KOGNITIF,MENGISI
KUESIONER TENTANG
MODEL PROGRAM.

TF-6M

BERPERAN SEBAGAI
KONSULTAN DAN
ASESOR MEMANDU DAN
MENILAI SISWA DALAM
MELAKSANAKAN KERJA
DENGAN
MEMPERHATIKAN SOP
DAN KESELAMATAN
KERJA

5. Keunggulan Model TF-6M
Hasil penelitian pada uji validasi (2010) menyatakan
bahwa Model TF-6M efektif meningkatkan kompetensi siswa
dalam Mata pelajaran Produktif pada Kompetensi Keahlian
(Peminatan) Pemesinan dengan temuan-temuan Model TF-6M
menunjukan:
a. Lebih disukai oleh siswa dibandingkan dengan model
pembelajaran konvensional.
b. Dapat

meningkatkan

lama

siswa

bekerja

di

bengkel/laboratorium (di tempat kerja).
c. Dapat meningkatkan kemampuan softskill siswa.
d. Dapat meningkatkan kemampuan hardskill siswa.
e. Dapat

meningkatkan

motivasi

berprestasi,

rasa

tanggungjawab dan etos kerja siswa.
Hasil penelitian Implementasi Model TF-6M pada
beberapa Kompetensi Keahlian (Peminatan), yang bersifat
Produksi (2011) yaitu: 1) Pemesinan; 2) Tata Busana; 3) Patiseri,
dan pada Kompetensi Keahlian (Peminatan) yang bersifat Jasa
(2013) yaitu: 1) Teknik Speda Motor; dan 2) Teknik Pendingin dan

TF-6M
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Refrigerasi menujukkan konsistensi dari model tersebut dan
bahkan menujukan hasil yang menonjol dalam membentuk Jiwa

Entrepreneur (Kewirausahaan), Life Skill dan Collegeplus. Dengan
demikian penerapan Model TF-6M secara akademik dapat
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dipertanggung jawabkan karena telah didukung oleh penelitianpenelitian yang kuat.
Model TF-6M dapat meningkatkan kompetensi siswa baik
kognitif maupun vokasional, dengan demikian penerapan model
ini dapat memberi kemudahan para lulusan SMK untuk dapat
menempuh sertifikasi kompetensi tenaga kerja sesuai dengan
standar kompetensi BNSP (PP23/2004). Hal ini mendukung
kebijakan bahwa untuk kepentingan pemasaran tamatan, di SMK
diberlakukan Uji kompetensi disamping Ebtanas (UN), uji
kompetensi

dan

sertifikasi

bersifat

operasional

(Dirjen

Dikdasmen, 1999).
Model TF-6M juga dapat meningkatkan softskill dan

hardskill siswa hal ini sejalan dengan konsep work based
learning, dimana model ini: mengikuti kebutuhan di tempat kerja
dan yang dibutuhkan siswa; level pendidikan dibangun setelah
siswa memiliki kompetensi; memberi tantangan untuk kebutuhan
siswa di masa datang. Agar siswa siap memiliki pengalaman
belajar, keterampilan dan siap kerja, perlu dirancang
pembelajaran secara individual (David Boud, 2003: 48).

aktivitas fisik para pembelajar dalam kesatuan pemikiran teori
dan praktek nyata, serta terintegrasinya pembelajaran dengan
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Perpaduan soft skill dan hardskill pada Model TF-6M sejalan

proses manufacturing

(Lamancusa, 1995:2-4). Mendukung

konsep learning factory, Barlow (1974) dengan tujuh prinsip
pendidikan kejuruannya: mengintegrasikan teori dengan praktek,
dan melibatkan pemberi kerja dalam program kejuruan, sehing
ga siswa memiliki kompetensi yang merupakan ability yang dapat
ditunjukan (Bloom, 1999).
Selain itu, perpaduan soft skill dan hardskill pada Model
TF-6M

