
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Pendidikan penting bagi suatu bangsa untuk menciptakan bangsa yang 

besar, maju dan dapat menghadapi era globalisasi. Tanpa pendidikan, generasi 

muda tidak akan dapat memiliki wawasan dan kemampuan untuk membangun 

bangsa Indonesia serta berdaya saing. Dengan mudahnya akses masuk tenaga 

kerja asing ke Indonesia, maka generasi muda perlu mengemban pendidikan 

minimal sampai dengan 12 tahun sesuai peraturan pemerintah yang mewajibkan 

wajib belajar 12 tahun. Sekolah menjadi tempat untuk para generasi muda 

mendapatkan pendidikan, sehingga dapat bersaing didunia kerja.  

Kondisi pendidikan di Indonesia belum dikatakan layak, karena tingkat 

pendidikan di Indonesia masih rendah dibandingkan negara lain. Menurut data 

yang  didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) (2016) mengenai persentase 

penduduk usia 10 tahun keatas sesuai pendidikan tertinggi yang ditamatkan pada 

tahun terakhir di tahun 2014 dengan persentase tertinggi adalah SLA (Sekolah 

Lanjutan Atas) atau setaraf dengan SMA (Sekolah Menengah Atas) dan SMK 

(Sekolah Menengah Kejuruan) 36,99 %. Yang terendah adalah persentase tidak 

sekolah 11,33 %. Tamatan di Indonesia pada tahun 2014 paling banyak 

didominasi oleh tamatan SLA. Hal ini menjadi suatu tantangan bagi lembaga 

pendidikan untuk berlomba menjadi sekolah yang memiliki mutu terbaik yang 

menghasilkan peserta didik untuk bersaing didunia kerja maupun dalam 

melanjutkan pendidikannya kejenjang perguruan tinggi. 

Lembaga pendidikan membutuhkan visi misi yang jelas, tata kelola yang 

baik Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar 

di sekolah. Badan akreditasi nasional sekolah/madrasah (BAN S/M) sebagai 

lembaga penjamin mutu pendidikan membuat standar penilaian yang terangkum 

didalam instrumen akreditasi. Akreditasi suatu SMK diukur pada delapan standar 

yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan 

tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana standar pengelolaan, standar 

pembiayaan, standar penilaian pendidikan. Suatu sekolah mendapat suatu 

akreditasi yang sangat baik atau bernilai “A”, karena diukur oleh mutu sekolah 

tersebut dalam memberikan pelayanan sektor publik dan penilaian amat baik dari 

ke delapan standar instrumen akreditasi.  

SMK CIKRA 1 adalah sekolah swasta yang didirikan oleh yayasan CIKRA 

1 untuk memberikan pelayanan pendidikan dengan sebaik mungkin telah 

terakreditasi “B”. SMK CIKRA 1 memiliki satu Jurusan, yaitu Akuntansi dengan 

bidang studi bisnis dan manajemen. Selain itu, SMK CIKRA1 merupakan sekolah 

menengah kejuruan dalam bidang bisnis manajemen yang didirikan sejak tahun 

1990. Pada mulanya SMK CIKRA 1 hanya memiliki tujuh siswa didalam satu 

kelas. Namun, beberapa tahun kemudian setelah tahun 1994 mengalami kenaikan 

dan untuk tahun ajaran 2017/2018 jumlah siswa mencapai 97 siswa yang terdiri 

dari tiga kelas yaitu kelas X, XI, XII. Pada awalnya jumlah jurusan yang ada, 

yaitu Jurusan bidang teknik automotif dan juga bidang akuntansi. Namun, untuk 
jurusan automotif saat ini sudah ditutup, karena tidak ada murid yang mendaftar. 

Jumlah siswa disekolah ini sangat sedikit dibandingkan jumlah siswa disekolah-
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sekolah SMK pesaing di Jakarta Timur.  

