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Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup 

 

 

 

Nama Lengkap  : Retina Siwati 

NIM    : 192610000651 

Tempat, tanggal lahir  : Puworejo, 17 April 1972 

Alamat    : Pulodarat RT 21/RW02 Pecangaan Jepara 

Email    : retinasiswati@gmail.com 

 

Riwayat Pendidikan 

1. SD     : SD Negeri Dukuhdungus Tahun 1984. 

2. SMP   : SMPN 2 Grabag Tahun 1987   

3. SMA   : SMA N Kutoarjo Tahun1990 

4. Perguruan Tinggi  : UGM Yogyakarta Tahun1995 

Riwayat Organisasi 

1. anggota FKKPI Kab. Purworejo 

2. anggota HMI Yogyakarta 

3. amggota PGRI Kab. Jepara 

4. anggota Koperasi Setia Kawan SMK N 1 Jepara 

 

Riwayat pekerjaan 

1. PNS di SMK Negeri 1 Jepara 
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Lampiran 2 Dokumentasi 

 

 

 

Dokumentasi Model Pembelajaran Teaching Factory (Teori Praktis) 
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Dokumentasi Wawancara dengan Kepala Sekolah 

 

Dokumentasi Wawancara dengan Waka Kurikulum 
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Dokumentasi Wawancara dengan Humasin 

 

Dokumentasi Wawancara dengan Sarpras 
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Dokumentasi Wawancara dengan Ketua Kompetensi Keahlian APHP & Guru 

APHP Kelas XII 

 

 

Dokumentasi Wawancara dengan Ketua Unit Produksi dan Guru APHP Kelas XII 
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Dokumentasi dengan Guru Produktif APHP Kelas XII 

 

 

Dokumentasi dengan Wawancara Siswa APHP 1 
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Dokumentasi Ruangan Praktik Pembelajaran Teaching Factory 
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Lampiran 3 Instrumen Penelitian 

INSTRUMEN PENELITIAN 

LEMBAR WAWANCARA 

 

LEMBAR INSTRUMEN WAWANCARA KEPALA SEKOLAH 

 

NAMA  :    

JABATAN  : 

 

 

1. Bagaimana gambaran singkat profil SMK Negeri 1 Jepara? 

Jawab :  

2. Apakah semua SMK harus menerapkan Teaching Factory? 

Jawab :  

3. Apakah semua kompetensi keahlian di SMKN 1 Jepara dapat menerapkan 

Teaching Factory? 

Jawab :  

4. Apakah Teaching Factory sama dengan Unit Produksi? 

Jawab :  

5. Apa manfaat Teaching Factory bagi sekolah? 

Jawab :  

6. Siapa yang terlibat dalam manajemen pengelolaan penerapan Teaching 

Factory di sekolah? 

Jawab :  

7. Apakah dalam manajemen pengelolaan Teaching Factory perlu dibentuk 

struktur baru atau menggunakan struktur yang sudah ada di sekolah? 

Jawab :  

8. Bagaimana dukungan kepala sekolah dan steakholder terhadap pelaksanaan 

model pembelajaran teaching factory di SMK Negeri 1 Jepara? 

Jawab :  

9. Apakah faktor pendukung dalam mengimplementasikan model pembelajaran 

teaching factory? 

Jawab :  

10. Apakah yang menjadi kendala dalam mengimplementasikan model 

pembelajaran teaching factory? 

Jawab :  
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INSTRUMEN PENELITIAN 

LEMBAR WAWANCARA 

 

LEMBAR INSTRUMEN WAKIL KEPALA SEKOLAH BIDANG 

KURIKULUM 

NAMA  :    

JABATAN  : 

 

1. Apakah peranan kurikulum dalam mengimplementasikan model 

pembelajaran teaching factory? 

Jawab :  

2. Apa yang dimaksud dengan jadwal blok? 

Jawab :  

3. Apa karakteristik utama jadwal blok? 

Jawab :  

4. Bagaimana tahapan menyusun jadwal blok? 

Jawab :  

5. Bagaimana sistem manajemen pengelolaan teaching factory yang 

dilaksanakan agar model pembelajaran teaching factory dapat dilaksanakan 

dengan baik? 

Jawab : 

6. Apakah faktor pendukung dalam mengimplementasikan pembelajaran 

teaching factory? 

Jawab :  

7. Apakah faktor penghambat dalam mengimplementasikan pembelajaran 

teaching factory? 

Jawab :  
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INSTRUMEN PENELITIAN 

LEMBAR WAWANCARA 

 

LEMBAR INSTRUMEN WAKIL KEPALA SEKOLAH BIDANG HUBUNGAN 

MASYARAKAT DAN INDUSTRI 

 

NAMA  :    

JABATAN  : 

 

1. Apakah peranan humasin dalam mengimplementasikan model pembelajaran 

teaching factory? 

Jawab :  

2. Apakah peranan Dunia Usaha/Dunia Industri dalam mengimplementasikan 

model pembelajaran teaching factory? 

Jawab :  

3. Bagaimana mutu tamatan setelah melaksanakan pembelajaran teaching 

factory? 

Jawab :  

4. Bagaimana sistem manajemen pengelolaan teaching factory yang 

dilaksanakan agar model pembelajaran teaching factory dapat dilaksanakan 

dengan baik? 

Jawab : 

5. Apakah faktor pendukung dalam mengiplementasikan model pembelajaran 

teaching factory? 

Jawab :  

6. Apakah faktor penghambat dalam mengimplementasikan model pembelajaran 

teaching factory? 

Jawab :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



186 
 

 
 

INSTRUMEN PENELITIAN 

LEMBAR WAWANCARA 

 

LEMBAR INSTRUMEN WAKIL KEPALA SEKOLAH BIDANG SARANA 

PRASARANA 

 

NAMA  :    

JABATAN  : 

 

1. Apakah peranan waka sarpras dalam mengimplementasikan model 

pembelajaran teaching factory? 

Jawab :  

2. Apakah keuntungan dalam mengimplementasikan model pembelajaran 

teaching factory? 

Jawab :  

3. Bagaimana sistem manajemen pengelolaan teaching factory yang 

dilaksanakan agar model pembelajaran teaching factory dapat dilaksanakan 

dengan baik? 

Jawab : 

4. Apakah faktor pendukung dalam mengiplementasikan model pembelajaran 

teaching factory? 

Jawab :  

5. Apakah faktor penghambat dalam mengimplementasikan model pembelajaran 

teaching factory? 

Jawab :  
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INSTRUMEN PENELITIAN 

LEMBAR WAWANCARA 

 

LEMBAR INSTRUMEN KETUA KOMPETENSI KEAHLIAN APHP DAN 

GURU PRODUKTIF KELAS XII APHP 

 

NAMA  :    

JABATAN  : 

 

1. Apakah peranan Ketua Kompeten Keahlian dalam mengimplementasikan 

model pembelajaran teaching factory? 

Jawab :  

2. Apakah peranan guru produktif dalam mengimplementasikan model 

pembelajaran teaching factory? 

Jawab :  

3. Apakah yang dimaksud komponen teaching factory? 

Jawab :  

4. Bagaimana implementasi produk dalam model pembelajaran teaching 

factory? 

Jawab :  

5. Bagaimana implementasi jadwal blok dalam model pembelajaran teaching 

factory? 

Jawab :  

6. Bagaimana implementasi jobsheet dalam model pembelajaran teaching 

factory? 

Jawab :  

7. Bagaimana sistem manajemen pengelolaan teaching factory yang 

dilaksanakan agar model pembelajaran teaching factory dapat dilaksanakan 

dengan baik? 

Jawab : 

8. Bagaimana cara pengukuran penilaian kompetensi psikomotorik dalam model 

pembelajaran psikomotorik  

Jawab :  

9. Apakah dengan implementasi model pembelajaran teaching factory dapat 

meningkatkan kompetensi psikomotorik? 

Jawab :  

10. Apakah keuntungan bagi kompetensi keahlian menerapkan model 

pembelajaran teaching factory? 

Jawab :  

11. Apakah faktor pendukung dalam mengimplementasikan model pembelajaran 

teaching factory? 

Jawab :  
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12. Apakah faktor penghambat dalam mengimplementasikan model pembelajaran 

teaching factory? 

Jawab :  

 

INSTRUMEN PENELITIAN 

LEMBAR WAWANCARA 

 

LEMBAR INSTRUMEN KETUA UNIT PRODUKSI DAN GURU 

PRODUKTIF  KELAS XIIAPHP 

 

NAMA  :    

JABATAN  : 

 

1. Apakah peranan Ketua Unit Produksi dalam mengimplementasikan model 

pembelajaran teaching factory? 

Jawab :  

2. Bagaimana mengukur keberhasilan pelaksanaan teaching factory? 

Jawab :  

3. Apakah peranan guru produktif dalam mengimplementasikan model 

pembelajaran teaching factory? 

Jawab :  

4. Apakah yang dimaksud komponen teaching factory? 

Jawab :  

5. Bagaimana implementasi produk dalam model pembelajaran teaching 

factory? 

Jawab :  

6. Bagaimana implementasi jadwal blok dalam model pembelajaran teaching 

factory? 

Jawab :  

7. Bagaimana implementasi jobsheet dalam model pembelajaran teaching 

factory? 

Jawab :  

8. Bagaimana sistem manajemen pengelolaan teaching factory yang 

dilaksanakan agar model pembelajaran teaching factory dapat dilaksanakan 

dengan baik? 

Jawab : 

9. Bagaimana cara pengukuran penilaian kompetensi psikomotorik dalam model 

pembelajaran psikomotorik ? 

Jawab :  

10. Apakah dengan implementasi model pembelajaran teaching factory dapat 

meningkatkan kompetensi psikomotorik? 

Jawab :  
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11. Apakah keuntungan bagi kompetensi keahlian menerapkan model 

pembelajaran teaching factory? 

Jawab :  

12. Apakah faktor pendukung dalam mengimplementasikan model pembelajaran 

teaching factory? 

Jawab :  

13. Apakah faktor penghambat dalam mengimplementasikan model pembelajaran 

teaching factory? 

Jawab :  

INSTRUMEN PENELITIAN 

LEMBAR WAWANCARA 

 

LEMBAR INSTRUMEN GURU SMK N 1 JEPARA 

 

NAMA  :    

MAPEL  : 

 

1. Apakah peranan guru produktif dalam mengimplementasikan model 

pembelajaran teaching factory? 

Jawab :  

2. Apakah yang dimaksud komponen teaching factory? 

Jawab :  

3. Bagaimana implementasi produk dalam model pembelajaran teaching 

factory? 

Jawab :  

4. Bagaimana implementasi jadwal blok dalam model pembelajaran teaching 

factory? 

Jawab :  

5. Bagaimana implementasi jobsheet dalam model pembelajaran teaching 

factory? 

Jawab :  

6. Bagaimana sistem manajemen pengelolaan teaching factory yang 

dilaksanakan agar model pembelajaran teaching factory dapat dilaksanakan 

dengan baik? 

