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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan model implementasi manajemen dan teknik pemeliharaan fasilitas praktik di 

workshop SMK. Penelitian dilaksanakan berdasarkan fungsi manajemen perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Objek 

penelitian berupa model implementasi manajemen dan teknik pemeliharaan fasilitas praktik, sedangkan yang menjadi 

subyek penelitian meliputi  mereka yang terlibat dalam manajemen dan pelaksanaan  pemeliharaan fasilitas workshop. 

Metode pengumpul data menggunakan angket, observasi dan dokumentasi. Keabsahan data menggunakan expert 

judgment dengan ahli, dilanjutkan focus group discuss. Data dianalisis  dengan menggunakan pendekatan yang 

dikembangkan Taylor dan Powell. Hasil penelitian menunjukkan potret model yang diimplementasikan dalam bentuk 

struktur model yang terdiri dari fungsi manajemen perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.  Sumber perencanaan 

berlandaskan dari visi, misi, tujuan dan dan renstra sekolah. Pelaksanaan perencanaan berkaloboasi dengan dunia usaha 

dan dunia industri (DUDI). Produk final hasil pengembangan berupa model implementasi manajemen dan teknik 

pemeliharaan fasilitas praktik di workshop  SMK dengan spesifikasi: (1) monev dilakukan oleh ketua program keahlian, 

teknisi, guru, ada persediaan suku cadang kendaraan, (2) preventive maintenance meliputi pemeliharanan dikoordinasikan 

sekolah/program keahlian yaitu (a) penggantian oli mesin, menguras air radiator, cek performa baterai sesuai jadwal, (b) 

pemeliharaan alat/mesin/bahan secara general cek setiap pergantian semester, sedangkan pemeliharaan yang 

dikoordinasikan guru yaitu: (a) menjelang praktikum adalah siswa membersihkan alat/mesin/bahan dari kotoran yang 

melekat, siswa memeriksa oli, air pendingin radiator, ketersediaan bahan bakar, kondisi accu, (b) sesudah praktikum siswa 

membersihkan alat/mesin/bahan dari kotoran yang melekat, siswa mengembalikan mesin/bahan praktik pada posisi 

semula dengan tertata rapi, siswa membersikan ruang praktik dari berbagai kotoran, oli hingga rapi dan bersih.  

 

Kata kunci: manajemen, teknik,  pemeliharaan,  fasilitas,  SMK. 

 

Pendahuluan 
Lingkungan kerja praktik mempengaruhi prestasi 

praktik siswa,  karena lingkungan yang aman, nyaman, dan 

tenang akan mendorong siswa merasa senang dalam 

melaksanakan praktik yang pada akhirnya akan 

meningkatkan prestasi siswa. Faktor lingkungan kerja yang 

didalamnya termasuk fasilitas praktik perlu ditata da 

dirawat sehingga fasilitas tersebut selalu siap digunakan. 

Kesiapan peralatan kadang kurang diperhatikan oleh 

operator worshop. Terjadinya penurunan kondisi fasilitas 

kerja dapat disebabkan oleh usia alat kerja yang sudah tua,  

sikap penggunaan fasilitas kerja tanpa memperhatikan 

kondisi dan fungsi alat kerja tersebut, sehingga fasilitas 

praktik yang ada cepat rusak dan tidak dapat berfungsi 

dengan baik. Pemeliharaan fasilitas praktik secara berkala 

merupakan hal penting yang harus dilaksanakan untuk 

menjaga kondisi fasilitas praktik layak pakai, dan siswa 

dapat praktik dengan efektif dan efisien yang pada akhirnya 

dapat meningkatkan kualitas prestasi siswa. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

menemukan dan mengembangkan model implementasi 

manajemen dan teknik pemeliharaan fasilitas praktik pada 

program keahlian mekanik otomotif SMK. Pelaksanaan 

pemeliharaan fasilitas praktik produktif dapat dilihat dari 

kerangka berfikir sistem. Sistem adalah keseluruhan yang 

terdiri dari bagian-bagain yang berinteraksi dalam suatu 

proses untuk mengubah masukan menjadi keluaran. 