Selain itu, latar belakang keluarga siswa menjadi faktor eksternal motivasi 

belajar siswa dan akhlak yang kurang baik dari para siswa. Siswa belum mampu 

untuk berbicara sesuai dengan bahasa yang sopan terhadap teman sesama maupun 

para guru. Beberapa anak memiliki masalah yang hampir sama, yaitu malas untuk 

datang ke sekolah maupun malas ketika belajar dikelas. Perkembangan jumlah 

siswa, jumlah penerimaan siswa baru serta lulusan SMK CIKRA 1 selama lima 

tahun dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 
Sumber : Data Internal SMK CIKRA 1 Jakarta, tahun 2018 

Gambar 1 Jumlah Siswa, Jumlah Penerimaan Siswa Baru, Jumlah lulusan SMK 

CIKRA 1 Jakarta Tahun 2013 – 2018 

SMK CIKRA 1 Jakarta memiliki 15 guru dan dua karyawan yang meliputi 

satu orang pegawai tata usaha dan satu orang pegawai TI (Teknologi Informasi), 

serta merangkap sebagai cleaning services. SDM meliputi pendidik dan karyawan 

dirasakan belum layak, dikarenakan para pendidik masih sangat kurang. Dengan 

begitu banyaknya mata pelajaran di Jurusan Akuntansi dengan jumlah guru 15 

orang tidak berjalan kondusif.  

Dalam hal ini, satu orang guru memiliki rangkap jabatan, seperti beberapa 

guru harus mengajar mata pelajaran lain yang bukan bidangnya, guru mata 

pelajaran produktif harus mengajar lebih dari lima pelajaran, wakil kepala sekolah 

bertindak sebagai ketua jurusan, guru kewarganegaraan harus bertindak sebagai 

guru IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) serta beberapa guru yang harus menjadi wali 

kelas, namun menjadi staf kesiswaan, disamping guru yang harus menjadi wakil 

kepala sekolah. Saat ini dengan menggunakan kurikulum 2013 edisi revisi 2016, 

SMK CIKRA 1 membutuhkan guru produktif dibidang akuntansi, karena 

banyaknya jam pelajaran dan mata pelajaran siswa tidak sesuai dengan jumlah 

guru produktif yang ada. 

Dengan kondisi tersebut, pendidik atau guru memiliki beban kerja berat. 

Terlebih lagi untuk mempersiapkan akreditasi sekolah. SMK CIKRA 1 Jakarta 

masih mengenakan kurikulum KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan), 

untuk kelas XI dan XII, serta menggunakan kurikulum 2013 untuk kelas X. Tidak 
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semua guru mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjamin 

Mutu Pendidikan (LPMP). Selain itu, masih terdapat beberapa guru yang harus 

mengajar mata pelajaran yang tidak sesuai dengan bidangnya, misalnya guru 

bahasa Indonesia mengajar mata pelajaran lain, yaitu seni budaya dan etika 

profesi selain mata pelajaran ampuannya.  

Hal ini menjadi kesulitan tersendiri untuk guru tersebut, apabila 

menggunakan kurikulum 2013, karena dalam kurikulum baru tersebut, salah satu 

tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat mengaransemen lagu yang dibuatnya. 

Selain karena ketidaksiapan pendidik, Suku Dinas Pendidikan Rayon Jakarta 

Timur telah mewajibkan SMK CIKRA 1 menggunakan kurikulum tersebut. Inti 

permasalahan yang terjadi di SMK CIKRA 1 Jakarta adalah kurang optimalnya 

kinerja SDM. Hal ini membuat SMK CIKRA 1 memerlukan SDM yang sesuai 

dengan kebutuhan dan bermutu, agar menghasilkan lulusan yang bersaing di dunia 

kerja melalui proses strategi pengembangan SDM.  

Sarana dan prasarana sekolah menjadi faktor penentu keberhasilan Kegiatan 

Belajar Mengajar (KBM) berjalan baik. SMK CIKRA membutuhkan sarana dan 

prasarana yang memadai. Guru mengeluhkan tidak adanya ruang untuk 

laboratorium akuntansi yang seharusnya ada. Disekolah lain yang sejenis 

memiliki tiga jurusan, yaitu akuntansi, tata niaga dan administrasi perkantoran, 

serta masing-masing jurusan memiliki laboratoriumnya sendiri. Selain itu, 

ketersediaan buku diperpustakaan terkait bidang manajemen dan bisnis, yaitu 

akuntansi tidak ada.  