Jawab : 

7. Bagaimana cara pengukuran penilaian kompetensi psikomotorik dalam model 

pembelajaran psikomotorik?  

Jawab :  

8. Apakah keuntungan bagi kompetensi keahlian menerapkan model 

pembelajaran teaching factory? 

Jawab :  

9. Apakah faktor pendukung dalam mengimplementasikan model pembelajaran 

teaching factory? 
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Jawab :  

10. Apakah faktor penghambat dalam mengimplementasikan model pembelajaran 

teaching factory? 

Jawab :  

 

INSTRUMEN PENELITIAN 

LEMBAR WAWANCARA 

 

LEMBAR INSTRUMEN SISWA SMK N 1 JEPARA 

 

NAMA  :    

KELAS  : 

 

1. Apakah yang anda ketahui tentang model pembelajaran teaching factory? 

Jawab :  

2. Apakah yang anda ketahui tentang komponen produk dalam model 

pembelajaran teaching factory dan produk apa saja yang diproduksi? 

Jawab :  

3. Apakah yang anda ketahui tentang jadwal blok? 

Jawab :  

4. Apakah yang anda ketahui tentang jobsheet? 

Jawab : 

5. Apakah yang anda lakukan saat pembelajaran model teaching factory 

diterapkan? 

Jawab :  

6. Apakah anda dapat menguasai kompetensi psikomotorik/ketrampilan yang 

lebih baik setelah melaksanakan model pembelajaran teaching factory? 

Jawab :  

7. Menurut pendapat anda faktor apa saja yang mendukung pembelajaran 

teaching factory? 

Jawab: 

8. Menurut pendapat anda faktor apa saja yang menghambat pembelajaran 

teaching factory? 

Jawab : 
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Lampiran 4 Hasil Wawancara 

 

HASIL WAWANCARA 

 

LEMBAR HASIL WAWANCARA KEPALA SEKOLAH 

 

NAMA  : Bambang Riyanto, S.Pd., M.Pd 

JABATAN  : Kepala Sekolah 

 

 

1. Bagaimana gambaran singkat profil SMK Negeri 1 Jepara? 

Jawab : Gambaran profil SMK Negeri 1 Jepara datanya dapat diminta di Tim 

Penjamin Mutu Sekolah dan Tim Dapodik. 

2. Apakah semua SMK harus menerapkan Teaching Factory? 

Jawab : Sesuai dengan PP No. 41/2015 pasal 6 ayat 1 dicantumkan bahwa 

Penyelenggaraan Pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi harus 

dilengkapi dengan LSP, teaching factory dan TUK, dengan demikian setiap 

SMK harus dapat menerapkan model pembelajaran teaching factory ini. SMK 

Negeri 1 Jepara merupakan 11 sekolah yang sejak tahun 2011 ditunjuk 

sebagai sekolah yang pertama kali menerapkan teaching factory oleh Dirjen 

PSMK yang bekerjasama dengan SEDTVED GIZ Jerman dengan konsultan 

dari SMK St Mikael dan ATMI Surakarta yang sudah berhasil menerapkan 

teaching factory. 

3. Apakah semua kompetensi keahlian di SMKN 1 Jepara dapat menerapkan 

Teaching Factory? 

Jawab : Model pembelajaran teaching factory mempunyai 3 (tiga) komponen, 
yaitu:(i) produk sebagai media pengantar kompetensi, (ii) jobsheet yang 

memuat urutan kerja dan penilaian sesuai dengan prosedur kerja standar 

industry serta (iii) pengaturan jadwal belajar yang memungkinkan terjadinya 

pengantaran softskill dan hardskill ke peserta didik dengan optimal. Setiap 

kompetensi keahlian yang ada di SMK dapat menerapkan teaching factory 

melalui 3 komponen tersebut sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas 

masing-masing sehingga SMK Negeri 1 Jepara menerapkan teaching factory 

untuk 7 kompetensi keahlian. 

4. Apakah Teaching Factory sama dengan Unit Produksi? 

Jawab : Di dalam Grand Design Pengembangan Teaching Factory dan 

Technopark di SMK, (Kemendikbud, 2016:92) dijelaskan bahwa konsep 

teacing factory sudah dilaksanakan sejak tahun 2000 dalam bentuk sederhana, 

yaitu berupa pengembangan unit produksi. Konsep tersebut kemudian 

dikembangkan pada tahun 2005 menjadi sebuah model pengembangan SMK 

berbasis industriterdiri dari: (i) pengembangan SMK berbasis industri 

sederhana; (ii) pengembangan SMK berbasis industri yang berkembang; dan 

(iii) pengembangan SMK berbasis industri yang berkembang dalam bentuk 

factory sebagai tempat belajar.  Selanjutnya pada tahun 2011, Dit. PSMK 

bekerja sama dengan pemerintah Jerman melalui Program SED-TVET 

mengembangkan konsep teaching factory yang merupakan adaptasi dari 

elemen-elemen pelaksanaan dual system yang diterapkan pada pendidikan 
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kejuruan di Jerman dan Swiss.Melalui model pembelajaran teaching factory 

diharapkan peserta didik mendapatkan pengalaman belajar sesuai dengan 

situasi nyata di industry/tempat kerja secara menyeluruh sehingga peserta 

didik akan menguasai kompetensi dan karakter yang sesuai dengan kebutuhan 

industri. 

5. Apa manfaat Teaching Factory bagi sekolah? 

Jawab : Melalui penerapan model pembelajaran pembelajaran teaching 

factory, akan diperoleh manfaat sebagai berikut: Meningkatnya efisiensi dan 

efektifitas pengantaran soft skills dan hard skills kepada peserta didik; 

Meningkatnya kolaborasi dengan dunia usaha/dunia industri melalui 

penyelarasan kurikulum, penyediaan instruktur, alih pengetahuan/teknologi, 

pengenalan standar dan budaya industri; Meningkatnya kompetensi pendidik 

dan tenaga kependidikan melalui interaksi dengan dunia usaha/dunia industri; 

Terjadinya perubahan paradigma pembelajaran dan budaya kerja di institusi 

pendidikan dan pelatihan kejuruan. 

6. Siapa yang terlibat dalam manajemen pengelolaan penerapan Teaching 

Factory di sekolah? 

Jawab : Penerapan model pembelajaran teaching factory melibatkan seluruh 

pemangku kepentingan di sekolah. Penanggungjawab kegiatan adalah kepala 

sekolah dengan didukung oleh tim pelaksana teaching factory, yang terdiri 

dari Wakil Kepala Sekolah (Wakasek) Kurikulum, Wakasek Hubungan 

Masyarakat dan Industri, Wakasek Sarana dan Prasarana, Ketua Kompetensi 

Keahlian dan Pendidik. Salah satu anggota tim teaching factory ditetapkan 

sebagai koordinator (Manajer) yaitu Ketua Unit Produksi. 

7. Apakah dalam manajemen pengelolaan Teaching Factory perlu dibentuk 

struktur baru atau menggunakan struktur yang sudah ada di sekolah? 

Jawab : Agar lebih efisien pengelolaan teaching factory dilakukan dengan 

mengoptimalkan struktur yang sudah ada di sekolah dengan penambahan job 

descriptions tertentu sesuai dengan kebutuhan. Kepala Sekolah memiliki 

tanggungjawab mengoordinasikan, mengendalikan dan menerbitkan 

peraturan tentang  Pengelolaan dan Pengembangan Teaching factory sebagai 

pendukung tugas pokok dan fungsi Sekolah. Sedangkan tugasnya: 

menetapkan Peraturan Kepala Sekolah tentang pengelolaan dan 

pengembangan  teaching factory; menetapkan pedoman tata kelola teaching 

factory; menunjuk Tim Pengelola Tefa sekolah, melakukan pengendalian dan 

evaluasi atas semua kegiatan teaching factory sekolah 

8. Bagaimana dukungan kepala sekolah dan steakholder terhadap pelaksanaan 

model pembelajaran teaching factory di SMK Negeri 1 Jepara? 

Jawab : Dukungan dan komitmen bersama antara Kepala Sekolah, tenaga 

pendidik maupun tenaga kependidikan untuk konsisten melaksanakan 

pembelajaran teaching factory meskipun ada perbedaan dalam teknis 

pelaksanaan jadwal blok dengan jadwal konvensional. 

9. Apakah faktor pendukung dalam mengimplementasikan model pembelajaran 

teaching factory? 

Jawab : SMK Negeri 1 Jepara ditunjuk oleh Direktorat PSMK sebagai 

sekolah revitalisasi bidang kemaritiman dan ketahanan pangan sehingga 

menjadi keharusan dalam melaksanakan pembelajaran teaching factory 



193 
 

 
 

sekaligus melakukan pengimbasan kepada sekolah yang mendapat bantuan 

pengembangan teaching factory. 

10. Apakah yang menjadi kendala dalam mengimplementasikan model 

pembelajaran teaching factory? 

Jawab : Kurang maksimalnya manajerial dalam tata kelola teaching factory 

karena menjadi kepala sekolah masih baru. 

 

HASIL WAWANCARA 

 

LEMBAR HASIL WAWANCARA WAKIL KEPALA SEKOLAH BIDANG 

KURIKULUM 

 

NAMA  : Taufik Fadholi., M.Pd 

JABATAN  : Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum 

 

1. Apakah peranan kurikulum dalam mengimplementasikan model 

pembelajaran teaching factory? 

Jawab : Tugas kurikulum adalah mengkoordinasi keterlaksanaan model 

pembelajaran teaching factory yang meliputi 3 komponen model 

pembelajaran teaching factory yaitu produk, jadwal blok dan jobsheet. 

2. Apa yang dimaksud dengan jadwal blok? 

Jawab : Jadwal blok dalam konteks model pembelajaran teaching factory 

adalah pengaturan kegiatan belajar mengajar yang disusun sedemikian rupa 

sehingga memungkinkan peserta didik memiliki waktu belajar dan 

pendampingan secara optimal pada saat mempelajari suatu kompetensi 

tertentu. Optimal dalam arti setiap satu peserta didik satu alat dan praktik 

dilakukan secara menerus dalam kurun waktu tertentu tergantung dari 

kompetensi keahlian yang dipelajari, misalnya praktik selama 1-2 minggu 

secara menerus. 