juga

sejalan

dengan

pengembangan

kegiatan

pembelajaran yang dirancang untuk memberikan pengalaman
belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi
antar peserta didik, juga antara peserta didik dengan guru,
lingkungan dan sumber belajar lain dalam rangka mencapai
kompetensi dasar. Kegiatan pembelajaran memuat kecakapan
hidup yang perlu dikuasai oleh peserta didik, tidak hanya
substansi yang dipelajari tapi juga tentang kompetensi generik/

soft skill (Direktorat PSMK: 50).
Model TF-6M dapat meningkatkan motivasi berprestasi,
rasa tanggung jawab dan etos kerja. Hal ini sejalan dengan fungsi
sosial pendidikan: mengajarkan keterampilan; mentransmisikan
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budaya; mendorong adaptasi dengan lingkungan; membentuk
kedisiplinan dan meningkatkan perilaku etik (Calhoun, Light dan
Keller: 1997). Sejalan juga dengan prinsip pengajaran
pendidikan kejuruan bahwa kesadaran akan karir merupakan hal
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penting; berdasarkan pada kebutuhan tenaga kerja dan jabatan
serta mengutamakan keselamatan (Miller, 1986). Dan karena
model TF-6M juga membentuk etos kerja siswa yang sesuai
dengan tuntutan kebutuhan di lapangan kerja yang merupakan
tujuan dari prakerin (Direktorat PSMK: 51), dapat dikatakan
bahwa model TF-6M dapat menggantikan fungsi prakerin. Karena
model TF-6M memberikan pengalaman kerja nyata bagi siswa
dalam pembentukan kompetensi secara utuh dan lebih
bermakna.
Dari

keunggulan

Model

TF-6M

tersebut

dapat

dikemukakan beberapa asumsi bahwa:
1) Pendidikan di SMK harus dilaksanakan secara holistik agar
seluruh aspek potensi siswa dapat terkembangkan;
2) Siswa harus dilatih mengkonstruksi pengetahuannya agar
sekaligus dapat mengkonstruksi berpikir;
3) Pendidikan di SMK bukan semata-mata menitikberatkan
pada kecakapan vokasional tetapi juga meliputi kecakapan
akademik, kecakapan personal, dan kecakapan sosial;
4) Belajar kontekstual merupakan pendekatan pembelajaran
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yang tepat dilakukan pada proses pembelajaran di SMK;

5) Belajar kontekstual di SMK dapat dilakukan melalui Learning

By Doing dengan Real Job;
6) Suasana atau iklim industri tidak hanya bisa didapatkan di
industri, tetapi iklim industri dapat diciptakan di sekolah;
7) Iklim industri di sekolah dapat diciptakan dengan cara
memanfaatkan site plan workshop sebagai site plan industri,
hubungan guru-siswa diubah dari guru sebagai sumber
belajar menjadi hubungan guru yang berperan sebagai
konsultan/asesor dengan siswa yang memerankan sebagai
pekerja industri;
8) Dalam hubungan guru-siswa seperti di atas, penilaian hasil
belajar tidak lagi dengan pendekatan PAN, tetapi pendekatan
PAP dengan go no go, karena siswa dihadapkan pada tuntut
an pasar.
Harapan tersebut memungkinkan dapat dicapai karena
Model TF-6M memberi pengalaman langsung suasana industri di
sekolah dalam blok waktu, dan model tersebut dapat
dilaksanakan dengan baik dan efektif meningkatkan kompetensi
siswa dalam mata pelajaran produktif (Peminatan).
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6. Simpulan Implikasi dan Rekomendasi
Simpulan. Pertama, Model TF-6M efektif meningkatkan
kompetensi siswa baik kompetensi kognitif maupun kompetensii
vokasional dalam mata pelajaran produktif dan didukung oleh
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data-data lain yang menguatkan efektivitas model tersebut.
Kedua, Agar Model TF-6M dapat diimplementasi dengan baik
beberapa hal harus dilakukan sebagai berikut: 1) kesepakatan
antara guru dengan siswa tentang perubahan manajemen
sekolah menjadi manajemen industri, 2) dukungan kebijakan
kepala sekolah, 3) melengkapi sarana praktek yang terstandar,
dan 4) dilaksanakan dalam blok waktu yang cukup. Ketiga,
Dengan persyaratan-persyaratan tersebut memungkinkan Model
TF-6M dapat diimplementasikan dengan baik sehingga 1) dapat
memberi siswa pengalaman

