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Kata Pengantar

Sl,ukur Alhamduliilah alas berkat Rahmat Allah SWT, bahrva seminar nasional ini dapat

berlalgsung dengan baik dan lancar ini berkah kerjasama antar panitia dan lembaga 
.penel 

itian LNM

Oun piiuk ipon.io. PerlLr di infonnasikan bahwa seminar nasional .vang pertama dilaks'nakan oleh

lembaga penelitian ini merupakan batu loncatan untuk mendapatkan hasiL hasil penelitian dengan

iu".an"b"iupa makutatr lbaik nasional maupun intcmational), jurnal yang bereputasi internasional dan

."ri"""f, fII<f berupa paten dan patcn sederhana,TTc serta produk prototype dan model Dari hasil

p"rn*uf.ar, .ut"f"f, nusional tclal terkumpul sebanyak I l'l (seratus empat belas) lang mana berasal

lari UNM (FMIPA, Fl', FBS, FIK, FIP. FBS, Psi, FSD)' UNHAS Makassar, UMI, Univ Tronojoyo

\{adura, SilE YPUP Makassar, Politcknik Negeri Bali' UPI BanduDg, dan PTN'ryTs se Sularvesi

Selaran. dan panitia harapkan nudahan tahun depan iunlah yang bermiDat untuk memasukkan

makalah senraiin mcningkat dengan banyaknya skim penelitian baik hibah kompetetif NasionaL dan

Desentralisasi. Beberapa produk Undang Undang berupa sesuai dengan amanat Undang-Undang

^-onor 
5 Tahun 2014 dan lnstruksi Prcsiden Republik Irrdonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang

Percepatan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi pada Kementerian/Lembaga 
-s,ella- 

mernpelhatikan

k.teniuun sebagli,rtana diatLrr dalam Peraturan Peraturan Diden Kemdiknas RI No /DIKTI/Kep/2011

Tre PEDOM'N AKREDITASI TERBITAN BERLA.LA ILMIAH Pada hakckatnva, tuiuan dari

f".tungunun ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) adalah untuk neningkatkan kesejalrteraan

maslarakat dalan rangka membangun peradaban bangsa (UU No 18/ 2002)'

Ilmu Pengetahun dan Teknologi Lampiran Peraturan Presiden Nonor 2 tahun 2015 icntang

Rencana Pembar-rgunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 secara tegas menyatakan bahwa islr

srategi pembang;nan Ipte[ 2015-2019 adalah peningkatan kapasitas iptek berupa:.(l) kemampuan

..'nt1.ifun s,ribangnn nyatu bagi daya saing sektor produksi, (2) keberlanjutan dan pemanfaalan

sLrmber da]a alarn, d1n (j) penyiapan masyarakat Indonesia menyongsong k€hidupan global yang

maju dan modern, serta ketelsediaan faktor-faktor yang diperlukan (SDM' sarana prasarana'

kel'embagaan iptek, iaringan. dan pembiayaan) Lebih laniut disebuttrian bahwa penyelenggaraan riset

aifokuslian paia Uidung-bidang yang diamanatkan RPJPN 2005-2025 yaitu: (1) pangan dan pertanian;

f:) .nergi. inergl t^.riarn t"itu.ut on; (3) kesehatan dal obat; (4) transponasi; (5) telekomrrnikasi-

inion-'ai dan kJmunikasi (TIK); (6) teknologi pertahanan dan keamanan; dan (7) material naiu'

Saya menyadari sepenuhnya bahwa daiam kegiatan semirlar nasional ini didukung balyak pihak

.ane ikui nemberikan clukungan sefta bantuan baik secara moril naupun materjal- Oleh karena itLr

sula- menyampaikon terima kaiih yang tulus dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada Bapak

netor UNl,t iun selLrruh unsur pirnpinan, Fakultas, Ketua Lemljt, Ketua LPM, dan tetkhusus kepada

Danilia dan para slal 'enlil !dng telalr ban)al meluangkan $a\lunla Aklim)" 'n)a mentampr'karr

i.nrna ko'ih rang.ebe.o' be.arnla kepao, Bipak lou 5audam )ang berkcnan hrdir dan telan hersahar

unruk nengikuti seminar nasional ini. Mohon maafatas segala kekurangan

\\ abiilahi Taufik WalhidaYah
\\ assalamu Alaikum Warahnatullahi Wabarakatuh.