3. Apa karakteristik utama jadwal blok? 

Jawab : Jadwal blok dalam konteks teaching factory bukan sekedar 

pengelompokkan sejumlah mata pelajaran praktik secara bersama-sama 

namun juga menekankan pada efisiensi penyediaan alat praktik dengan tetap 

mengacu pada ketentuan 1 peserta didik 1 alat praktik. Melalui pengaturan 

jadwal praktik dan rotasi yang tepat maka jumlah alat praktik yang disediakan 

cukup 1/3 dari  jumlah total peserta didik, dengan demikian akan terjadi 

penghematan biaya investasi. Sebagai contoh dalam satu rombongan belajar 

(36 peserta didik) dibagi menjadi beberapa kelompok kecil yang terdiri dari 

3-6 peserta didik, selanjutnya diatur beberapa kelompok kecil tersebut akan 

melakukan kegiatan praktik yang sama dalam jangka waktu tertentu dan 

setelah seluruh jadwal praktik terpenuhi kelompok tersebut akan berotasi 

dengan kelompok lainnya untuk mempelajari kompetensi yang lain. Dengan 

demikian dalam satu rombongan belajar, pada setiap minggu setiap beberapa 

kelompok akan melakukan kegiatan praktik yang berbeda dengan kelompok 

lainnya. Rotasi akan diatur sedemikian rupa sehingga pada akhir kalender 

pendidikan setiap peserta didik telah mempelajari semua kompetensi yang 
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direncanakan.Selain itu siswa dapat melakukan kegiatan praktik produksi 

secara utuh dan kontinyu tidak terganggu mata pelajaran teori yang lain. 

4. Bagaimana tahapan menyusun jadwal blok? 

Jawab : Kurikulum menganalisis struktur kurikulum lalu Berdasarkan struktur 

kurikulum tersebut maka dikelompokkan mata pelajaran kelompok teori dan 

mata pelajaran kelompok praktik. Beban belajar per minggu sesuai struktur 

kurikulum implementatif SMK Negeri 1 Jepara untuk kelas 10 50 jam, kelas 

xi 52 jam dan kelas xii 52 jam. Menentukan jumlah minggu efektif dalam 

satu tahun dengan melihat semua kegiatan yang ada, termasuk Ujian 

Semester, Prakerin, Ujian Nasional, dll. dengan merujuk pada Kalender 

Pendidikan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan.. Langkah 3: Penentuan 

Rasio Pembelajaran Mapel Kelompok A, B, C1, C2, C3 dan mulok 

Menentukan rasio pembelajaran mata pelajaran A, B, C1, C2, C3 , mulok 

(bahasa jawa), BK/Walikelas sesuai hasil analisis struktur kurikulum pada 

Langkah 1. Karena rombongan belajar kompetensi keahlian APHP ada 9 

rombel dimana 3 rombel untuk tiap tingkatnya maka ditentukan rasio 1:1 

maka kegiatan pembelajaran akan diatur dalam jadwal 1 minggu untuk 
pembelajaran A, B dan mulok (bahasa Jawa), BK/walikelas maka 1 minggu 

berikutnya untuk pembelajaran C1, C2, C3., Mengelompokkan jam 

pembelajaran struktur implementasi yaitu jumlah jam belajar yang akan 

digunakan sebagai acuan untuk pembuatan jadwal blok. Contoh, jika 

ditentukan rasio 1 minggu praktik dan 1 minggu teori maka alokasi 2 jam 

pelajaran untuk mata pelajaran PPKN yang ada dalam struktur kurikulum 

harus dikalikan 2  sehingga menjadi 4 jam (untuk memenuhi ketentuan 

alokasi pada kurikulum). Dalam penyusunan jadwal secara umum pola 

tersebut memudahkan kurikulum dalam membuat jadwal meski harus 

membuat jadwal blok 1 dan blok 2. Kurikulum hanya membuat jadwal mata 

pelajaran kelompok teori untuk mata pelajaran kelompok A, B, C1, Bahasa 

jawa, BK sedangkan mata pelajaran kelompok praktik diserahkan sepenuhnya 

oleh Ketua Kompetensi Keahlian untuk menyusun jadwal ketupat dengan 

rolling kompetensi disesuaikan dengan kompetensi keahlian masing-masing. 

5. Bagaimana sistem manajemen pengelolaan teaching factory yang 

dilaksanakan agar model pembelajaran teaching factory dapat dilaksanakan 

dengan baik? 

Jawab : 

6. Bagaimana sistem manajemen pengelolaan teaching factory yang 

dilaksanakan agar model pembelajaran teaching factory dapat dilaksanakan 

dengan baik? 

Jawab : 

Pada implementasi model pembelajaran teaching factory membutuhkan 

sistem manajemen sekolah yang berperan sebagai stimulator/penggerak 

institusi sehingga memiliki komitmen mengembangkan teaching factory. 

Waka Kurikulum bertanggung jawab memastikan proses perencanaan dan 

pelaksanaan jadwal blok (block schedule) dan RPP teaching factory berjalan 

dengan efektif dan efisien. melakukan pengendalian teknis pada pengelolaan 

teaching factory. Waka Kurikulum bertugas : melakukan koordinasi dengan 

koordinator teaching factory lainnya dalam rangka pelaksanaan tugasnya: 
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melakukan koordinasi kegiatan pengembangan materi/elemen teaching 

factory di tingkat sekolah seperti penyusunan block schedule, RPP, jobsheet, 

dan penilaian dengan seluruh pihak terkait,melakukan pemantauan dan 

pengevaluasian pelaksanaan pembelajaran teaching factory berkoordinasi 

dengan tim penjaminan mutu sekolah yang sudah ada, mewakili sekolah 

dalam kerja sama dengan pihak lain dalam hal pengembangan kurikulum, atas 

persetujuan Kepala Sekolah,menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan 

pengembangan materi/elemen teaching factory sebagai bagian dari rencana 

kerja dan anggaran sekolah,  dan memberikan laporan berkala setiap 3 (tiga) 

bulan kepada Kepala Sekolah terkait dengan pelaksanaan teaching factory. 

7. Apakah faktor pendukung dalam mengimplementasikan pembelajaran 

teaching factory? 

Jawab : Guru produktif telah mendapatkan diklat kompetensi untuk 

memperoleh sertifikat KKNI level 4 BNSP,  kegiatan magang di industri dan 

tutorial teman sebaya dalam melaksanakan pembelajaran praktik sehingga 

penguasaan kompetensi psikomotorik guru meningkat. Telah diselenggarakan 

workshop penyusunan perangkat pembelajaran dan dokumen pembelajaran 

teaching factory dalam mengidentifikasi produk, menyusun silabus, RPP dan 

jobsheet sebelum tahun pelajaran dimulai sehingga semua dokumen 

perangkat telah dipersiapkan.Telah diselenggarakan IHT pembelajaran 

interaktif bagi mata pelajaran kelompok teori  sehingga pembelajaran teori 

menyenangkan dan tidak membosankan bagi peserta didik. Guru mata 

pelajaran kelompok teori mendukung keterlaksanaan model pembelajaran 

teaching factory. Mata pelajaran kelompok mapel A, B, C1 dan bahasa jawa 

melakukan analisis dari KD4 mana yang bisa menghasilkan produk. Produk 

ini tidak hanya berupa barang/jasa saja tetapi juga bisa berupa ide, gagasan. 

Kemudian  dianalisis juga KD yang mendukung pembelajaran produktif di 

setiap kompetensi keahlian, mungkin saja setiap kompetensi keahlian KD 

pendukungnya berbeda-beda. KD tersebut harus diperkuat dan dipertajam 

dalam penyampaiannya dan peserta didik sampai kompeten sehingga minimal 

dilaakukan pengulangan 3X. Misalnya mata pelajaran Bahasa Indonesia 

untuk KD menyusun surat lamaran pekerjaan maka dibuat jobsheet dengan 

produk surat lamaran ke perusahaan yang disesuaikan dengan kompetensi 

keahlian masing-masing. Contoh lain matematika untuk KD Menyelesaikan 

masalah yang berkaitan dengan determinan daninvers matriks    berordo 2×2 

dan3×3 dibuat jobsheet Menentukan nilai determinan dari matriks ordo 3x3 

pada perolehan penjualan hasil praktik peserta didik sesuai kompetensi 

keahlian masing-masing. SMK Negeri 1 Jepara memiliki LSPP1 sehingga 

untuk meningkatkan kompetensi peserta didik selain dengan melaksanakan 

pembelajaran teaching factory peserta didik juga melaksanakan uji 

kompetensi oleh LSPP1 SMK Negeri 1 Jepara dengan target semua klaster 

diujikan sehingga peserta didik yang dinyatakan kompeten memperoleh 

sertifikat BNSP berlogo garuda sedangkan peserta didik yang tidak kompeten 

diberikan skill paspor.  

8. Apakah faktor penghambat dalam mengimplementasikan pembelajaran 

teaching factory? 

Jawab : Kurangnya sosialisasi pembelajaran teaching factory kepada tenaga 

pendidik dan kependidikan, peserta didik, orang tua peserta didik dan mitra 



196 
 

 
 

SMK sehingga komitmen untuk mengimplementasikan pembelajaran 

teaching factory belum maksimal. Masih adanya tenaga pengajar yang berada 

pada zona nyamannya sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran memiliki 

keengganan melaksanakan model pembelajaran teaching factory.Pada saat 

pembelajaran teori belum semua guru  mata pelajaran kelompok teori 

melaksanan  pembelajaran interaktif dengan menerapkan metode atau model 

pembelajaran yang sesuai sehingga cenderung monoton dan membosankan di 

dalam kelas 

 

HASIL WAWANCARA 

 

LEMBAR HASIL WAWANCARA WAKIL KEPALA SEKOLAH BIDANG 

HUBUNGAN MASYARAKAT DAN INDUSTRI 

 

NAMA  : Agung Nugroho, S.Si 

JABATAN  : Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat dan 

Industri 

 

1. Apakah peranan humasin dalam mengimplementasikan model pembelajaran 

teaching factory? 

Jawab : Humasin berperan dalam mengadakan kerjasama dalam bentuk MoU 

dengan dunia usaha/dunia industri yang relevan dengan kompetensi keahlian 

masing-masing. 

2. Apakah peranan Dunia Usaha/Dunia Industri dalam mengimplementasikan 

model pembelajaran teaching factory? 

Jawab : Dukungan DU/DI yang telah bekerjasama dengan SMK Negeri 1 

Jepara baik dalam penyelarasan kurikulum dimana perlu penguatan 

kompetensi yang disesuaikan dengan tuntutan DU/DI maupun memvalidasi 

lay out laboratorium sesuai lay out di industri, tempat magang guru dan 

praktik kerja industri bagi siswa serta pemasaran tamatan. 

3. Bagaimana mutu tamatan setelah melaksanakan pembelajaran teaching 

factory? 

Jawab : 3 komponen teaching factory yaitu adanya produk, jadwal blok dan 

jobsheet merupakan kekuatan model pembelajaran teaching factory di SMK 

dalam menunjang kemampuan psikomotorik dan membantu peserta didik 

dalam mengaplikasikan budaya industri di sekolah. Sejauh mana 3 pilar 

teaching factory tersebut dapat menghantarkan peserta didik mencapai 

kemampuan psikomotorik yang baik tergantung pada pelaksanaan ketiganya. 