Gambar 1 menggambarkan bagian-bagian yang 

mempengaruhi pencapaian out put pendidikan. Sejalan 

dengan bagian-bagian yang mempengaruhi output 

pendidikan, maka bagian-bagian dalam pelaksanaan 

pembelajaran praktik produktif di SMK berupa (1) Proses 

praktik meliputi metode, (2) guru, (3) murid, (4) perangkat 

pembelajaran dapat meliputi kurikulum, silabi, job sheet, 

RPP. (5) lingkungan berupa K3, (6) sarana prasarana 

belajar meliputi alat, bahan, mesin, ruang praktik, (7) 

organisasi sekolah meliputi uraian tugas gurumenunjukkan 

fasilitas/sarana prasaran praktik produktif  yang merupakan 

bagian yang perlu mendapat perhatian diantaranya melalui 

perawatan. 

 Storm (1995:26-74) seorang profesor dari Ferris 

State University, ada beberapa fungsi manajemen yang 

harus dilakukan dalam mengelola bengkel kerja praktik, 

yaitu (1) Perencanaan fasilitas bengkel kerja praktik, (2) 

Pengelolaan maupun pengendalian bahan/material dan 

peralatan praktik, dalam hal ini menyangkut distribusi dan 

pengendaliannya, system penyimpanannya, dan estimasi 

kebutuhan secara rutin, (3) pelaksanaan dan pengendalian 

pemeliharaan/perbaikan alat/mesin (maintenance), yaitu 

tentang pemeliharaan rutin (routine maintenance), 

pemeliharaan pencegahan (preventive maintenance),  

partisipasi siswa dalam maintenance, dan pelaksanaan  

perbaikan alat/mesin, (4) Pengelolaan keselamatan kerja 

(safety), yang meliputi keselamatan orang/siswa, 

keselamatan alat/mesin, keselamatan dari kebakaran, sikap 

siswa pada keselamatan kerja, kode-kode warna untuk 

keselamatan kerja, dan biaya keselamatan kerja, (5) 

Organisasi staff dan siswa, perilaku dan sikap siswa, (6) 

persiapan anggaran, yang meliputi aturan-aturan system 

penggaran, program dan perencanaan anggaran, dan (7) 

Orientasi siswa terhadap aktifitas bengkel kerja. 



Hadromi: Model Implementasi Manajemen dan Teknik Pemeliharaan Fasilitas Praktik di Workshop SMK: 
Disampaikan dalam seminar Nasional Pascasarjana (SNPS) XIII 2013, Tanggal 15 Agustus 20113 di Institut 
Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya 
 

1 
 

 

 

 

 

 

Masukan                      Keluaran 

(Murid)        Lulusan 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Bagian  mempengaruhi output pendidikan 

(Suryosubroto, 2010:18) 

 

 

Wotto (2000:26) menyebutkan bahwa dalam 

kegiatan praktik, fasilitas merupakan sumber belajar 

utama yang baik apabila digunakan sebagaimana 

mestinya, artinya dapat membantu menjelasakan tentang 

sesuatu hal sehingga informasi yang disampaikan melalui 

kegiatan praktik produktif akan menjadi lebih jelas. Hal 

ini perlu diperhatikan dan perlu dicermati adalah, bahwa 

perencanaan, dan pengelolaan fasilitas tidak hanya untuk 

perbaikan efektivitas pemakaian dan keselamatan fasilitas 

tetapi juga harus tanggap terhadap adanya perubahan, hal 

ini akan sangat berpengaruh terhadap kelengkapan mesin/ 

alat serta pengetahuan pengelolaan fasilitas. 

Berhubungan dengan pemeliharaan, maka 

Sumaryono (1992) menjelaskan bahwa pemeliharaan 

adalah usaha yang dilakukan terhadap mesin/peralatan 

agar selalu siap digunakan. Pemeliharaan dimaksudkan 

agar laju kerusakan dapat ditahan serta kerusakan fatal 

dapat dihindari. Selanjutnya Soemantri (1989) 

menjelaskan bahwa penggunaan sistem pemeliharaan 

pada dasarnya mempunyai tujuan merawat 

peralatan/mesin mesin sehingga akan selalu dalam 

kondisi optimal produktivitasnya dan dapat dipercaya 

kualitas produksinya, serta mencegah terjadinya 

kerusakan mendadak pada saat mesin beroperasi. 