Buku yang ada hanyalah buku yang didapatkan dari pemerintah sebagai 

bantuan, yaitu untuk mata pelajaran muatan nasional dan muatan kewilayahan 

serta buku yang ada di perpustakaan tidak up to date. Selain itu, sarana lapangan 

olahraga terbilang minim sekali. Contour lapangan tidak rata, sehingga dapat 

menciderai siswa ketika berlari. Beberapa alat olahraga tidak dimiliki oleh sekolah 

ini, maka untuk kegiatan lainnya siswa diharapkan datang untuk melakukan atletik 

ke Gelanggang Olahraga (GOR) pemuda (terdekat).  

Komputer yang ada berjumlah 15, sehingga siswa dibagi menjadi dua 

kelompok sesi untuk masuk ke laboratorium komputer. Kurangnya jumlah 

komputer, padahal di jurusan akuntansi komputer adalah alat yang sangat penting 

digunakan dalam pembelajaran, yaitu matapelajaran Keterampilan Komputer dan 

Pengelolaan Informasi (KKPI) dan komputer akuntansi dengan aplikasi software 

MYOB.  

Selain itu, infocus sebagai media pembelajaran siswa kurang satu buah, 

sehingga menyulitkan guru untuk menyampaikan bahan ajar. Dengan 

permasalahan tersebut, maka dilakukan penelitian di SMK CIKRA 1 penelitian 

berjudul “Analisis Strategi Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan CIKRA 1 

Jakarta Timur” yang dirujuk dari hasil akreditasi SMK CIKRA 1 pada tahun 2018 

sebagai landasan penentuan kondisi internal sekolah yang meliputi delapan 

standar akreditasi yaitu : (1) standar isi, (2) standar proses, (3) standar kompetensi 

lulusan, (4) standar pendidik dan tendik, (5) standar sarana dan prasarana, (6) 

standar pengelolaan, (7) standar pembiayaan, dan (8) standar penilaian 

pendidikan. 
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Perumusan Masalah 

Perumusan masalah penelitian ini adalah :  

1. Bagaimana SMK CIKRA 1 dapat mendeskripsikan standar mutu sekolah 

yang sesuai dengan standar akreditasi pendidikan menengah kejuruan? 

2. Faktor internal dan eksternal apakah yang berpengaruh dalam penyusunan 

strategi pengembangan SMK CIKRA 1Jakarta Timur? 

3. Bagaimana  strategi alternatif dan strategi prioritas yang direkomendasikan 

untuk pengembangan SMK CIKRA 1 Jakarta Timur yang tepat untuk 

meningkatkan kinerja SMK CIKRA 1 Jakarta Timur? 

 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah 

dikemukakan, maka tujuan penelitian adalah : 

1. Mendeskripsikan standar mutu sekolah menurut standar akreditasi 

pendidikan menengah kejuruan. 

2. Mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap 

pengembangan SMK CIKRA 1 Jakarta Timur. 

3. Merumuskan strategi alternatif dan strategi prioritas terpilih untuk 

pengembangan yang dapat diterapkan bagi peningkatan kinerja SMK 

CIKRA 1 Jakarta Timur 

 

 

Manfaat Penelitian 

1. Bagi sekolah, strategi yang direkomendasikan dapat berguna sebagai bahan 

masukan kepada kepala sekolah dan Yayasan sebagai alternatif strategi 

melaksanakan strategi pengembangan SMK CIKRA 1 Jakarta Timur 

2. Bagi penulis, penelitian ini dapat memperkaya wawasan manajerial dan 

bisnis praktis, melatih kemampuan aplikasi teori dan konsep-konsep 

manajerial, serta melatih kemampuan analisis terstruktur. 

3. Bagi peneliti lain, sebagai bahan referensi dan studi perbandingan untuk 

penelitian selanjutnya. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini terfokus pada strategi pengembangan SMK CIKRA 1 Jakarta 

Timur dalam meningkatkan kinerja sekolah dalam tata kelola maupun 

pelaksanaan KBM. 

 

 