a

Makassar, 13 Juni 2015

Ketua Panitia

Mohammad wijaya. M
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PELAKSANAAN PROGRAM UNIT PRODUKSI DI SEKOLAE
MENENGAII I(EJIJRUAN (SMK)

_ Hasanah Nur datr Muh. Nasir Malik
l"I Utriversitas Negeri N4akastu
Lmail: ha-\anahDnn@yahoo.coh

Abstrak: Tujuan peneljtian ini untuk mengetabui sejauh nana pelaksanaan prograrn Unir
Produksi di Sekolah nenengah kejuruan (SMK), dan hanbatan-hambatan yans dialami SMK
dala pelaksanaan pro$am Unit Produksi. Jenis penelilian ini adalah penelilian survei, )"hi
survei langsung ke SMK tentang pelaksanaan Unit Produksi dan hambatan-hambatan dalam
pelaksanaannya. Populasi penelitian ini adalah semua SMK nege maupun swasta yang ada di
Kota Makassar berjumlah 91 sekolah. Sedanskan sampel penelitian dianbil SMK Teknolosi dan
Rekayasa beriunnah 40 sekolalr, yang terdiri dari 6 sekolah neseri (SMK Negeri) dan 34 sekolah
swasta. Sampel diambjl secae prcpoftionatu Snatfed Randan.SaDprt& Sumber data dalam
penelirian ini, yakni: (a) kepala Sekolah; (b) wakil kepala sekolah; (c) guru Produkril (c) gum
kewnausahaan; dan (e) peserta didik. Berdasarkan hasil slrvey dan analisis data yans telah
dilakukan, bahwa temyaia ada 53 % SMK yang belum melaksanakan program Unit produki
sesuai dengan standar operasional yang telah ditentukan oleh Diknenjur. Kendala yang dihadad
sekolah dalam pelaksanaan program unit produksi adalah: (1) nrasalah sarana prasarana )"=trq
kurang nemadai. (2) sumber daya manusia yang nengelola progran unit produksi sangat minim"
(3) konitnen kepala sekolah kurang, dan (4) ke{asama anlara dunia ke{a dengan sekolab masil
L-urang

IGta kunci: unit produksi, program, survey, siandar operasional

PENDAH[ILUAN

Pendidikan adalah saha sadar dan te-
rencana untuk mewujudkan suasana belajar dan
proses pembelajaran, agar pesefta didik secara
aktif mengembangkan potensi dirinya unt k
memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pe-
ngendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak

'mulia, serta keterampilan yang diperlu-kan
dirinya, masyarakat dan negara. Pendidikan
mempunyai pemnan yang sangat strategi dalam
pengembangan sumber daya manusia (SDM),
khususnya sekolah menengah kejuruan.

Sekolah menegah kejuruan (SMK) me-
rupakan salah satu lembaga pendidikan formal
yang beftLljuan untuk menghasilkan tenaga kerja
tingkat menengah. Sebagai lembaga pendidikan
formal, SMK turut bertanggung jawab dalam
pembenaharr. R1ningkaran keahlian dan Le-

lerampllan peserta 0ldlI selllngga lnampu
m€nghasilkan tenaga kerja yang b€rl:ualitas,
dapat memasuki pasar tenaga kerja baik skala
regional maupun global.

Peraruran Pemerintah Republik
No 17 Tahun 2010 tentang Pengelotaan
Penyelenggaraan Pendidikan pasal 76 menla-
kan tujuan pendidikan menengah kejurtr
adalah membekali pesefta didik dengan tc-
mampuan ilmu pengetahuan dan teknologi s€rE
kecakapan kejuruan para profesi sesrrai den5
kebutuhan masyarakat. Upaya pemerintah ud
mewujudkan tamatan SMK yang memilli
keunggulan kompetitif dan komparatif tetr-
banl a( dilakLrlan. Narnun demikian samsi
sekarang masih lebih banyak dalam tingka
Lebijakan. .edangLan pada taral implementri-
nya masih mengalami banyak permasalal--
Salah satu kebijakan pemerintah terhadap
laksanaan sekolah menengah keiuruan (SMK)
Indonesia adalah link and mdtch. Secara oF
rasional, kebijakan link and natch ini dihar+-
kan mampu merubah pendekatan .rrppt dli
fienjadi demand driven, dengan mengikut
kan dunia usaha dan industri berperan

292
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:valuasi pendidikan kejuruan (Wardiman, 1998i
:0).