Setiap mesin/peralatan yang digunakan dalam 

proses produksi akan mengalami kerusakan sejalan 

dengan semakin menurunnya kemampuan mesin dan 

peralatan. Menurunnya kemampuan mesin/peralatan ini 

disebabkan oleh:  (1) Natural deterioration, yaitu 

menurunnya kinerja mesin / peralatan secara alami akibat 

terjadinya keausan pada fisik mesin / peralatan selama 

waktu pemakaian, (2) Accelerated deterioration, yaitu 

menurunnya kinerja mesin / peralatan akibat kesalahan 

manusia (human  error) sehingga dapat mempercepat 

keausan mesin / peralatan karena mengakibatkan 

tindakan dan perlakuan yang tidak seharusnya dilakukan 

terhadap mesin / peralatan.  

Menurut Nakajima, 1988 : terdapat 6 (enam) 

kerugian mesin / peralatan yang menyebabkan rendahnya 

kinerja mesin. Keenam kerugian ini disebut dengan six 

big losses yang terdiri dari : (1) Kerusakan peralatan 

(equipment failure), (2) Persiapan peralatan (setup and 

adjusment), (3) Gangguan kecil dan menganggur (idle 

and minor stoppage), (4) Kecepatan rendah (reduced 

speed), (5) Cacat produk dalam proses (process defect), 

(6) Hasil rendah (reduced yield).  

Usia penggunaan mesin/peralatan tersebut dapat 

diperpanjang dengan melakukan perbaikan secara berkala 

melalui aktivitas pemeliharaan (maintenance) yang tepat.  

Bentuk-bentuk pemeliharaan itu sendiri sebagaimana 

berikut : (1) preventive maintenance, merupakan 

pemeliharaan terhadap mesin yang dilakukan secara 

benar agar mesin dapat dipertahankan dan berfungsi 

sesuai yang diharapkan, (2) predictive maintenance, 

merupakan pemeliharaan dengan cara menentukan 

kehandalan masing-masing komponen dan melakukan 

penggantian sesuai dengan jadwal kehandalan komponen, 

(3) total productive maintenance, adalah membangun 

sistem pemeliharaan yang menyeluruh untuk 

mendapatkan manfaat yang paling efisien dengan 

mengikutsertakan semua orang yang berkaitan dengan 

mesin/peralatan mulai dari manajer sampai kebawah 

dengan dasar kegiatan kelompok kecil yang mandiri 

dengan sasaran total efektifitas, total pemeliharaan dan 

total partisipasi seluruh karyawan, (4) pemeliharaan 

mandiri, merupakan kegiatan yang dirancang untuk 

melibatkan operator dalam merawat mesinnya sendiri 

disamping kegiatan yang dilaksanakan oleh departemen 

pemeliharaan. Kegiatan tersebut antara lain : (a) 

Pengecekan harian, (b) Pembersihan, (c)  Pelumasan, (d) 

Pengencangan mur / baut, (e) Reperasi sederhana  dan (f) 

Pendeteksian penyimpangan ( Sirmas Munthe, dkk: 

2009:2)   

Manajemen maintenance adalah pendekatan 

formal dalam melaksanakan fungsi manajemen 

pemeliharaan menyangkut pemanfaatan sumberdaya yang 

ada untuk ketersediaan mesin dan peralatan setiap saat 

berdasarkan karakteristik kemampuan dan kehandalan 

pemeliharaan.  Manajemen maintenance meng-hasilkan 

banyak keuntungan melalui:  (1) Kesiapan mesin saat 

dibutuhkan untuk proses produksi, menghasilkan hasil 

produksi yang tinggi dan biaya per-jam mesin rendah, (2) 

Produktivitas tenaga kerja pada saat produksi meningkat, 

(3) Dapat menurunkan biaya perbaikan, dan (4) 

Menurunkan kerja lembur.  

Adviso, Bernando, F. (2001) dalam 

penelitiannya menyimpulkan salah satu tantangan 

terbesar sistem pendidikan teknik dan kejuruan 

(Technical and vocational education=TVE) adalah 

meningkatkan kualitas layanan dan kinerja sekolah. 