Dimana produk menjadi sarana peserta didik dalam mengasah skill, jobsheet 

dan jadwal blok sebagai pedoman dan acuannya. Dalam jobsheet sudah diatur 

mengenai SOP dan waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan produk hal ini 

akan mengasah ketrampilan peserta didik secara tidak langsung menerapkan 

budaya industri di sekolah. Jadwal blok membantu peserta didik dalam 

melaksanakan kegiatan dari awal sampai akhir dan kontinyu. Dengan rentang 
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waktu yang sudah diatur di jobsheet sehingga peserta didik ada target waktu. 

Dengan begitu budaya industri benar-benar tercerminkan pada pembelajaran 

di sekolah. Adanya model pembelajaran teaching factory peserta didik benar-

benar mampu menyelesaikan pekerjaan secara perorangan dari awal sampai 

akhir dan sudah dipersiapkan dalam menerapkan budaya kerja industri 

sehingga pada saat diterjunkan di industri saat Prakerin ataupun saat bekerja 

setelah lulus bisa beradaptasi dengan cepat. 

4. Bagaimana sistem manajemen pengelolaan teaching factory yang 

dilaksanakan agar model pembelajaran teaching factory dapat dilaksanakan 

dengan baik? 

Jawab : 

Agar sistem pengelolaan manajemen teaching factory bisa berjalan maksimal 

maka Waka Humasin bertanggungjawab memastikan adanya kerjasama 

dengan DU/DI dan/atau pemangku kepentingan yang relevan dalam rangka 

pelaksanaan teaching factory yang efektif dan efisien. Tugas yang 

dilaksanakan yaitu menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan 

pengembangan dan pemanfaatan kegiatan praktik teaching factory dan 

kerjasama dengan pihak lain sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran 

sekolah, melakukan koordinasi dengan koordinator teaching factory lainnya 

dalam rangka pelaksanaan tugasnya, mencari peluang kerja sama 

pengembangan teaching factory dengan DUDI dan/atau pemangku 

kepentingan yang relevan dalam kegiatan pengembangan dan pemanfaatan 

hasil praktik teaching factory (barang dan/atau jasa) sesuai dengan paket 

keahlian dan kompetensi yang diajarkan di sekolah, melakukan evaluasi dan 

tindak lanjut dalam bentuk laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada 

Kepala Sekolah terkait dengan pelaksanaan teaching factory 

5. Apakah faktor pendukung dalam mengiplementasikan model pembelajaran 

teaching factory? 

Jawab : Partisipasi masyarakat dalam memberi kepercayaan sebagai 

konsumen pelanggan produk hasil pembelajaran teaching factory. 

6. Apakah faktor penghambat dalam mengimplementasikan model pembelajaran 

teaching factory? 

Jawab : Peran serta DU/DI belum maksimal dalam membantu pengembangan 

teaching factory. 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

LEMBAR WAWANCARA 

 

LEMBAR INSTRUMEN WAKIL KEPALA SEKOLAH BIDANG SARANA 

PRASARANA 

 

NAMA  : Muhamad Arfan, S.TP 

JABATAN  : Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana 

 

1. Apakah peranan waka sarpras dalam mengimplementasikan model 

pembelajaran teaching factory? 

Jawab : Mengkoordinasi setiap kompetensi keahlian untuk menganalisis 

kebutuhan peralatan praktik serta menginventarisasi peralatan yang dimiliki 

setiap lab/bengkel dengan demikian dapat mengidentifikasi mana peralatan 

yang mengalami kerusakan ringan, sedang dan berat sehingga dapat 

menjadwalkan perawatan dan perbaikan alat. 

2. Apakah keuntungan dalam mengimplementasikan model pembelajaran 

teaching factory? 

Jawab : Dengan penerapan teaching factory yang diimplementasikan dengan 

kegiatan 5 R maka dapat meminimalisisr pengadaan modal aset yang 

jumlahnya terlalu besar sehingga dapat dialihkan untuk perawatan dan 

perbaikan alat yang sudah ada. Selain itu dengan adanya produk/jasa yang 

dihasilkan oleh setiap kompetensi keahlian dapat dipasarkan dan keuntungan 

yang diperoleh dapat membantu operasional kebutuhan kompetensi keahlian 

secara mandiri. Dana sekolah yang berasal dari dana BOS untuk pengadaan 

modal barang dan jasa dapat digunakan sebagai modal kompetensi keahlian 

dalam menjalankan teaching factory. Selain itu kebutuhan internal sekolah juga 

dapat disediakan melalui produk/jasa yang dihasilkan oleh setiap kompetensi 

keahlian sehingga akan tercapat efektivitas, efisiensi dalam penggunaan alat 

dan dana dan peserta didik dapat berinovatif/berkreasi sehingga ketrampilan 

psikomotorik meningkat. 

3. Bagaimana sistem manajemen pengelolaan teaching factory yang dilaksanakan 

agar model pembelajaran teaching factory dapat dilaksanakan dengan baik? 

Jawab : 

Pada manajemen pengelolaan teaching factory sesuai perananya maka Waka 

Sarana dan Prasarana bertanggung jawab memastikan pendayagunaan sarana 

prasarana dalam rangka pelaksanaan teaching factory yang efektif dan efisien 

dengan tugas menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan pengembangan 

dan pemeliharaan sarana dan prasarana teaching factory, melakukan koordinasi 

pendayagunaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh paket keahlian 

dalam rangka pelaksanaan teaching factory, melakukan evaluasi dan tindak 

lanjut dalam bentuk laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala 

Sekolah terkait dengan pelaksanaan teaching factory. 
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4. Apakah faktor pendukung dalam mengiplementasikan model pembelajaran 

teaching factory? 

Jawab : SMK Negeri 1 Jepara mendapat bantuan peralatan praktik yang 

lengkap sesuai kebutuhan kompetensi keahlian sehingga peserta didik dapat 

melaksanakan pembelajaran praktik menyerupai row model di industri 

sehingga kompetensi yang dikuasai sesuai dengan tuntutan DU/DI. Kegiatan 

5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat dan Rajin) yang merupakan adaptasi program 

5S (Seiri, Seiton, Selso, Seiketsu dan Shitsuke) merupakan metode penataan 

dan pemeliharaan wilayah kerjawilayah kerja secara intensif yang digunakan 

oleh manajemen dalam usaha memelihara ketertiban, efisiensi dan disiplin di 

lokasi kerja sekaligus meningkatkan kinerja tempat kerja menyeluruh) selalu 

dilaksanakan secara berkala oleh setiap kompetensi keahlian. 

5. Apakah faktor penghambat dalam mengimplementasikan model pembelajaran 

teaching factory? 

Jawab : Keterbatasan gudang untuk menyimpan peralatan-peralatan praktik 

yang rusak berat sehingga mengganggu penataan layout laboratorium sesuai 

urutan proses produksi. 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

LEMBAR WAWANCARA 

 

LEMBAR INSTRUMEN KETUA KOMPETENSI KEAHLIAN APHP DAN 

GURU PRODUKTIF KELAS XII APHP 

 

NAMA  : Tri Hidayati, S.TP, S.TP 

JABATAN  : Ketua Kompetensi Keahlian APHP dan Guru Produktif 

Kelas XII APHP 

 

1. Apakah peranan Ketua Kompeten Keahlian dalam mengimplementasikan 

model pembelajaran teaching factory? 

Jawab : Dengan melaksanakan model pembelajaran teaching factory 

kompetensi keahlian harus menyiapkan dari mulai dokumen teaching factory 

(identifikasi produk, jadwal blok, jobsheet), tata kelola teaching factory, 

sarana dan prasarana dengan menyiapkan workshop baik begkel/laboratorium 

disesuaikan dengan alur pengerjaan produk dan divalidasi layoutnya oleh  

du/di., melakukan kegiatan 5R secara kontinyu, menyiapkan SOP alat dan 

poster-poster keselamatan kerja sehingga suasana saat praktik menyerupai 

budaya yang ada di industri. SDM guru produktif juga kompetensinya harus 

ditingkatkan melalui magang di industri dan tutorial teman sebaya . Guru juga 

diupayakan memiliki sertifikasi teknis dari BNSP sesuai kompetensi keahian 

yang diuji oleh LSPP2  dalam rangka menguasai kompetensi level 4 KKNI 

sebagai prasyarat bagi guru produktif sehingga guru benar-benar kompeten di 

bidangnya terlebih dahulu sebelum mengkompetensikan peserta 

didiknya.Kompetensi keahlian juga mengadakan MoU dengan DU/DI selain 

untuk prakerin, magang guru dan pemasaran tamatan juga sebagai guru tamu. 

Guru tamu didatangkan secara berkala dari DU/DI yang relevan sesuai 

kompetensi yang dipelajari dengan demikian peserta didik akan memperoleh 

gambaran pekerjaan yang dilaksanakan di industri.Kegiatan In House 

Training penyusunan perangkat pembelajaran dan dokumen teaching factory 

juga dilaksanakan sebelum tahun ajaran dimulai. Selaian menyusun silabus 

dan RPP juga menyusun dokumen teaching factory (produk, jadwal blok dan 

jobsheet). Ketua Kompetensi keahlian juga menghitung jumlah peralatan dan 

laboratorium yang dibutuhkan dengan rasio 1:1 antara peserta didik dan alat 

(jumlah peralatan sama dengan jumlah anak dalam kelompok praktik). Setiap 

kompetensi keahlian memiliki kebutuhan peralatan minimal yang harus 

disediakan agar proses belajar dalam berjalan optimal. Dalam contoh ini, 

ketersediaan alat sudah diketahui di awal (lihat Langkah 1). Namun untuk 

sekolah yang baru akan memulai teaching factory, dari jadwal blok yang 

sudah disusun tadi dapat dihitung minimal alat yang dibutuhkan untuk mata 

pelajaran praktik tertentu. Jadi dengan jadwal blok ini jumlah alat tidak perlu 
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ada sebanyak jumlah peserta didik, karena jadwal telah disusun secara pararel 

untuk beberapa jenis praktik sekaligus yang menggunakan alat berbeda. 

2. Apakah peranan guru produktif dalam mengimplementasikan model 

pembelajaran teaching factory? 

Jawab : Guru menyiapkan dokumen dan perangkat pembelajaran meliputi 

silabus, rpp, jobsheet lengkap dengan penilaiannya. Kemudian saat proses 

pembelajaran melakukan proses pembelajaran dengan menerapkan model 

pembelajaran teaching factory dan melakukan evaluasi serta menyiapkan 

pelaksanaan uji kompetensi LSPP1. 

3. Apakah yang dimaksud komponen teaching factory? 

Jawab : Komponen teaching factory ada 3 yaitu produk, jadwal blok dan 

jobsheet. 

4. Bagaimana implementasi produk dalam model pembelajaran teaching 

factory? 

Jawab : Tim Pelaksana teaching factory SMK Negeri 1 Jepara melakukan 

identifikasi produk dan melakukan pemetaan untuk kebutuhan internal SMK 

Negeri 1 Jepara maupun kebutuhan eksternal (produk apa saja yang memiliki 

peluang pasar dan bisa diproduksi melalui pembelajaran teaching factory). 