Undang-Undang No.20 tahun 2001
.ntang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)
:idefinisikan sebagair "Pendidikall kejuruan
rerupakan pendidikan yang lllempersiapkall
'eserta didik untuk dapat bekerja dalaln bidang
:rftentu. Pendidikan kejuruan sebagai salah satu
r.8ian dari sistem Pcndidikan Nasional
rcmainkan peranan vang sa gat stratcgis bagi
:ir$'uiudnya angkatan kerja nasional ]ang
::rampil. Sekolah menengah kejuman (SN,lK)
'cnrlil,i perlr. pentrng hapi pencrpaiar rujuarr

ren)'iapkan siswa dengan kcterampilan dan
iLkap prolesional hingga siap lnenrasul(i
rpangan kerja.

Pendidikan kejuruan bedujuan untuk
:reningkatkan kccerdasan. pengetahuan, kc
:ribadian. akhlak mulia. scna keterampilan
reseda didik untuk hidup mandiri dan rnengikuti
-.rldidikan lebih lanjut sesLrai delgan proEeDl
. eiumannla. Konsekucnsin)a sekolah hams
:rembekali pesena didik dengan kompetensi dan
'. rrar'pJdn icsrrai kebrttrrh:rr duri. "erla
iardiman (1998: 34) melxnuskan pendidikan
...'iuruan sebagai program pendidikan yang
::cara langsung dikaitkan dengan penyiapan
i.seorang untuk sualu pekeiaan tertentu atau
,nluk persiapan tambahan karier scscofang. Dari
'-rmlrsan tcrsebul, nampak bahrva pendidikan
' - .rnrrn rnenrpalan penJidil,an . a .g JiJ(.:r.I
-nnrk mempersiapkan seseorang dalam me-
lasLrki lapangan kerja. D.lri pengeftian tersebut
::lsurat bah$a pendidikan kejuruan bcrusaha
ntuk menghasilkan lulusan ]ang dihampkan

:rampu beradabtasi secara cepat dengan dunia
,icrja. Karakleristik pendidikan kejuman adalah:
I pendidilian kcjuruan diarahkaD untuk

:rempersiapkan peserta didik nlemasuki dunia
..:rja, l) pend;dikan kejuruan didasarkan atas

lentand driwn" atau kebutuhan dunia keda. i)
:rkus isi pendidikan kejuruan ditekankan pada

:enguasaan pengetahuan, keterampilan. sikap
ian nilai-lilni yang dibutuhkan dunia kerja.4)
::nilaian yang sesungguhnya terhadap kesuk-
:.san p..serta didik hanrs pada " ,4.rrdr on " atau
r.rfonna dalam dunia kerja. 5) hubungan yaDg

:rat dengan dunia ke{ia merupakao kunci sukses
:nJ ditan kejurrran.l5l pcr.JJika (cjr.nran

,-! baik h"rus memiliki .ild re.pon.il ddn

rntisipatif terhadap kemajuan teknologi, 7)
r3ndidikan kej ruan seharusnya lebilr mene-
..:rnkan pada "leaming by daitg' dan "hdilds ot1

erpetienrc", 8) pendidikan keiuruan memer-
lukan fasilitas mutal ir unluk kegiatan praktik.
dan 9) pendidikan kejuruan memerlukan biava
investasi dan ope|asional yang lebih besal'
dibandingkan pcndidikan urnum lainnya (Wa|di-
n1an, 1998: l7)-