langsung suasana industri di

sekolah; 2) membentuk jiwa dan kemampuan kompetensi siswa
sebagai pekerja industri; 3) mengem bangkan secara terpadu
kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakap an akademik,
dan kecakapan vokasional; 4) meningkatkan motivasi berprestasi
dan prestasi siswa, rasa tanggung jawab dan etos kerja; 5)
sekaligus merupakan pelaksanaan praktek kerja industri
(Prakerin) yang dapat dipadukan dengan sistem uji kompetensi.
Keempat, Untuk terlaksananya dengan baik implementasi Model
TF-6M ada beberapa faktor yang mendukung dapat dilihat dari
sisi kebijakan: a) PP-19/2005 yang secara bertahap sedang
c) beberapa inovasi yang sedang dijalankan: implementasi KTSP,
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diimplementasikan; b) era otonomi daerah yang sedang berjalan;

disamping

pencanangan

Teaching

Factory;

d)

untuk

mengimplementasikan model ini hanya diperlukan kebijakan
kepala sekolah. Sedangkan faktor pendukung berdasarkan
kondisi sekolah yang akan mengimplementasikan model TF-6M
yaitu a) sarana fasilitas praktek yang terstandar; b) guru yang
bersertifikat guru profesional, sebagai asesor, dan bersetifikat
keahlian teknis; c) mental dan spirit guru produktif yang tinggi
sebagai guru PNS industri; d)praktisi industri yang mendukung
model TF-6M; dan e) antusiasme siswa dalam mengikuti
pembelajaran Model TF-6M yang ditandai motivasi, rasa
tanggungjawab dan etos kerja yang tinggi. Kelima, Faktor-faktor
yang mungkin menghambat implementasi Model TF-6M dapat
dilihat baik dari sisi kebijakan maupun dari sisi praktis. Dilihat
dari sisi kebijakan beberapa hal yang masih menghambat
adalah: a) implementasi PP19/2005 yang belum sepenuhnya
terlaksana; b) kebijakan yang masih bersifat sentralistis (era
otonomi daerah yang masih belum mulus); c) rekognisi
pengambil kebijakan masih mengalami hambatan. Sedangkan
dari sisi praktis hambatan yang mungkin terjadi adalah: a)
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penyiapan bahan praktek yang masih terbatas; b) perlu
menyakinkan pemberi order tentang hasil kerja siswa; c)
perbandingan guru dengan siswa yang tinggi; d) guru dituntut
untuk mengembangkan RPP berdasar order yang masuk; mampu
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membangun kesepakatan dengan siswa untuk mengubah
manajemen sekolah menjadi manajemen industri dan mampu
melatih siswa berkomunikasi.
Implikasi. Temuan dari implementasi Model TF-6M,
memiliki sejumlah implikasi sebagai berikut: 1) Model TF-6M
dapat terlaksana atas kesepakatan antara guru dengan siswa,
didukung kebijakan kepala sekolah, sarana praktek yang
terstandar, dan dilaksanakan dalam blok waktu yang cukup. 2)
Model TF-6M memberi siswa pengalaman langsung suasana
industri, tapi di sekolah. 3) Model TF-6M dapat membentuk jiwa
dan kemampuan kompetensi siswa sebagai pekerja industri,
secara bertahap dan terpadu dengan sistem uji kompetensi. 4)
Model TF-6M mengembangkan secara terpadu kecakapan
personal, kecakapan sosial, kecakapan akademik, dan
kecakapan vokasional. 5) Model TF-6M meningkatkan motivasi
berprestasi dan prestasi siswa dalam mata pelajaran produktif,
tanggungjawab dan etos kerja. 6) Implementasi Model TF-6M
dapat sekaligus merupakan pelaksanaan Praktek Kerja Industri
(Prakerin).