Berdasarkan pemetaan potensi produk internal dan eksternal yang dapat 

diproduksi melalui pembelajaran teaching factory adalah snack/makanan 

ringan dan minuman. Dari produk kebutuhan internal dan eksternal maka 

dianalisis kompetensi dari KD 4 setiap mata pelajaran yang bisa dihantarkan 

melalui produk tersebut. Berdasarkan analisis matrik produk maka diputuskan 

produk yang linier dan bisa menghantarkan lebih banyak kompetensi serta 

memiliki peluang pasar menjadi produk nggulan teaching factory yang akan 

diproduksi secara kontinyu selama pembelajaran. Kompetensi keahlian 

membuat disain kualitas produk sampai ke analisa usaha apakah produk 

tersebut bisa bersaing di pasar dan dapat dikembangkan dan disetujui oleh 

koordinator teaching factory dalam hal ini ketua unit produksi. Dari hasil 

daftar kebutuhan produk yang bisa dipenuhi oleh kompetensi keahlian APHP 

melalui pembelajaran teaching factory adalah memproduksi roti, nata de 

coco, keripik, minuman rosella, tahu bakso yang mampu menghantarkan 

kompetensi dasar lintas mata pelajaran baik mapel A, B, dan C serta memiliki 

daya jual yang bisa dipasarkan ke guru, peserta didik dan masyarakat sekitar. 

Dari segi pangsa pasar ternyata yang memiliki peluang untuk usaha yaitu roti 

dan nata de coco sehingga produk tersebut yang menjadi produk unggulan 

teaching factory kompetensi keahlian APHP. 

5. Bagaimana implementasi jadwal blok dalam model pembelajaran teaching 

factory? 

Jawab : Ketua Kompetensi Keahlian membuat jadwal ketupat dimana saat 

pembelajaran praktik peserta didik dalam satu kelas tidak lagi belajar mata 

pelajaran secara klasikal tetapi secara kelompok rolling kompetensi dari 
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beberapa mata pelajaran produktif yang dipelajari. Ketua kompetensi keahlian 

menganalisis alokasi waktu pembelajaran setiap mata pelajaran kemudian 

dianalisis KD mata pelajaran yang banyak disampaikan secara teoritis 

dikelompokkan pada jadwal blok teori  sedangka KD mata pelajaran yang 

banyak disampaikan secara praktik dikelompokkan pada jadwal blok praktik. 

Karena menggunakan sistem blok mingguan maka alokasi setiap mata 

pelajaran dikalikan 2. Selanjutnya kompetensi keahlian menyusun jadwal 

ketupat untuk jadwal blok praktik dengan melihat jumlah minggu efektif 

dalam 1 semester dan jumlah peserta didik sehingga dapat ditentukan berapa 

kelompok peserta didik yang belajar setiap mata pelajaran setiap pertemuan. 

Pembuatan jadwal ketupat untuk pembelajaran praktik sehingga peserta didik 

setiap hari secara kontinyu melaksanaan kegiatan praktik dengan kompetensi 

utuh tidak terganggu karena ada jadwal mata pelajaran lain dan bila 

mengerjakan produk barang/jasa dapat terselesaikan sehingga  produk dapat 

diproduksi secara kontinyu dan setiap hari ada dan siap untuk dipasarkan atau 

siap melayani konsumen . Selain itu dalam jadwal ketupat peserta didik 

dalam satu kelas belajar kompetensi yang berbeda-beda dalam kelompoknya 

dan dilakukan rolling kompetensi sehingga akan efisien dalam penggunaan 

peralatan praktik dan memungkinkan 1 peserta didik : 1 peralatan sehingga 

peserta didik benar-benar kompeten dalam mengoperasikan alat dan mesin 

pengolahan. 

6. Bagaimana implementasi jobsheet dalam model pembelajaran teaching 

factory? 

Jawab : Secara umum, Job sheet adalah tahapan kegiatan yang membantu 

peserta didik dalam melaksanakan unjuk kerja. Dalam konteks teaching 

factory, Job sheet memuat urutan materi untuk mengantarkan pencapaian 

kompetensi peserta didik dengan hasil akhir berupa produk (barang/jasa). 

Urutan materi dalam job sheet diawali dari tahapan yang sederhana sampai 

dengan tahapan kompeten. Dalam rangka menjamin ketercapaian kompetensi 

maka setiap peserta didik harus berhasil menyelesaikan job sheet tersebut 

minimal 3 (tiga) kali. Job sheet dirancang dan dilaksanakan berdasarkan 

prosedur dan standar kerja yang sesungguhnya untuk menghasilkan produk 

(barang/jasa) yang sesuai dengan standar kualitas Job sheet disusun dengan 

mengacu pada jenis produk yang telah ditentukan sebelumnya (pada tahapan 

penentuan produk). Produk tersebut merupakan bagian dari proses 

pembelajaran dan memiliki linearitas serta mengantarkan sebanyak mungkin 

kompetensi yang relevan. Sebelum menyusun jobsheet guru membuat silabus 

dan RPP sesuai mata pelajaran yang diampunya. Kelas XII ada 5 mata 

pelajaran yaitu Produksi Pengolahan  Hasil Nabati, Produksi Pengolahan hasil 

Hewani, Produksi Pengolahan Hasil Perkebunan dan Herbal,  Keamanan 

Pangan, Penyimpanan dan Penggudangan, Produk kreatif dan kewirausahaan. 

Dari KD4 dianalisis mana yang membutuhkan praktikum di dalam 
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laboratorium dan mampu menghasilkan produk lalu dibuat job sheetTahapan 

penyusunan Job sheet sebagai berikut: Guru mengidentifikasi Indikator 

Pencapaian Kompetensi (IPK) Kompetensi Dasar (KD) yang dibutuhkan 

untuk membuat produk tersebut;  Guru menyusun urutan materi sesuai 

indikator pencapaian kompetensi dengan kriteria, Guru menentukan : Jumlah 

job sheet ditentukan berdasarkan kedalaman materi kompetensi yang 

diajarkan; Alokasi waktu penyelesaian job sheet mengacu pada jadwal blok. 

Guru  menyusun urutan materi sesuai indikator pencapaian kompetensi 

dengan kriteria. 

7. Bagaimana sistem manajemen pengelolaan teaching factory yang 

dilaksanakan agar model pembelajaran teaching factory dapat dilaksanakan 

dengan baik? 

Jawab : 

Ketua Kompetensi Keahlian dalam sistem manajemen pengelolaan teaching 

factory bertanggung jawab pada pelaksanaan pembelajaran teaching factory 

di Kompetensi Keahlian APHP maka agar dapat berjalan dengan maksimal 

melakukan perencanaan, pelaksanaan dan penilaian elemen pembelajaran 

teaching factory (produk, jadwal blok, dan jobsheet), merancang prosedur 

operasi standar kegiatan praktik teaching factory, merencanakan distribusi 

praktik kerja pembelajaran teaching factory; melakukan kegiatan 

pemanfaatan dan pengembangan hasil praktik pembelajaran teaching factory; 

melakukan pengawasan mutu (quality control) terhadap hasil praktik (barang 

dan/atau jasa) pembelajaran teaching factory, melakukan evaluasi dan tindak 

lanjut dalam bentuk  laporan kegiatan produksi hasil pembelajaran teaching 

factory setiap 3 (tiga) bulan. 

8. Bagaimana cara pengukuran penilaian kompetensi psikomotorik dalam model 

pembelajaran psikomotorik? 

Jawab : jobsheet terdapat kriteria penilaian dan lembar penilaian.. Apabila uji 

kompetensi menggunakan LSP penilaian hanya 100 : 0 atau kompeten dan 

belum kompeten. Pada penilaian teaching factory diberi nilai tengah bila 

penilaian proses maka nilai 10: 5: 1 sedangkan pada penilaian produk 10:4:1 

sesuai dengan tingkat penyimpangan yang masih ditoleransi. Nilai tengah 

penilaian produk lebih randah daripada proses sebagai bentuk penekanan 

untuk mencapai kualitas produk diperlukan proses yang sesuai SOP.Penilaian 

akhir yaitu jumlah dari 70% nilai produk dan 30% nilai praktik. Prosentase 

nilai produk lebih tinggi daripada proses karena produk yang berhasil 

diperoleh dari proses yang tepat, karena pembelajaran teaching factory sama 

dengan pembelajaran berbasis produksi dimana kualitas produk yang 

dihasilkan sangat diutamakan.Cirikhas penilaian teaching factory adalah 

adanya reduction point yang disebabkan oleh waktu maupun sikap. Ketepatan 

waktu sangat diuatamakan dalam pembelajaran teaching factory karena untuk 

melatih kedisiplinan dan tanggung jawab serta budaya industri pada saat 
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melaksanakan kegiatan praktik. Pada jobsheet sudah ditentukan waktu untuk 

penyelesaian praktik dengan tetap memperhatikan toleransi durasi waktu 

yang mengerjakan peserta didik yang masih belajar. Pada job sheet juga 

sudah ditentukan bahwa setiap keterlambatan durasi waktu 20% akan ada 

reduction nilai sebesar 0,1. Tetapi bila peserta didik dapat menyelesaikan 

waktu kurang dari durasi waktu yang ditentukan maka tidak ada penambahan 

nilai untuk melatih peserta didik supaya dalam bekerja tidak menuntut diberi 

bonus. Reduction point bisa juga karena adanya penilaian sikap. Pada 

jobsheet sudah ditentukan setiap pelanggaran 20% memperoleh point 

pelanggaran maka ada reduction point sebesar 0,1. 

9. Apakah dengan implementasi model pembelajaran teaching factory dapat 

meningkatkan kompetensi psikomotorik? 

Jawab : Ya. Karena siswa melakukan kegiatan praktik menyerupai kegiatan 

yang ada di industri sehingga akan tumbuh budaya kerja industri.  Dengan 

pembelajaran berbasis produk maka selaian siswa kompeten terhadap 

kompetensi dasar yang dipelajari setiap mata pelajaran juga mampu membuat 

produk dari persiapan sampai pemasaran dimana berbagai kompetensi 

dihantarkan melalui produk tersebut. Pada model pembelajaran teaching 

factory kompetensi yang mendukung produk diperkuat dan dilakukan 

pengulangan sampai 3 kali sehingga siswa benar-benar mampu memproduksi 

secara mandiri dan kompeten sehingga bila dilakukan uji kompetensi siswa 

berhasil lolos uji dan kompeten berhak mendapatkan sertifikat level 2 BNSP 

sehingga kompetensi yang dimiliki sesuai dengan tuntutan dunia kerja serta 

dapat untuk berwirausaha. 

10. Apakah keuntungan bagi kompetensi keahlian menerapkan model 

pembelajaran teaching factory? 

Jawab : Selain siswa menjadi kompeten dan bahan praktik yang digunakan 

tidak menjadi barang habis pakai dan akan terbuang sia-sia tetapi dapat 

menghasilkan produk yang memiliki nilai jual sehingga hasil penjualan dapat 

membantu kegiatan operasional kompetensi keahlian untuk meningkatkan 

mutu pendidikannya. 