Penyelenggaraen pendidikan dan pelatihan
kejuruan menganut alira| eksistcrsialismc dan
eseosialisme. Pertama. fi losofi eksistensialisrre
berkeyakinan bah\,a pendidikau harus mc-
rrr rrbrrrkarr .hn rrenuerrbanqla eLs.terr,r
pesena didik seoptinal rnungkin nrelalui proses
pendidiken yang bennartabat, pro-pcrubahan
(kreatil ino\atif. da cksperimen) lnenumbuh-
kan da mengenbangknn bakat. minat dan
kemampuan peserta d;d;k. Kedua, filosofi
esensialisme (fungsionalisnc) nenekankan
bahrva pendidikan harLrs berfirngsi rclc|an
dengan kebutuhan, baik kebutuhan individu,
keluarga 111aupun kebutuhan berbagai sektor dan
sub sektomya, baik Iokal, asio al maupun
intelnasional. DalaLn mcngaklualisasikan kedua
filosofi rersebut, empat pilar pcndidika
Leatning lo know. L?aning lo do, Lear]ting to
lire tagether, clnd Lcdnilg 1.) D. rnenerapkan
dasar bagi praktik-praktik penyelenqgaraan
pendidikan di Indonesia, rnulai dari kudkulun,
guru! proscs belajar mengajar', samna prasarana.
hingga sarrpai penilaian.

Pend.Jika keiur....n lr:rru. l-ero ienta.r
ekonomis dan produktif, -vang diharapkan
menghasilkan wirausaha$,an nuda yang andal.
Selain menriliki.jiwa wirausaha, peserta didik di
sekolah menengah keiuruan (SMIK) diharapkan
dapai mengikuti perkembangan tel(nologi. dapat
nlcn:.ra.di dil nleneriplann\1. (el apc, b-9ian
dari sistem pendidikan Nasional, sekolah
Dlenengah keiuruan memiliki orientasi pada
pembentukan kecakapan hidup, )aitu melaiih
peseda didik untuk menguasai keteranlpilan
yang dibutuhkan oieh dunia kerja terDrasuk
bisnis dan industri. Karenanya, pendidikan
kecakapan hidup pada sekolah menengah
kejuruan mempunyai tugas utama melatih
peserta didik menguasai suatu keterampilan
secara prolesional dalam bidang keahlian
teftentu, menyiapkan mereka agar memiliki
kenrarnp"n berpil,ir rang trrrgei Ji .amprnE

h:rrrr. nr<rrrprr.rra korrritrr,er, rnur"l .,r,g Iingg..
maLr hidup berdtunpingan dengan baik dalam
masyarakat,vang nlultikultur. nrultireligi, dan
multi etnis (Finch dan Crunkilton, 1999:220).
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Sekolah menengah kejuruan (SMK)
sebagai institusi pendidikan yang melakukan
proses pembelajaran berbasis pmduksi sangat
dimungkirkan menghasilkan produk-produk
yang layak dijual dan mampu bersaing di
pasaran. Oleh karena itu SMK seharusnya
mengembangkan unit prcduksi yang relevan
dengan program keahlian yang dikembangkan di
sekolah sebara terprogram dan terstruktur.
Kenyataan di lapangan banyak SMK yang
mampu nenghasilkan produk yang bennutu,
akan tetapi karena satu dan lain hal belum
mampu nemasarkannya, sehingga diperlukan
sebuah strategi dan keativitas tinggi untuk
lnenjual keterampilan tersebut.

Inilah salah satu kelemahan system
pembelajaran dj sekolah (SMK), siswa hanya
diberikan keterampilan kejuxuan (hard skill),
tetapi sangat sedikit diberikan keteranpilan
untuk nengelola potensi diri (sof skil, ]Jnrk
dapat mengembangkan keativitas dan ke-
mandirian anak didik. Unit produksi, seharusnya
dapat menjadi tempat menumbuhkan keativitas,
inovasi dan potensi lain yang di-punyai anak
didik

Berdasarkan pernyataan oleh beberapa
ahli tersebut di atas, disinpulkan bahwa
pendidikan kejuruan (SMK) harus dapat
mempersiapkan peserta didik memiliki
keterampilan dan keahlian tertentu yang di-
butuhlan oleh dunia kerja dan atau mem-
persiapkan pesefta didik untuk hidup mandiri
yang dapat menciptakan lapangan keia. Melalui
program unit produksi para p€serta didik dapat
dilatih mengasah keterampilan yang dimiliki
untuk dapat menghasilkan nilai tambah baik
unruk sekolah maLrpLLn unruk dirin)a sendiri.