Kualitas tersebut muncul sebagai tuntutan manajemen 

saat ini termasuk juga manajemen pada TVE. Kebutuhan 

untuk mengembangkan budaya kualitas pada TVE sangat 

besar  karena perannya mencoba lebih menyempurnakan 

dan meningkatkan jumlah sumber daya  yang lebih besar 

dan menghasilkan lulusan berprestasi dalam jumlah  dan 

kualitas yang lebih besar. Berkaitan dengan penelitian ini 

maka dalam menyikapi tantangan sekolah kejuruan ini 

diantaranya dengan membuat model pemeliharaan yang 

tepat terhadap fasilitas praktik sehingga dapat 

terpenuhinya layanan pelaksanaan praktik dengan baik. 

Boyet &Boyet (2001:85) memaknai 

pengetahuan sebagai pengetahuan tentang mengapa suatu 

itu bekerja. Pengetahuan berkait erat dengan prinsip 

kerja. Pengetahuan prinsip kerja  berkaitan langsung 

dengan apa, mengapa dan bagaimana mengerjakan 

sesuatu. Boyet &Boyet memaknai keterampilan sebagai 

kemampuan menggunakan pengetahuan untuk membuat 
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(alat/mesin, dan 
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Model manajemen 

dan teknik 

pemeliharaan fasilitas 

praktik  (alat/mesin, 

dan bahan praktik) 

secara periodik, siswa 

belum diikutkan 

dalam perawatan 

rutin.  

 
Hasil evaluasi  

model manajemen 

dan teknik 

pemeliharaan 

fasilitas praktik 
(alat/mesin, dan 

bahan praktik)  tidak 

terdekumentasi  

sesuatu terjadi. Ini berarti kemampuan membuat sesuaitu 

terjadi perlu didukung  oleh pengetahuan yang bersipat 

prosedural. Dalam penelitian ini akan berhubungan 

dengan pengetahuan akan pentingnya prosedur 

pelaksanaan perawatan fasilitas. Pengetahuan yang terkait 

dengan praktik program produktif bersifat prosedural. 

Dengan demikian pengetahuan dalam konteks praktik 

kejuruan mencakup pengetahuan tantang prinsip kerja, 

prosedur kerja. Pengetahuan prosedur menurut Ratna 

Wilis Dahar (1989:61), Anderson & Krathwohl (2001:52) 

adalah pengetahuan tentang melakukan sesuatu. Ini 

berarti  pengetahuan dalam pengertian ini bersifat 

dinamis, karena Boyet &Boyet ia berkaitan dngan 

langkah-langkah kerja. Nordhaug (1989:8-19) 

mengatakan bahwa pengetahuan yang terkait dengan 

kompetensi mencakup pengetahuan tantang metode, 

proses dan teknik melakukan suatu kegiatan. Ini 

pengetahuan prosedural selain bersifat dinamis juga 

bersifat praktis. Dalam kaitannya dengan peneilitian ini 

berkaitan denganpengetahuan model manajemen dan 

teknik pemeliharaan fasilitas praktik. 

 

 
Hasil Penelitian dan Pengembangan Model 

 Hasil penelitian dan pengembangan model 

manajemen dan teknik pemeliharaan fasilitas praktik 

faktual di workshop  SMK dijelasakan atas model faktual, 

dan model hasil pengembangan sebagai berikut, 

 

Struktur model faktual 

Potret implementasi model manajemen dan 

teknik pemeliharaan fasilitas praktik faktual di workshop  

SMK faktual pada gambar 2. Potret model ditampilkan 

dalam bentuk struktur model yang terdiri dari fungsi 

manajemen perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.  

Sumber perencanaan berlandaskan dari visi, misi, tujuan 

dan dan renstra sekolah. Pelaksanaan perencanaan 

berkaloboasi dengan dunia usaha dan dunia industri 

(DUDI). Selain dari Dinas Pendidikan, dan komite 

sekolah ikut mendukung perencanaan dalam bentuk 

pendanaan  pemeliharaan alat/mesin. Hasil penelitian 

menunjukkan perencanaan model implementasi 

manajemen dan teknik pemeliharaan fasilitas praktik 

faktual di workshop  SMK faktual tidak terdekumentasi. 