11. Apakah faktor pendukung dalam mengimplementasikan model pembelajaran 

teaching factory? 

Jawab : Guru produktif telah mendapatkan diklat kompetensi untuk 

memperoleh sertifikat KKNI level 4 dari BNSP, magang di industri dan 

tutorial teman sebaya dalam melaksanakan pembelajaran praktik sehingga 

penguasaan kompetensi psikomotorik guru meningkat. Sarana peralatan dan 

jumlah laboratorium yang memadai sehingga mampu untuk pembelajaran 

praktik 4 sd 5 rombel kelas APHP setiap minggunya. 

12. Apakah faktor penghambat dalam mengimplementasikan model pembelajaran 

teaching factory? 
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Jawab : Kurangnya sosialisasi pembelajaran teaching factory kepada tenaga 

pendidik dan kependidikan, peserta didik, orang tua peserta didik dan mitra 

SMK sehingga komitmen untuk mengimplementasikan pembelajaran 

teaching factory belum maksimal. Masih adanya tenaga pengajar yang berada 

pada zona nyamannya sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran memiliki 

keengganan melaksanakan model pembelajaran teaching factory. 

 

INSTRUMEN PENELITIAN 

LEMBAR WAWANCARA 

 

LEMBAR INSTRUMEN KETUA UNIT PRODUKSI DAN GURU 

PRODUKTIF  KELAS XIIAPHP 

 

NAMA  : Nur Muhammad Kandir, SP 

JABATAN  : Ketua Unit Produksi dan Guru Produktif  Kelas XIIAPHP 

 

1. Apakah peranan Ketua Unit Produksi dalam mengimplementasikan model 

pembelajaran teaching factory? 

Jawab : Ketua Unit Produksi sekaligus berperan sebagai koordinator teaching 

factory yang membantu waka kurikulum dan ketua kompetensi keahlian dalam 

mempersiapkan dokumen tata kelola teaching factory dan melakukan 

monitoring evaluasi keterlaksanaan teaching factory menggunakan 7x7 

parameter. 

2. Bagaimana mengukur keberhasilan pelaksanaan teaching factory? 

Jawab : Berdasarkan hasil evaluasi dari 7 parameter teaching factory 

kompetensi keahlian APHP dalam mengimplementasikan teaching factory 

memiliki kekurangan pada : parameter marketing promosi  meski sudah ada 

job order dari industri, tapi belum mencukupi potensi / kapasitas kompetensi 

keahlian sehingga. Kerjasama dengan industri dalam bidang Teaching factory 

masih sangat dibutuhkan. Penggunaan brosur/leaflet/sarana lain tidak optimal 

dan tidak ada upaya untuk mempromosikan, walaupun seharusnya masih 

dibutuhkan serta job order masih terbatas kebutuhan internal dan eksternal di 

kabupaten Jepara. Parameter hubungan industri : Kegiatan produksi/jasa untuk 

memenuhi job order dari industri  masih sangat terbatas (on-off) dan belum 

bisa memenuhi kegiatan praktik yang dituntut untuk pemenuhan kompetensi., 

Tugas akhir peserta didik  (project work) dengan kompetensi keahlian dan 

produk yang dibuat ditentukan oleh pengajar. Oleh karena itu 2 parameter 

tersebut harus ditingkatkan : Pada parameter Pola pembelajaran teaching 

factory dapat dikatakan baik dengan kondisi sebagai berikut:Materi praktik 

diambil dari produk atau bagian produk dan untuk tujuan pencapaian SK/KD 

tuntutan, Bahan praktik menggunakan bahan baku  proses produksi untuk 

tujuan menghasilkan produk (produk jadi, Hasil praktik peserta didik 

merupakan produk/jasa (produk jadi atau setengah jadi) yang siap jual, 
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Aktivitas pembelajaran praktik merupakan unit kerja / sub con dari Teaching 

factory, Peserta didik mengalami pembelajaran kewirausahaan secara simulatif 

yang terintegrasi dengan aktivitas Teaching factory sebatas pada proses 

produksi dan tanpa berinteraksi langsung dengan pelanggan. Selain 

melaksanakan tugas-tugas sebagai guru, juga melaksanakan pekerjaan 

produksi/jasa dari pelanggan yang tidak bisa terselesaikan oleh peserta didik 

akibat keterbatasan waktu (masih terikat jadwal pendidikan), Peserta didik 

melaksanakan praktik dalam suasana pendidikan yang kental, dan masih 

banyak toleransi.Berdasarkan pengukuran 7x7 teaching factory matrik maka 

kompetensi keahlian APHP berada pada level 4,4 dari level 7 yang diharapkan 

yang perlu ditingkatkan pada setiap parameter pelaksanaan teaching factory 

yang ada. 

3. Apakah peranan guru produktif dalam mengimplementasikan model 

pembelajaran teaching factory? 

Jawab : Guru produktif menyiapkan perangkat pembelajaran dan dokumen 

untuk pembelajaran sesuai SOP serta melaksanakan model pembelajaran 

teaching factory serta melakukan evaluasi. 

4. Apakah yang dimaksud komponen teaching factory? 

Jawab : Produk, jadwal blok dan jobsheet. 

5. Bagaimana implementasi produk dalam model pembelajaran teaching factory? 

Jawab : Setelah Ketua kompetensi keahlian bersama dengan guru produktif 

mengidentifikasi produk sesuai kebutuhan internal sekolah maupun eksternal 

masyarakat yang bisa menjadi peluang untuk diproduksi, kemudian dianalisis 

produk yang bisa menghantarkan kompetensi pada setiap mata pelajaran yang 

diampu. 

6. Bagaimana implementasi jadwal blok dalam model pembelajaran teaching 

factory? 

Jawab : Jadwal praktik yang berbentuk jadwal ketupat sebagai pedoman siswa 

dan guru dalam melaksanakan pembelajaran praktik secara rolling.  

7. Bagaimana implementasi jobsheet dalam model pembelajaran teaching 

factory? 

Jawab : Job sheet yang digunakan dalam pembelajaran teaching factory di 

Kompetensi Keahlian Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian meliputi : Job 

laboratory yaitu job sheet yang dibuat untuk menghantarkan kompetensi dasar 

pada setiap mata pelajaran sesuai tuntutan kurikulum. Job sheet ini merrupakan 

Basic Competency yang harus menekankan skill sampai dengan kualitas 

sehingga kompetensi yang sesuai tuntutan Dunia Industri dan mendukung Job 

Order harus diulangi sampai 3 kali sehingga peserta didik benar-benar 

kompeten. Job order yaitu job sheet yang dibuat untuk menghantarkan 

kompetensi  lintas mata pelajaran sehingga menghasilkan produk berupa 

barang/jsa/ide/gagasan. Project Work yaitu job sheet yang dapat 
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mengembangkan kreativitas serta inovasi peserta didik dalam menyelesaikan 

suatu pekerjaan. 

8. Bagaimana sistem manajemen pengelolaan teaching factory yang dilaksanakan 

agar model pembelajaran teaching factory dapat dilaksanakan dengan baik? 

Jawab : 

Pada tata kelola teaching factory ketua unit produksi bertanggungjawab 

memastikan produk hasil pembelajaran teaching factory diproduksi secara 

kontinyu untuk memenuhi pesanan dan kebutuhan konsumen sehingga 

bertugas membuat perencanaan dengan menyusun alur produksi, melakukan 

penjadwalan proses produksi, melakukan penugasan  proses produksi, 

melakukan pengendalian proses produksi dan melakukan evaluasi dan tindak 

lanjut terhadap masalah dalam proses produksi saat pembelajaran teaching 

factory berlangsung. 

9. Bagaimana cara pengukuran penilaian kompetensi psikomotorik dalam model 

pembelajaran psikomotorik ? 

Jawab : Pada penilaian hasil belajar model pembelajaran teaching factory 

memiliki karakteristik yaitu adanya penilaian subyektif pada penilaian proses 

produksi dan penilaian obyektif pada penilaian produk peserta didik serta 

reduction point sehingga diharapkan akan menjadikan peserta didik terbiasa 

dengan budaya industri saat melakukan kegiatan praktik. 

10. Apakah dengan implementasi model pembelajaran teaching factory dapat 

meningkatkan kompetensi psikomotorik? 

Jawab : Ya. Dengan pembelajaran berbasis produksi siswa akan memiliki 

tanggung jawab untuk bisa menyelesaikan pekerjaan secara mandiri dengan 

mengoperasikan alat secara individu. Dengan suasana kerja menyerupai di 

industri siswa sudah terbiasa praktik dengan serius sehingga tidak ada yang 

ngobrol sendiri atau bermain HP. Sehingga baik dengan pengawasan guru atau 

tanpa pengawasan guru siswa sudah dapat bekerja sendiri. Pada awal 

pertemuan memang tugas guru sangat berat karena harus membimbing siswa 

dengan kompetensi yang dipelajari berbeda-beda. Dengan sistem mengajar 

team teaching serta dibantu teknisi kegiatan awal-awal pertemuan dapat 

teratasi. Untuk pertemuan selanjutnya karena ada kelompok yang sudah 

mempraktikkan produk sebelumnya sehingga bila dirolling siswa sudah 

mengetahui tahapan proses yang akan dilakukan dengan melihat kelompok 

sebelumnya serta dapat bertanya kepada kelompok yang sudah melakukan. 

Siswa dengan melakukan sendiri dan tutorial sebaya menjadikan siswa lebih 

kompeten psikomotoriknya. 

11. Apakah keuntungan bagi kompetensi keahlian menerapkan model 

pembelajaran teaching factory? 

Jawab : Bagi kompetensi keahlian keuntungan yang diperoleh dari hasil praktik 

dapat digunakan untuk perputaran modal serta operasional jurusan baik untuk 
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perawatan alat, kegiatan siswa sehingga mengurangi beban sekolah dalam 

meningkatkan mutu pendidikannya. 

12. Apakah faktor pendukung dalam mengimplementasikan model pembelajaran 

teaching factory? 

Jawab : SMK Negeri 1 Jepara memiliki showroom dan koperasi peserta didik 

yang dapat digunakan sebagai wadah memasarkan produk. SMK Negeri 1 

Jepara memiliki web site, face book dan Instagram yang dapat digunakan 

sebagai sarana promosi dan marketing. Partisipasi masyarakat dalam memberi 

kepercayaan sebagai konsumen pelanggan produk hasil pembelajaran teaching 

factory. 

13. Apakah faktor penghambat dalam mengimplementasikan model pembelajaran 

teaching factory? 

Jawab : minimnya jiwa interpreneur tenaga pendidik, kurang maksimalnya 

manajaerial dalam tata kelola teaching factory, kegiatan evaluasi pelaksanaan 

pembelajaran teaching factory tidak kontinyu, perbaikan hasil pembelajaran 

teaching factory belum maksimal, terhambatnya proses produksi karena 

faktorpromosi dan marketing. 