Upaya yang dilakukan untuk membantu
. terwujudnya link and natch adalah dengan

pelaksanaan program unit produksi di SMK.
Pengembangan kegiatan unit produksi di SMK,
selain dimaksudkan untuk menambah peng-
hasilan sekolah, sekaligus ikut mendukung
produktivitas nasional.

Program unit produksi ini diharapkan
berfirngsi sebagai pranala frrpdr?y menggiring
SMK berwawasan pasat (hdrker, berwawasan
mufu, berwawasan keunggulan dan berwawasan
eLonomi. Unir o@dukqi merupakan slratu proses

kegiaran usahalang dilakukan di sekolah dan

bersifat bisnis sefta dilakukan oleh warga
sekolah dengan memberdayakan sumber daya
sekolah yang dimiliki dan dikelola secara

profesional- Unit produksi
akivitas bisnis yang

berkesinambungan dalam

meruPakan
dilakukan
m€ngelola

daya sekolah sehingga dapat men

antara SMK dengan kebutuhan dunia
Apabila senakin banyak SMK
mengembangkan unit ploduksinya,
kesulitan SMK mencari tempat praktek
industri sebagian dapat letatasi. N
demikian sampai sekarang, pelaksanaan prog
unit produksi di SMK mengalami ba4
pernasalahau. Masih banyak unit prcduksi

keuntungan-
Penyelenggaraan unit

dilarapka dapat meningkatkan
sumber daya pendidikan yang

produksi

),ang mengarah pada peningkatan mutu
Dengan melaksanakan UP diharapkan

produk dan iasa yang menda

p

dicapai kesesuaian kualifikasi atau

tidak berialan sesuai harapan. Unit
SMK dikolola dengan sederhana

Keberhasilan Unit Prodrksi di

perlr kajian yang lebih mendalam

Unit produksi di sekolah

menerapkan prinsip-prinsip manajemen
baik. Hal ini bertentangan dengan
keberadaan SMK, yakni pendidikan kejud-
SMK mernberikan bekal kepada peserta

untuk bekerja guna menopang
(Finch & Crunkilton, 1993:71).

sangat tergantung kepada manajemen
diterapkan di sekolah tersebut. Oleh
meniadi hal yang penting untuk
manajemen SMK agar Unit Produksi
dikembangkan dalam upaya memperkokoh
saing tamatan,

Berdasarkan uraian tersebut di atas,

pelakranaan Unit Produksi 
'UPi 

di SMf!
kendala-kendala yang dihadapi sekoJah
pelaksanaan UP dapat diketahui dan
dicarikan solusi untuk mengatasinya.

proses kegiatan usaha yang di lakukr
sekolah, bersilat bisnis dengan pelaku

sekolah, mengoptimalkan sumber daya
dan lingLungan, dalam berbagai bentuk
usaha sesuai kemampuan yang di kelola
professional.

oleh karena itu Unit Produki
diartikan sebagai suatu usaha atau aktivitas
berkesinambungan dalam mengelola
daya sekolah untuk mendapatkan
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:3cara maksimal dan ntenghasilkan barang atau

Mcnurut Wardinan ( 1998:107) bahwa
.rogram unit produksi diharapkan berlungsi
lebegai pranata frcarg nenggiring SMK
rerwa\lasan pasat lnarkel), berNawasan mutu,
:renva\rasar keunggulan, dan bcrrvarvasan
;konotri. Apabila scmakin banvak SMK
crhr.i. merrycrnbr-rkdr ur,ir nodrk,rn\J.
aka kesulitan SNII( mencari industri tcnpar

"r.ktek keria indu.rr i .(bigiar o-nrr ler"rd.i
Oleh karena itu. refomasi pendidikan

iqjuruan melalui program unit produksi harus
remiliki dampak langsung meningletkaD da]a
!aing kelerampilan tenaga kerja untuk pasar
:naga kcrja,produklivitas dan mempromosikan

3ktivitas ke\\'irausahaan. Hal ini tentu ya dapat
rrcningkalkanhasil pasar tenaga kerja dan
nendorong pcrtunbuhan ekonomi di rnasa
Jcpan (Md.Aktaruzzanran: Che Kurn Clemcn,
:01 I ).