Umumnya perencanaan pemeliharaan dilakukan 

menjelang awal semester, bersamaan permohonan 

anggaran untuk pembelajaran semester yang akan datang. 

Perencanaan dilakukan oleh ketua program keahlian. 

Pemeliharaan juga dilakukan secara situasional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Model manajemen dan teknik pemeliharaan fasilitas praktik di workshop  SMK 

Pelaksanaan model implementasi manajemen 

dan teknik pemeliharaan fasilitas praktik faktual di 

workshop  SMK umumnya dilakukan menjelang awal 

semester. Ketua program keahlian dan laboran dibantu 

beberapa orang guru melakukan pemeliharaan. Siswa 

belum sepenuhnya dibudayakan melakukan pemeliharaan 

harian. Kegiatan pemeliharaan dilakukan secara periodik 

dan belum terdekumentasi dengan baik. Kesediaan dana 

pemeliharaan terbatas. Evaluasi implementasi model 

manajemen dan teknik pemeliharaan fasilitas praktik 

faktual di workshop  SMK meliputi: (1) pemeliharaan 

dilakukan secara situasional, (2) pemeliharaan secara 

preventif dilakukan setiap awal semester, (3) laporan 

hasil pemeliharaan tidak terdekumentasi. 

 

Struktur model hasil pengembangan 

Struktur model hasil pengembangan (gambar 3) 

terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. 

Visi dan Misi 
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Perencanaan pemeliharaan mesin/alat dilakukan oleh 

ketua program keahlian, teknisi, guru. Komponen 

perencanaan terdiri dari perencanaan kesediaan suku 

cadang kendaraan, oli, plat contact, condensor, spart 

lainnya yang mudah rusak. Ada rencana preventive 

maintenance yang dikoordinasikan oleh sekolah, 

program keahlian, guru.  Pelaksanaan pemeliharaan 

fasilitas mesin/alat dilakukan oleh ketua program 

keahlian, teknisi, guru.  Preventive maintenance 

dikoordinasikan sekolah/program keahlian: (1) ada 

penggantian oli mesin, menguras air radiator, cek 

performa baterai sesuai jadwal, (2) ada pemeliharaan 

alat/mesin/bahan secara general cek setiap pergantian 

semester. Pemeliharaan yang dikoordinasikan guru 

meliputi: (1) menjelang praktikum meliputi: (a) siswa 

membersihkan alat/mesin/bahan dari kotoran yang 

melekat, (b) siswa memeriksa oli, air pendingin radiator, 

ketersediaan bahan bakar, kondisi accu, (c) siswa 

melakukan running manintenance (kelengkapan 

komponen, kelayakan fungsi komponen). (2) sesudah 

praktikum meliputi (a) siswa membersihkan 

alat/mesin/bahan dari kotoran yang melekat, (b) siswa 

mengembalikan mesin/bahan praktik pada posisi semula 

dengan tertata rapi, (c) siswa membersikan ruang praktik 

dari berbagai kotoran, oli hingga rapi dan bersih. Dalam 

pelaksanaan pemeliharaan tersedia anggaran untuk 

pemeliharaan di program keahlian, atau SOP pelaksanaan 

untuk pemeliharaan yang membutuhkan anggaran. Ada 

SOP pemeliharaan harian, mingguan, bulanan dan 

terdekumentasi.  

onitoring dan evaluasi pemeliharaan faisilitas 

praktik produktif (mesin/alat, bahan) dilakukan oleh 

ketua program keahlian, teknisi, guru. Ada dekumen 

pesediaan suku cadang, suku cadang yang harus dibeli, 

dekumen hasil pemeliharaan. Pelaksanaan evaluasi 

terhadap ketersediaan anggaran terdekumentasi. Monev 

pemeliharaan faisilitas praktik produktif (mesin/alat, 

bahan) dilakukan oleh ketua program keahlian, teknisi, 

guru dilaksanakan  setiap menjelang awal semester, dan 

otodidag. 