peneliti menyam paikan rekomendasi untuk mendapat perhatian
dari berbagai pihak: Pertama, Bagi guru mata pelajaran

TF-6M

dilaksana kan perlu dukungan berbagai pihak oleh karena itu
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Rekomendasi: Agar Model TF-6M berhasil secara optimal

produktif, Model TF-6M dapat dijadikan sebagai salah satu
model pembelajaran alternatif untuk mata pelajaran produktif
yang bersifat memberi layanan jasa atau memproduksi barang
jadi. Kedua, Kepala sekolah dapat melakukan rekognisi yang
memungkinkan pengimplementasian Model TF-6M dengan: 1)
mendayagunakan guru-guru profesional menciptakan iklim
industri di sekolah dengan memposisikan siswa sebagai teknisi
yunior; memanfaatkan sarana fasilitas praktek agar sebanyakbanyaknya siswa mendapat pengalaman dan mencapai standar
kompetensi; 2) Mendayagunakan guru professional untuk
menciptakan order-order yang dapat dikerjakan siswa dan laku
jual; 3) Mendorong guru mata pelajaran produktif untuk
mengembangkan kecakapan personal dan sosial siswa
disamping kecakapan akademik dan vokasional, karena
kecakapan tersebut ternyata dapat membangkitkan motivasi,
rasa tanggung jawab dan etos kerja; 4) Model TF-6M yang
diimplementasikan dengan baik dapat dijadikan pengganti
Prakerin. Ketiga, bagi Direktorat Pembinaan SMK dan
Pemerintah Daerah Model TF-6M dapat dijadikan bahan
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kebijakan lebih luas bagi sekolah-sekolah yang telah memiliki
fasilitas praktek yang terstandar, untuk mendaya gunakan,
memelihara dan mengembangkan saran praktek sekaligus
menghasilkan sebanyak-banyaknya lulusan SMK yang kompeten.
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Keempat, bagi LPTK-PTK, Model TF-6M dapat dijadikan bahan
kajian dalam penelitian, seminar maupun dalam perkuliahan,
sehingga model ini difahami para calon guru profesional yang
pada akhirnya dapat diharapkan menjadi implementor Model TF6M.
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Model TF-6M dapat mengembangkan kompetensi
personal,akademik, sosial dan vokasional
siswa,disamping dapat mengembangkan jiwa
entrepreuneur siswa
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Aptekindo (Asosiasi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Indonesia).
Jawa Barat (2002-2009); Penggagas dan anggota tim pendiri
Asosiasi Dosen dan Guru Vokasi Indonesia (ADGVI), Pengurus Pusat
ADGVI (2008-2018); Anggota Himpunan Pengembang Kurikulum
Indonesia (HIPKIN) 2008- sekarang. Ketua Asosiasi Dosen dan Guru
Vokasi Indonesia (ADGVI) Wilayah Jawa Barat Periode 2014 sampai
2019. Ketua Asosiasi Pendidik dan Pengembang Pendidikan
Indonesia (APPPI) Wilayah Jawa Barat Periode 2015 sampai 2020.
Dalam mengembangkan dan memantapkan Model Teaching Factory
6 Langkah (Model TF-6M) telah diimplementasikan permanen di
beberapa SMK. Alhamdulillah Model TF-6M telah dipatenkan dengan
Nomor Hak Cipta : C00201402688 Berdasarkan Keputusan
Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia
Tanggal 27 Juni 2014; Website : http://www.tf6m.com; Saat ini
sedang mengajukan Hak Cipta tentang Model Program Pendidikan
Guru Kejuruan Trans-Nasional.
Bandung, 10 Nov 2015
Penulis,

TF-6M

47

Dadang Hidayat Martawijaya