Unit produksi metupakan prosrarn pe-
merintah dalam upava untuk nlemajukan SMIK.
Dalam pengembangann],a- jika sekolah tciih
berhasil melaksa akan unii ploduksi dengan
raik, rraka pelaLsanaannva dapat mengarah
-Jleniadi te.lc hitlu .faclani. vaitu sebuah program
\ang mengintegrasikan pembelajaran dcngan
ro.e. produl.:i. .elrnd,,a .r.sd rncm.l'ki pe-

ngalanran laresung bckcrja di industri dan di-
harapkan jiwa entrepreneur mcrcka juga beF
kembang. Namun kenyaiaannya berdasarkan
nbservasi awal vang telah dilakukan. ternvata
pelaksanaan urit produksi belum scsuai dengan
harapan karena nrinimnya prosedur operasional
baku, sehingga perkenbangan unit produksi di
SMK masih jauh dari harapan. Oleh karenanya,
perlu dilakukan sunev langsnng ke lapangan
seca/:r bcrkelanjulan, agar kendala-kendala yang
diL"dapi \M)' dalarn irrrplcnrenra.i program u rrir
produksi dapat diatasi.

}IETODE PtrNELITIAN

.lenis peneliiian ini adalah penelitian
nlr\.ei, yakni survei langsung ke sekolah mc-
nengah kejuruan (SNIK) tentang pelaksanaan
Unit Produksi dan hambatanhambatan dalam
pelaksanaannya. a

Secara umum tujuao penelitian ini untuk
mengetahui se_jauh mna pelaksanaan program
tjnit Produksi di Sekolah menengah kejuruan

(SMK). Sedangkan secara khusus penclitian ini
beriujuan untuk mengctahu': (a) se.jauhmana
pelaksanaan program Unit Produksi (UP) di
sekolah melrengah kejuruan (SMK). dan (b)
hambatan-hambatan ]ang dialami SMK dalam
pclaksanaan program Unit Produl$i.

Penelitian ini diharapkan bennanlaat bagi
dulria pendidikan baik secara tcorius maupun
secara praktis. khususnya pendidikar teknologi
kejuruan. Manlaat teoritis, adalah menanbah
khasanab kajian teoritis terhadap pelaksa aan
IJnir Produksi (UP) dalam upaya lneningkatlian
kualitas lulusan. Sedangkan nranfaat praktis.
yakni: (a) meningkalkan kompetensi lulusan
sesuai kebutuhaD dunia kc4a, (b) pernbelajaran
dapat clektif dan efisien dala rangka mem-
bangun.jiwa entrcpreneur sis$'a & neningl(ailian
kompetensi lulusan. dan (c) terbentukn)a trudaya
akadelnik yang mampu lnernbeldayakan selunrh
komponen sekolah untuk mendapatkan ke-
untungan financial sehingga SMK rncniadi
sekolah yang efektiL

Populasi penelitian ini adalah scnua
SMK negeri malrpun swasla yang ada di Kota
Makassar beiumlah 91 sekolah. Sedangkan
sarnpel penelitian dialrrbil SMK Teknologi dan
Rekayasa beiumlah 40 sekolah. yang terdiri dari
6 sekolah negeri (SMK Negeri) dan 34 sekolah
s\\,asta. Sampel diambil secara proportionate
Stratifie.) Rdndon Sanp1riry. Sumber data dalam
penelitian ini, yakni: (a) kepala Sekolah; (b)
\!akil kepala sekolah; (c) guru Produktit: (c)
euru ke\!irausahaan; dan (e) peseflr didik.