 

 

INSTRUMEN PENELITIAN 

LEMBAR WAWANCARA 

 

LEMBAR INSTRUMEN GURU SMK N 1 JEPARA 

 

NAMA  : Waliatun, SP 

MAPEL  : Guru Produktif  Kelas XIIAPHP 

 

1. Apakah peranan guru produktif dalam mengimplementasikan model 

pembelajaran teaching factory? 

Jawab : Guru produktif menyispkan perangkat pembelajaran baik silabus 

Program tahunan, Program semester,RPP  dan dokumen teaching factory baik 

produk, jadwal blok maupun jonsheet dan mensosialisaikan kepada siswa 

setiap awal tahun pelajaran baik kelas X, XI, XII tentang model pembelajaran 

teaching factory yang teknis pelaksanaannya berbeda dengan pembelajaran 

pada umumnya di SMK. 

2. Apakah yang dimaksud komponen teaching factory? 

Jawab : Produk, jadwal blok dan jobsheet. 

3. Bagaimana implementasi produk dalam model pembelajaran teaching 

factory? 

Jawab : Mengidentifikasi  dan menganalisis KD4 pada mata pelajaran yang 

mampu menghasilkan produk. Setelah diidentifikasi oleh tim teaching factory 

bahwa diputuskan produk unggulan berupa nata de coco dan roti maka 

produk tersebut yang diproduksi secara kontinyu dan dipasarkan secara 
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massal sedangkan produk lain dari KD4 tetap dipraktikkan sebagai basic 

competency siswa sesuai tuntutan kurikulum. 

4. Bagaimana implementasi jadwal blok dalam model pembelajaran teaching 

factory? 

Jawab : Jadwal blok ketupat yang telah dibuat oleh kompetensi keahlian 

sebagai pedoman guru dan siswa dalam melaksanakan model pembelajaran 

teaching factory dimana siswa dalam satu kelas mempraktikkan kompetensi 

yang berbeda-beda sesuai kelompoknya sehingga produk yang dihasilkan 

juga beragam. 

5. Bagaimana implementasi jobsheet dalam model pembelajaran teaching 

factory? 

Jawab : Pada job sheet baik job laboratory, job order maupun project work 

digunakan sebagai panduan siswa dalam pembelajaran praktik sekaligus 

sebagai pedoman penilaian bagi guru dalam menilai siswa baik penilaian 

proses maupun produk dengan reduction point berdasarkan waktu dan 

pelanggaran sehingga diperoleh nilai akhir. 

6. Bagaimana sistem manajemen pengelolaan teaching factory yang 

dilaksanakan agar model pembelajaran teaching factory dapat dilaksanakan 

dengan baik? 

Jawab : 

Pada manajemen pengelolaan teaching factory guru bertanggungjawab 

menerapkan model pembelajaran teaching factory dalam kegiatan belajar 

mengajar. Guru bertugas penyusunan rencana dan pelaksanaan pembelajaran 

teaching factory, yang antara lain terdiri dari Program Tahunan, Program 

Semester, block schedule, Silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), 

dan Materi Ajar (Modul, identifikasi produk, job sheet dengan lembar 

penilaian), melaksanakan model pembelajaran teaching factory, melakukan 

penilaian hasil belajar teaching factory, mendokumentasikan penilaian hasil 

belajar disertai bukti kesahihan, keandalan, dan dievaluasi secara periodik 

untuk perbaikan proses pembelajaran teaching factory. 

7. Bagaimana cara pengukuran penilaian kompetensi psikomotorik dalam model 

pembelajaran psikomotorik?  

Jawab : Pada jobsheet sudah ada pedoman dan kriteria penilaian dimana 

penilaian proses dengan nilai 10 5 1 dan penilaian produk 10.4.1 Reduction 

point berdasarkan setiap kelebihan waktu20% dari waktu yang ditetapkan 

maka nilai dikurangi 0,1 dan bila terjadi pelanggaran setiap 20% dari total 

pelanggaran maka nilai dikurangi 0,1 

8. Apakah keuntungan bagi kompetensi keahlian menerapkan model 

pembelajaran teaching factory? 

Jawab : Biaya praktik bisa diputer sebagai modal dimana keuntungannya bisa 

untuk operasional kompetensi keahlian. 

9. Apakah faktor pendukung dalam mengimplementasikan model pembelajaran 

teaching factory? 

Jawab : Diakomodirnya pembelajaran team teaching oleh aplikasi dapodik 

sehingga setiap mata pelajatran diampu oleh 2 orang guru. Guru mendapatkan 
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kesempatan untuk magang industri dan pelatihan untuk meningkatkan 

kompetensinya. Jumlah siswa 1573 dan jumlah tenaga pendidik dan 

kependidikan 149 orang merupakan peluang senagai konsumen bagi produk 

teaching factory. 

10. Apakah faktor penghambat dalam mengimplementasikan model pembelajaran 

teaching factory? 

Jawab : Sulitnya pemasaran keluar lingkungan sekolah, kurangnya pelatihan 

tentang enterpreneur bagi guru. 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

LEMBAR WAWANCARA 

 

LEMBAR INSTRUMEN SISWA SMK N 1 JEPARA 

 

NAMA  : Vidara 

KELAS  : Kelas XIIAPHP1 

 

1. Apakah yang anda ketahui tentang model pembelajaran teaching factory? 

Jawab : Model pembelajaran teaching factory adalah pembelajaran berbasis 

produksi. 

2. Apakah yang anda ketahui tentang komponen produk dalam model 

pembelajaran teaching factory dan produk apa saja yang diproduksi? 

Jawab : Pada saat praktik pada setiap mata pelajaran telah mencantumkan  

produk yang akan dibuat selama satu semester pada job sheet. Produk yang 

dibuat selama praktik yaitu nata de coco, roti, risoles, sari buah, kacang telur, 

susu kedelai, telur asin, bakso, kunyit asam, jamur crispy, es buah,bola-bola 

coklat. 

3. Apakah yang anda ketahui tentang jadwal blok? 

Jawab : Siswa diberi 2 jadwal yaitu jadwal blok teori dan jadwal blok praktik 

dimana setiap minggunya rolling bergantian.  

4. Apakah yang anda ketahui tentang jobsheet? 

Jawab : Jobsheet seperti lembar kerja yang berisi kegiatan praktik yang akan 

dilaksanakan dan penilaiannya. 

5. Apakah yang anda lakukan saat pembelajaran model teaching factory 

diterapkan? 

Jawab : Pada saat jam produktif ada jam untuk teori dan jam untuk praktik 

sesuai jadwal blok. Guru telah memberikan jadwal dan jobsheet sehingga kita 

sudah tahu apa yang akan dipraktikkan dan kapan praktik dilaksanakan sesuai 

jadwal rolling. Siswa dibagi menjadi kelompok kecil dimana satu kelompok 

terdiri dari 2 orang siswa lalu melakukan praktik dari mulai penyusunan 

proposal, pesiapan alat dan bahan, praktik pengolahan, pemasaran, pelaporan. 

6. Apakah anda dapat menguasai kompetensi psikomotorik/ketrampilan yang 

lebih baik setelah melaksanakan model pembelajaran teaching factory? 

Jawab : Ya...karena siswa dapat membuat dan memasarkan beraneka macam 

produk secara mandiri dimana satu kelompok hanya 2 orang sehingga siswa 

lebih terampil dan setelah diuji kompetensi LSPP1 bisa dinyatakan kompeten 

sehingga dapat sebagai bekal ketrampilan bila memasuki dunia kerja dan 

wirausaha. 

7. Menurut pendapat anda faktor apa saja yang mendukung pembelajaran 

teaching factory? 

Jawab: Siswa lebih antusias saat praktik karena praktik sendiri-sendiri 

sehingga tertantang untuk bisa. 

8. Menurut pendapat anda faktor apa saja yang menghambat pembelajaran 

teaching factory? 
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Jawab : Saat pembelajaran teori di kelas karena seminggu berturut-turut 

sehingga kadang jenuh dan bosan. 

 

INSTRUMEN PENELITIAN 

LEMBAR WAWANCARA 

 

LEMBAR INSTRUMEN SISWA SMK N 1 JEPARA 

 

NAMA  : Indra Setiawan 

KELAS  : Kelas XII APHP1 

 

1. Apakah yang anda ketahui tentang model pembelajaran teaching factory? 

Jawab : Pembelajaran seperti ada di industri. 

2. Apakah yang anda ketahui tentang komponen produk dalam model 

pembelajaran teaching factory dan produk apa saja yang diproduksi? 

Jawab : Produk adalah poduk yang dihasilkan setelah pelajaran praktik. 

Produknya roti, susu kedele, nata de coco, kunyit asam, bola-bola coklat, 

bakso, telur asin. 

3. Apakah yang anda ketahui tentang jadwal blok? 

Jawab : Siswa diberi 2 jadwal blok 1 merupakan jadwal mata pelajaran teori 

dan blok 2 jadwal mata pelajaran praktik yang pelakanaannya bergantian 

setiap minggunya. 

4. Apakah yang anda ketahui tentang jobsheet? 

Jawab : Job sheet merupakan pedoman kerja siswa saat praktik dan ada 

lembar penilaian yang berisi nilai proses dan nilai produk. Bila tidak tepat 

waktu dalam produksi maka akan ada pengurangan nilai demikian juga kalau 

ada pelanggaran selama praktik. 

5. Apakah yang anda lakukan saat pembelajaran model teaching factory 

diterapkan? 

Jawab : Setelah diberi penjelasan guru siswa melakukan praktik berdasarkan 

jobsheet yang ada. Pelaksanaanya dalam satu kelas siswa membuat produk 

yang berbeda-beda sesuai kelompoknya karena dirolling sehingga saat guru 

tidak ada siswa dapat bertanya teman yang lain yang sudah pernah 

mempraktikkan. 

6. Apakah anda dapat menguasai kompetensi psikomotorik/ketrampilan yang 

lebih baik setelah melaksanakan model pembelajaran teaching factory? 

Jawab : Ya...karena siswa dapat membuat dan memasarkan beraneka macam 

produk secara mandiri dimana satu kelompok hanya 2 orang sehingga siswa 

lebih terampil dan setelah diuji kompetensi LSPP1 bisa dinyatakan kompeten 

sehingga dapat sebagai bekal ketrampilan bila memasuki dunia kerja dan 

wirausaha. 

7. Menurut pendapat anda faktor apa saja yang mendukung pembelajaran 

teaching factory? 

Jawab: Peralatan yang dimiliki sudah lengkap. 

8. Menurut pendapat anda faktor apa saja yang menghambat pembelajaran 

teaching factory? 
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Jawab : Sulit dalam memasarkan produk. 

 

 

INSTRUMEN PENELITIAN 

LEMBAR WAWANCARA 

 

LEMBAR INSTRUMEN SISWA SMK N 1 JEPARA 

 

NAMA  : Bagaz Ari Wibowo 

KELAS  : Kelas XII APHP 2 

 

1. Apakah yang anda ketahui tentang model pembelajaran teaching factory? 

Jawab : Pembelajaran berbasis produk. 