 

Pembahasan produk akhir 

 Produk hasil penelitian dan pengembangan 

model implementasi manajemen dan teknik pemeliharaan 

fasilitas praktik di workshop SMK dibahas atas fungsi 

manajemen perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.   

 

Perencanaan pemeliharaan fasilitas 

Manajemen pemeliharaan modern tidak hanya 

untuk memelihara peralatan yang rusak secara cepat. 

Manajemen pemeliharaan yang modern adalah untuk 

menjaga suatu barang atau peralatan dapat bekerja dan 

berjalan dengan fungsi yang maksimal dan menghasilkan 

produk yang berkualitas dengan menekan biaya serendah 

mungkin. (Muhammad Zaky Zaim Muhtadi1, 2009:2). 

Perencanaan untuk pemeliharaan alat/mesin, dan bahan 

praktik program produktif perlu didekumentasika. 

Pemeliharaan perlu direncanakan dalam pelaksanaan 

praktik dengan mengikutkan siswa dalam pemeliharaan, 

pemeliharaan juga dilakukan secara situasional. 

Pemeliharaan alat/mesin umumnya dilakukan menjelang 

awal semester. Ketua program keahlian dan laboran 

dibantu beberapa orang guru melakukan pemeliharaan. 

Siswa belum sepenuhnya dibudayakan melakukan 

pemeliharaan harian. Kegiatan pemeliharaan dilakukan 

secara periodik dan belum terdekumentasi dengan baik. 

Kesediaan dana pemeliharaan terbatas. 

 

Pelaksanaan pemeliharaan fasilitas 

Pelaksanaan pemeliharaan dilaksanakan oleh 

teknisi, laboran, juga oleh siswa saat akan dan selesai 

pelaksanaan praktik program produktif. Teknisi 

melakukan pemeliharaan terutama pada beberapa hal 

berikut. Teknisi lebih mudah melakukan pekerjaan 

pemeliharaan karena sesuai dengan kompetensi yang 

dimiliki sehingga lebih mengetahui bagaimana 

melakukannya, alat yang digunakan, dan standar kondisi 

yang normal lebih jelas sehingga pekerjaan dapat 

dilakukan dengan cepat. Sementara pada pemeliharaan 

terjadual, spesifikasi pekerjaannya hanya sebatas pada 

instruksi kerja. Pekerjaan pemeliharaan dengan 

membongkar bagian-bagian mesin dilakukan oleh 

teknisi. Jenis pemeliharaan kecil dilakukan oleh siswa 

saat akan dan telah melaksanakan praktik.  

Penerapan pemeliharaan dapat diterapkan jika 

jam operasi peralatan/mesin  masih dalam petunjuk 

pabrikan, jika sudah memenuhi jam operasi maka 

peralatan tersebut harus diganti, jika hal ini tidak 

dilakukan dikwatirkan kerusakan yang lebih parah akan 

terjadi dan kerugian lebih besar. Oleh sebab itu maka 

tidak seluruh peralatan dilakukan pemeliharaan, ada 

kalanya suatu komponen sebaiknya diganti saja 

berdasarkan jam operasi. Jika dilakukan pemeliharaan 

malah merugikan. (Muhammad Zaky Zaim Muhtadi1, 

2009: 42). Secara umum jenis pemeliharaan ini berhasil 

menghilangkan kerusakan dalam waktu jangka panjang, 

tetapi memiliki kerugian yaitu kerugian produk selama 

mesin berhenti beroperasi (downtime) akibat kegiatan 

pemeliharaan dan kerugian penggantian komponen yang 

sebenarnya komponen tersebut masih baik untuk 

digunakan (Jones, Guttenberger, Brenneke, 1991) 

Pelaksanaan pemeliharaan relatif mahal, jika 

interval terlalu dekat dapat terjadi kerusakan karena 

kesalahan pemeliharaan, jika interval waktu terlalu lama 

bisa rusak sebelum waktu atau jadual perbaikan.  

Kerusakan meningkat dan waktu berhenti mesin cukup 

tinggi. Hal seperti ini tidak dapat dihindari karena 

pelaksana pemeliharaannya mengaktifkan siswa  yang 

praktik. Kegiatan pemeliharaan yang melibatkan siswa 

perlu pendampingan oleh guru/teknisi sehingga tidak 

terjadi kerusakan mesin akibat kesalahan pemeliharaan 

seperti pada saat pembongkaran dan pemasangan mesin. 