HASIL DAN PEMBAIIASAN

a. Peliksanaan Program Unir PrnduLsi

Berdasarkan hasil suney dan pengumpu-
lan data yang telah dilakukan, bahrva dari 6
sekolah negeri yang diobservasi han)a 67 %
sekolah yang nelaksanakan prcgram unit
produksi sesuai dengan standar operasional,
sedangkan 3i % tidak menjalankan program unit
produ[.i sebigxinrara me' i1) a Dc tiki..n.i p,r

SMK s\\asta yang diobseryasi scbanyak 34
SMK, han)a 10 SMK atau 30% yang me-
laksanakan program unit produl(si sesuai standar
operasional, 12 SMK atau 35% yang melaksara-
kan program unit produksi tctapi kurang
maksimal dan 35% SMK sama sekali tidak
melaksanakan program unit produksi. Jadi secara
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keselurLrhan SMK yang diobsenasi ]ang
menjadi sampel penelitian, ternyata ada 5i%
SMK yang belurn nelaksanakan prograrn Unit
produksi. hri bertentangan dengan kebijakan
Direktorat PSMK (2007) bahwa dalam ke-
bijakannla memberikan fasilitas progam un k
pengenbanga program unit produksi sekolah,
dengan tujuan menjadikan SNIK scbagai Nahana
kegiatan praktik pcndidikan dan latihan yang

rc oricrlrci p.rda durrr lerjr. Der'pan ".utt''i
bahwa SN4K sebagai institLrsi lc1]rbaga pen-

didikan fonral )ang mclakukan proses peln-

belaiaran berbasis dunia kela yang sangat
m .n5kin mcr;ha. ll,n p-odrrk rn rrrpun i-."
-vang 1a,vak dijual dan manpu bersaing di pasar

kerja. SNIK pcrlu nenciptakan daD mengen-
bangkan suasana belrlar bekeLja nyata. dalam
hal ini melalui kcgiatan praktik uoit produksi

dan jasa di lingkungan SMK. yang rcLcvar
dengan prograrn keahliaD dan tuntutirn pasar

kerja sangat perlu begi siswa SN{K sebagai
wahana reFlika kerja di dunia SMIK.

Oleh karenanya, SN4K diharaplian dapat
rr'<ldk.lrakan prog an Ill derrgrn t.'j'r.,n
penyelcnggaraan kegiatan unit prodLlksi sebagaii
(1) rvahana pelatihan bcrbasis produksi/jasa bagi
siswai (2) wahana rrenurnbuhkan dan mengem-
bangkaniiwa Nirausaha guru dan sisrva di SN{K:
(l) sarana pmktik produl$if secara langsung bagi
siswa; (4) menrbantu pendanaan untuk pcmcli-
hxraan, penambahan fasilitas dan biaya-biaya
operasional pendidikan lainnya; (5) menambah
semangat kebersanraan. karena dapat merrjadi
wahana peringkatan aktivitas produktif guru dan
.r,sr .en:r r'<r rber.l.ar, t,..,"r .cn1 per,inF-
katan kesejaht€raan *arga sekolah; dan (6)
mengenbangkan silep mandiri dan perca)a diri
dalam pelaksanaan kegiatan praktik sisrva (Dik-

' meniur,2007).
oleh karenanya, SN4K diharapkan dapat

I)cl.rl\rJnalar prngrar" ini Jengan Rirrdn
penyelenggaraan kegiatan unit produksi sebagai:
(1) wahana pelatihan berbasis produksitasa bagi
sisrva; (2) wahana nrenumbuhkan dan mengenr-
bargkan .jiwa rvirausaha guru dan sisrva di
SMK;(3) sarana praktik produktif secara lang-
suirg bagi siswa; (,1) Drembantu pendanaan untuk
pemeliharaan, penambahan lasilitas dan biaya-
biaya operasional pendidikan lainnya; (5) ne-
nanbah semangat kebersamaan, karena dapat
menjadi rvahana peningkatanaktivitas produktif
guru dan siswa seftamemberikan 'incone setla
peningkatankesejahteraan \rarga sekolah; dan

(6)rengerrbangkan sikap mandiri dan percal.
diridal"rn pelal.ar,:nrr keciJrill proL'ik s.$
(Dikmenjur, 2007).

b. llambatrn lehk.:rnaan I nit Produki

Berdasarkan temuan-iemuan perrelitii::
tentang hambatan aiau kcndala lang dihadap

scl olah dnlarn pel..k.ar)iarr |rourdrn un

produksi adalah: (1) masalah sarana prasarar:

).r'! Lrrrang rnerrddd. ' i r .urnbcr d")a rrr"nu' ,

]ang rnengelola program unit produksi sang:
rrinirn. (3) komitmen kepala sekolah kurang, da.
( ) \e'la'drn:r anrdr" uu di denpdn \eko dh rr.'.
kurang.