2. Apakah yang anda ketahui tentang komponen produk dalam model 

pembelajaran teaching factory dan produk apa saja yang diproduksi? 

Jawab : Pembuatan produk yang berkulitas sehingga dapat dipasarkan sebagai 

hasil pembelajaran. Produknya kunyit asam, jamur crispy, es buah,bola-bola 

coklatnata de coco, roti, risoles, sari buah, kacang telur, susu kedelai, telur 

asin, bakso. 

3. Apakah yang anda ketahui tentang jadwal blok? 

Jawab : Jadwal yang diblok mata  pelajarannya ada teori di dalam kelas untuk 

mata pelajaran normada dan pelajaran praktik di laboratorium yang 

pelaksanaanya bergantian. Jam mata pelajaran dalam satu minggu dikalikan 2 

misalnya matematika menjadi 8 jam per minggu. 

4. Apakah yang anda ketahui tentang jobsheet? 

Jawab : Job sheet itu lembar kerja yang harus dipedomani saat praktik. Ada 3 

jobsheet yaitu job laboratory yaitu lembar kerja untuk mempraktikkan 

produk-produk yang sudah ditetapkan oleh mata pelajaran, job order yaitu 

lembar kerja untuk mempraktikkan produk yang setiap hari ada yaitu nata de 

coco dan roti, project work yaitu lembar kerja untuk produk pesanan khusus. 

5. Apakah yang anda lakukan saat pembelajaran model teaching factory 

diterapkan? 

Jawab : Siswa dibagi dalam kelompok kecil dan siswa sudah tahu jadwal dan 

produk apa yang dibuat sesuai perputaran sehingga dalam satu kelas tiap 

kelompok membuat produk yang berbeda-beda dari semua mata pelajaran 

produktif yang diajarkan.  

6. Apakah anda dapat menguasai kompetensi psikomotorik/ketrampilan yang 

lebih baik setelah melaksanakan model pembelajaran teaching factory? 

Jawab : Ya.Siswa lebih terampil karena praktik sendiri-sendiri dan dituntut 

lebih bertanggungjawab dengan kondisi kerja seperti yang ada di industri. 

7. Menurut pendapat anda faktor apa saja yang mendukung pembelajaran 

teaching factory? 

Jawab: Peralatan lengkap sehingga dengan sistem rolling siswa dapat 

mengoperasikan alat sendiri-sendiri. 

8. Menurut pendapat anda faktor apa saja yang menghambat pembelajaran 

teaching factory? 
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Jawab : Dengan 2 jadwal yaitu blok 1 teori dan blok 2 praktik membuat siswa 

bingung jadwal mana yang dipakai. 

 

INSTRUMEN PENELITIAN 

LEMBAR WAWANCARA 

 

LEMBAR INSTRUMEN SISWA SMK N 1 JEPARA 

 

NAMA  : Andareta Fajrin 

KELAS  : Kelas XII APHP 2 

 

1. Apakah yang anda ketahui tentang model pembelajaran teaching factory? 

Jawab : Pembelajaran berbasis produk. 

2. Apakah yang anda ketahui tentang komponen produk dalam model 

pembelajaran teaching factory dan produk apa saja yang diproduksi? 

Jawab : Setiap mata pelajaran beberapa kompetensi dasar ketrampilannya 

membuat produk? Produknya kunyit asam, jamur crispy, es buah,bola-bola 

coklat nata de coco, roti, risoles, sari buah, kacang telur, susu kedelai, telur 

asin, bakso. 

3. Apakah yang anda ketahui tentang jadwal blok? 

Jawab : Siswa mendapatkan 2 jadwal yaitu jadwal teori di kelas dan jadwal 

praktik di laboratorium. Jadwal praktik di laboratorium berupa jadwal ketupat 

dimana siswa dirolling kegiatan praktiknys setiap minggunya sehingga saat 

praktik tidak ada lagi belajar mata pelajaran tetapi sesuai produk yang dibuat. 

4. Apakah yang anda ketahui tentang jobsheet? 

Jawab : Job sheet itu adalah lembar kerja untuk mengetahui jenis produk, alat 

dan bahan yang digunakan, langkah kerja, ketentuan dalam penilaian. 

5. Apakah yang anda lakukan saat pembelajaran model teaching factory 

diterapkan? 

Jawab : Siswa praktik sesuai kelompo kecil terdiri dari 2 sd 3 orang kemudian 

melakukan praktik sesuai jobsheet.  

6. Apakah anda dapat menguasai kompetensi psikomotorik/ketrampilan yang 

lebih baik setelah melaksanakan model pembelajaran teaching factory? 

Jawab : Ya.Siswa lebih terampil karena beraneka macam, produk dibuat dan 

dipasarkan sehingga dapat bermanfaat setelah lulus baik untuk bekerja 

maupun berwirausaha. 

7. Menurut pendapat anda faktor apa saja yang mendukung pembelajaran 

teaching factory? 

Jawab: Siswa lebih antusias karena dapat berproduksi dari awal sampai 

pemasaran tidak dibatasi waktu dan bisa pemasaran sampai keluar lingkungan 

sekolah. 

8. Menurut pendapat anda faktor apa saja yang menghambat pembelajaran 

teaching factory? 

Jawab : Sulit dalam pemasaran, kemasan produk belum menarik. 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

LEMBAR WAWANCARA 

 

LEMBAR INSTRUMEN SISWA SMK N 1 JEPARA 

 

NAMA  : Isnaini Nadia Putri 

KELAS  : Kelas XII APHP 2 

 

1. Apakah yang anda ketahui tentang model pembelajaran teaching factory? 

Jawab : Pembelajaran berbasis produk. 

2. Apakah yang anda ketahui tentang komponen produk dalam model 

pembelajaran teaching factory dan produk apa saja yang diproduksi? 

Jawab : Setiap praktik siswa membuat produk sesuai mata pelajaran yang 

dipelajari. Produknya kunyit asam, jamur crispy, es buah,bola-bola coklatnata 

de coco, roti, risoles, sari buah, kacang telur, susu kedelai, telur asin, bakso. 

3. Apakah yang anda ketahui tentang jadwal blok? 

Jawab : Ada 2 jadwal blok 1 untuk mata pelajaran normada dan jadwal blok 2 

untuk mata pelajaran produktif. 

4. Apakah yang anda ketahui tentang jobsheet? 

Jawab : Panduan saat praktik yang berisi SOP pembuatan produk yang akan 

dibuat baik job laboratory, job order maupun project work 

5. Apakah yang anda lakukan saat pembelajaran model teaching factory 

diterapkan? 

Jawab : Siswa telah memiliki jadwal praktik yang dirolling sehingga siswa 

dapat persiapan praktik yang akan dilakukan kemudian menyusun proposal 

usaha secara kelompok terdiri 2 sd 3 siswa sehingga diperlukan modal usaha 

dengan mengebon pada guru mata pelajaran sesuai jenis produknya. Siswa 

belanja sendiri lalu melakukan praktik sesuai jenis produk pada jonsheet 

sampai pemasaran lalu menyusun laporan.  

6. Apakah anda dapat menguasai kompetensi psikomotorik/ketrampilan yang 

lebih baik setelah melaksanakan model pembelajaran teaching factory? 

Jawab : Ya.karena siswa dapat praktik secara mandiri dan bila tidak tahu bisa 

tanya kepada teman yang lain yang sudah melakukan praktik sehingga siswa 

lebih terampil. 

7. Menurut pendapat anda faktor apa saja yang mendukung pembelajaran 

teaching factory? 

Jawab: Siswa dapat memasarkan produk secara langsung maupun secara 

online. 

8. Menurut pendapat anda faktor apa saja yang menghambat pembelajaran 

teaching factory? 

Jawab : Pembelajaran teori di kelas dalam satu minggu membosankan 

terutama bila guru mengajarnya monoton. 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

LEMBAR WAWANCARA 

 

LEMBAR INSTRUMEN SISWA SMK N 1 JEPARA 

 

NAMA  : Syfa Fauziyah 

KELAS  : Kelas XII APHP 3 

 

1. Apakah yang anda ketahui tentang model pembelajaran teaching factory? 

Jawab : Pembelajaran berbasis produk. 

2. Apakah yang anda ketahui tentang komponen produk dalam model 

pembelajaran teaching factory dan produk apa saja yang diproduksi? 

Jawab : Setiap praktik membuat produk yang dapat dipasarkan.  Produknya 

kunyit asam, jamur crispy, es buah,bola-bola coklatnata de coco, roti, risoles, 

sari buah, kacang telur, susu kedelai, telur asin, bakso. 

3. Apakah yang anda ketahui tentang jadwal blok? 

Jawab : Ada jadwal blok teori dan blok praktik yang pelaksanaannya 

bergantian setiap minggu dan ada jadwal ketupat saat praktik siswa dirolling 

produk yang dibuat. 

4. Apakah yang anda ketahui tentang jobsheet? 

Jawab : Job sheet terdapat acara, alat dan bahan, langkah kerja dan penilaian. 

Dalam penilaian ada reduction poin bila dalam membuat produk melebihi 

waktu yang ditentukn dan bila terjadi pelanggaran selama praktik sehingga 

membuat siswa dalam praktik lebih bertanggungjawab fokus dan cepat sesuai 

target. 

5. Apakah yang anda lakukan saat pembelajaran model teaching factory 

diterapkan? 

Jawab : Siswa secara berkelompok dimana satu kelas dibagi 2 sd 3 siswa lalu 

sesuai jadwal produk apa yang dibuat untuk setiap mata pelajaran lalu bekerja 

sesuai . jobsheet sehingga menghasilkan produk kemudian memasarkan dan 

menyusun laporan. 

6. Apakah anda dapat menguasai kompetensi psikomotorik/ketrampilan yang 

lebih baik setelah melaksanakan model pembelajaran teaching factory? 

Jawab : Ya.siswa dengan melakukan praktik secara terus menerus bahkan 

yang nata de coco dan roti diulang-ulang sampai 3 kali sehingga benar-benar 

mampu membuat dan berinovasi terhadap produk yang dibuat sehingga 

meningkatkan ketrampilan sebagai bekal di dunia kerja maupun 

berwirausaha. 

7. Menurut pendapat anda faktor apa saja yang mendukung pembelajaran 

teaching factory? 

Jawab: Dengan jadwal blok proses produksi bisa berlangsung tanpa terganggu 

jam mata pelajaran lain serta siswa lebih fokus untuk menguasai ketrampilan 

sehingga kompeten saat uji kompetensi LSPP1. 

 

 



217 
 

 
 

8. Menurut pendapat anda faktor apa saja yang menghambat pembelajaran 

teaching factory? 

Jawab : Pemasaran yang sulit sehingga butuh promosi dan kerjasama dengan 

pihak lain. 

 

 
 