Untuk mengatasi masalah ini, maka penulis telah 

menyiapkan pedoman pemeliharaan berdasarkan kondisi 

bagi alat/bahan dibengkel. 

Untuk medeteksi gejala kerusakan, kondisi 

mesin diperiksa atau dipantau secara rutin. Interval 

pemantauan dapat ditentukan dengan menggunakan 

metoda statistik sederhana, yang paling umum yaitu 

dengan menggunakan harga atau nilai MTBF (mean time 

between failure) atau waktu rata-rata antara kerusakan 

dari data riwayat mesin (Levitt, Joel , 2003) . Sedangkan 

kondisi mesin dapat dipantau dengan beberapa teknik, 

antara lain dengan pemantauan secara visual, getaran, 
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dan kinerja mesin (Mobley, R. Keith : 1990, Nakajima, 

Seiichi: 1989, dan Schlesinger, Georg, DR : 1979) 

 

Evaluasi pemeliharaan fasilitas 

Evaluasi pelaksanaan pemeliharaan fasilitas 

yang meliputi alat/mesin, dan bahan praktik program 

produktif, (1) Pemeliharaan dilakukan secara situasional, 

(2) Pemeliharaan secara preventif dilakukan setiap awal 

semester, (3) siswa menjadi bagian integral dalam 

pemeliharaan saat akan dan menyelesaikan praktik. 

Johnson, dkk (1978) mengutip pendapat Henri Fayol 

(1949), Mokler (1970), dan Wiener (1950), yang 

memberikan dasar teori kontrol lebih awal mengenai 

konsep ilmu tentang kontrol diatas sistem yang 

kompleks, informasi dan komunikasi, selanjutnya 

ditegaskan oleh Kemp (1993:157) bahwa, tidak ada 

perbaikan dalam proses pembelajaran tanpa lebih dahulu 

melakukan evaluasi yang baik terhadap proses itu sendiri. 

Reigeluth (1993:9) bahwa evaluasi akan berkaitan 

dengan pemahaman, peningkatan dan pelaksanaan 

metode sebagai penilaian terhadap efektifitas dan 

efisiensi dari semua aktifitas. Pendapat Hamalik 

(1990:259) evaluasi adalah suatu proses berkelanjutan 

tentang pengumpulan dan penafsiran informasi untuk 

menilai (assess) keputusan-keputusan yang dibuat dalam 

merancang suatu sistem perawatan.  

Evaluasi pelaksanaan pemeliharaan alat/mesin, 

dan bahan praktik program produktif, (1) Pemeliharaan 

dilakukan secara situasional, (2) Pemeliharaan secara 

preventif dilakukan setiap awal semester, (3) siswa 

menjadi bagian integral dalam pemeliharaan saat akan 

dan menyelesaikan praktik. Langkah-langkah dalam 

melakukan evaluasi awal yang didahului dengan (1) 

mengumpulkan data-data terkait, bertujuan untuk 

mendapatkan gambaran sebenarnya dari kondisi 

pelaksanaan program pemeliharaan yang sedang 

diterapkan, (2) menentukan atau menetapkan kondisi 

yang diharapkan atau diinginkan dari hasil penerapan 

suatu program pemeliharaan, (3) merancang spesifikasi 

atau standar pemeliharaan/pemeriksaan kondisi mesin. 

Kartu ini berisi identitas mesin, bagian dan 

instruksikerja, standar kondisi, alat yang digunakan serta 

kolom untuk kesimpulan hasil pengujian, (4) melakukan 

ujicoba dan analisa atau evaluasi terhadap pelaksanaan 

standar pemeriksaan kondisi mesin. 

 

Simpulan, Keterbatasan, Dan Saran 

Simpulan 

Model manajemen dan teknik pemeliharaan 

fasilitas praktik di workshop SMK dikembangkan 

menggunakan fungsi-fungsi manajamen perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi. Potret model ditampilkan 

dalam bentuk struktur model yang terdiri dari fungsi 

manajemen perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.  