I(xSI}IPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pcu
bahasan yang telah diuraikan diatas, trak'
kesinpulan perelitian ini adalah:
I tel"k,.,nrrlr pru!rJrn ullrl prodr.k.i :

sekolah nenengah kejuruan (SMK) c

Makassar behnn optimal, terbukti deng;:
hasil suncy -vang dilakukan ada 53 % Sl\{K
yang belurn melaksanalGn progran un::
produksi berdasarkan standar operasional

2. Hambalan dalam pclaksanaan program un:

produksi adalah: (a) masalah saraoa prasarar.
yang kurang memadai, (b) sumber da\:
rrranurra JJng.kan men;elola protranr u'

lrod'rk.i 'rrrgrr mrnim. rc' komrtrnerr (eo" -

sekolah liuranp. dan (d) keriasama anta::
du/di dengan sekolah masih llurang.

DAFTAR PUSTAI'A:

David Boud & Nicb Sol(nnon. (200j
IL'a*Based Learning ,4 New Hig;::'
tll.:dlirr.Buckingham: Published E

SRHE andopen University Press Cel: -

court.
Depdiknas. (2009).Renctlnd strdtegis Det:-

temen pendidikdn Nasion.i tLlhun 20: -
2A14, tenlang nenuju pentbangn:--
pendidikan Nas ional.i angka pdnj aug 2 i : :

Depdiknas. (2009). Raadnap pengembcnF:-
:MK 2rl0-:0lt Drcknt, Prrtji't '
5I1K. Jakana: Departemen Pendidil::
Nasional

Dirjen Peningkatan Mutu Tendik. (201-
lelonau Va't.l,n,n t nit Prr'l ', : .'



| " 
aranah^w& 

^auh 
Na,it Matih. pctakanaan prcsan 2ej

, t:t Sebagai Sunber Belajat Siswa dan Rusnani. (2012). pelaksanaan Unit produksi

a :::tr:.,:! ,.,fendanaan 
pendidikan. pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri

l.*'!*:ff11":tfiiinon ^,onn 1,nnny tr::#:;::'";;:*:;Xfi:v;#{
a c urrh utum doptoph?nt in vo, ational Novenbet 2012
I and t?.hniral ?ducatnn ptanning, Sulardi. {20t4). Evaluali progron p?ndidikan

I ronren. and inptenenrarion. Londotn: a"i x"p"L,ii"i' jd."jnu. ,r. eu,,ri
I Allyr and Baccon Atsara
lMd. Altaruzzaman.. Dr. Che Kum Clemen. Wardiman. J. (1998). pengenbangan Sumber
| (20rl). Vocational Educarion And Ooyo tion^io li"'toii S"t oUn U"_
I t ra;nlng {VL [r In Human Resource n?ngah Keiwuan rsly'A/. Jakafla: pT
I ue\elopmenl: A Case Sr dv Of Jayal.,ana Agung OffsetI Baneladesh. Acadeni. Rps"n,.h .lnteF Zamzaln Za\^ a\ i Firdaus. t20t2r. p..ngaruh

l^ nanon.ol. yolump I hsue t.July20t.t Unit produksi. erni.rin aun orlung"n
| 
*rpp";:ll,-.lT! & Zuick. thomas. {2007). r<eruarga rerh;aaf i".iupun r..ryn s,.\vn

I :"\:]:-ll"c readership comperence of S!IK. Jurnat pe;tidikan rokoti. r/ot 2,
I prooucrron unrt managers. The Journal oJ \onor J, Nov?nbet 2012
I Monag?nent Developnent Bradlord.
| 2007. Y.)1.26,lss q, pE 312
I

I