Sumber perencanaan berlandaskan dari visi, misi, tujuan 

dan dan renstra sekolah. Pelaksanaan perencanaan 

berkaloboasi dengan dunia usaha dan dunia industri 

(DUDI). Selain dari Dinas Pendidikan, dan komite 

sekolah ikut mendukung perencanaan dalam bentuk 

pendanaan.  pemeliharaan alat/mesin. Produk final hasil 

pemodelan manajemen dan teknik pemeliharaan fasilitas 

praktik di workshop  SMK dengan spesifikasi monev 

dilakukan oleh ketua program keahlian, teknisi, guru, ada 

persediaan suku cadang kendaraan.  Preventive 

maintenance dikoordinasikan sekolah/program keahlian 

meliputi: (a) penggantian oli mesin, menguras air 

radiator, cek performa baterai sesuai jadwal, (b) 

pemeliharaan alat/mesin/bahan secara general cek setiap 

pergantian semester. Pemeliharaan yang dikoordinasikan 

guru meliputi: (a) menjelang praktikum adalah siswa 

membersihkan alat/mesin/bahan dari kotoran yang 

melekat, siswa memeriksa oli, air pendingin radiator, 

ketersediaan bahan bakar, kondisi accu, siswa melakukan 

running manintenance, (b) Sesudah praktikum adalah: 

siswa membersihkan alat/mesin/bahan dari kotoran yang 

melekat, siswa mengembalikan mesin/bahan praktik pada 

posisi semula dengan tertata rapi, siswa membersikan 

ruang praktik dari berbagai kotoran, oli hingga rapi dan 

bersih. Tersedia anggaran persediaan untuk pemeliharaan 

di program keahlian, SOP pemeliharaan harian, 

mingguan, bulanan dan terdekumentasi.  

 

Keterbatasan hasil penelitian 

Keterbatasan penelitian meliputi: (1) model 

manajemen dan teknik pemeliharaan fasilitas praktik di 

workshop  SMK dibatasi pada program keahlian mekanik 

otomotif SMK Teknilogi dan Rekayasa.  Penelitian 

lanjutan dapat dilakukan pada subyek yang lebih luas, (2) 

Hasil penelitian belum mencermati manajemen dan 

teknik pemeliharaan fasilitas praktik di workshop  SMK 

sampai pada tingkat standar nasional, karena 

memerlukan waktu yang lama minimal tiga tahun, 

sehingga capaian pada pemodelan ini hanya bersifat 

terminalogi, hal tersebut ditempuh karena mengingat 

keterbatasan waktu, biaya, dan masalah teknis yang 

digunakan, (3) model manajemen dan teknik 

pemeliharaan dapat terlaksana dengan baik jika dalam 

penerapan model ada keterpaduan antara semua 

komponen berupa perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi.  

 

 

 

Saran 

Saran disampaikan kepada beberapa pihak yang 

terkait dengan model manajemen dan teknik 

pemeliharaan fasilitas praktik di workshop  SMK, yaitu 

(1) penyelenggara sekolah diharapkan: (a) lebih intensif 

menggalang dukungan stakeholder, baik pemerintah 

maupun DUDI, (b) lebih intensif dalam meningkatkan 

kompetensi pendidik melalui pelatihan atau studi banding 

ke sekolah sejenis yang telah berhasil, (c) lebih intensif 

menjalin kordinasi dan kerjasama antar sekolah sejenis 

untuk saling sharing informasi dan pengalaman tentang 

pemeliharaan, (2) untuk penelitian lanjutan masih perlu 

untuk mengungkap beberapa permasalahan manajemen 

praktik program produktif diantaranya  pengembangan 

model manajemen dan teknik pemeliharaan fasilitas pada 

program keahlian lainnya, (3) Saran untuk direktorat 

pembinaan SMK perlu meningkatkan penambahan, 

pembaharuan fasilitas praktik produktif sesuia dengan 

tuntutan industri baik jumlah, jenis, maupun keragaman 

serta kualitasnya, (b) menyediakan dan menganggarkan 
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dana untuk  pemeliharaan mesin/alat/ bahan praktik 

produktif. 
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