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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Kompetensi Keahlian 

4.1.1. Latar Belakang  

Lahirnya Kompetensi Keahlian Tehnik Kendaraan 

Ringan SMK Telkom Tunas Harapan tidak dapat 

dilepaskan dari cita-cita luhur Yayasan Tunas Harapan 

Semarang yang bergerak dalam bidang pendidikan  

dalam memberikan sumbangsih terhadap 

pembangunan dan pengembangan bangsa Indonesia 

dengan upaya mempersiapkan sumber daya manusia, 

penyediaan tenaga terampil dan mandiri. 

Berlandaskan Era globalisasi yang  telah 

membawa perkembangan pesat terhadap berbagai segi 

tehnologi terutama bidang otomotif. Negara-negara 

maju seakan-akan terus berlomba-lomba 

mengembangkan tehnologi di bidang otomotif dengan 

teknologi yang semakin canggih, inovatif, kreatif dan 

variatif. Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi 

negara-negara berkembang untuk secara terus 

menerus mempersiapkan diri menghadapi era tehnologi 

global. 

SMK Telkom Tunas Harapan Semarang sebagai 

lembaga pendidkan dibawah naungan Yayasan Tunas 

Harapan memiliki tanggung jawab untuk ikut serta 

dalam menyiapkan calon tenaga profesional dengan 

menyelenggarakan program-program diklat untuk 

mempersiapkan peserta didiknya semaksimal mungkin 

sehingga pada akhirnya akan dihasilkan lulusan yang 
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kompeten, kompetitif dan profesional serta memiliki 

dedikasi yang tinggi untuk bekerja keras dimanapun 

berada. 

Sebagai jawaban atas tantangan diatas maka 

Kompetensi Keahlian Tehnik Kendaraan Ringan SMK 

Telkom Tunas Harapan Semarang resmi didirikan pada 

tahun pembelajaran 2002/2003 atas  peninjauan dan 

pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Kantor Dinas 

Pendidikan Kabupaten Semarang dengan surat 

rekomendasi Nomor: 421.5/ 2118.a.  

 

4.1.2. V i s i  

Menjadi kompetensi keahlian yang menghasilkan 

tamatan berkualitas serta melahirkan teknisi tehnik 

mekanik otomotif yang kompeten dan mandiri melalui 

pengembangan IPTEK dan IMTAQ yang mampu 

berkompetisi di tingkat nasonal dan internasional   

 

4.1.3. M i s i 

1. Melaksanakan layanan prima terhadap siswa 

kompetensi keahlian Tehnik Kendaraan Ringan 

dalam semua aspek sarana dan prasarana untuk 

menghasilkan tenaga kerja yang kompeten dan 

mandiri. 

2. Meningkatkan kualitas tamatan yang sesuai 

dengan standar kompetensi Nasional (SKN) dalam 

menghadapi era globalisasi. 

3. Meningkatkan mutu sumber daya manusia 

melalui penerapan IPTEK dan IMTAQ. 
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4. Melaksanakan KBM dan kegiatan ektrakurikuler 

untuk mengembangkan minat dan bakat siswa 

dalam meraih prestasi. 

 

4.1.4. Tujuan 

1. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan peserta 

didik. 

2. Megajarkan peserta didik agar menjadi warga 

Negara yang bertanggungjawab. 

3. Melatih peserta didik agar dapat menerapkan 

pola hidup sehat, memiliki wawasan, 

pengetahuan dan seni. 

4. Membekali peserta didik dengan keterampilan, 

pengetahuan dan sikap agar kompeten dalam: 

a. Perawatan dan perbaikan motor otomotif. 

b. Perawatan dan perbaikan system pemindah 

tenaga. 

c. Perawatan dan perbaikan chasis dan suspensi 

Otomotif. 

d. Perawatan dan perbaikan sistem kelistrikan 

otomotif. 

5. Melatih peserta didik agar mampu memilih 

karier, berkompetensi dan mengembangkan sikap 

profesionaldalam kompetensi keahlian Tehnik 

Kendaraan Ringan. 

6. Membekali pesrta didik dengan ilmu pengetahuan 

dan keterampilan untuk melanjutkan pendidikan. 
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4.1.5.  Geografis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Geografis sekolah 

 

Kompetensi keahlian Tehnik Kendaraan Ringan 

SMK Telkom Tunas Harapan  secara umum adalah 

terletak di dalam komplek Sekolah Menengah Kejuruan 

di jalan umbul senjoyo desa bener Kec. Tengaran Kab. 

Semarang propinsi Jawa Tengah dengan batas-batas 

sebagai berikut : 

Timur     : Perumahan senjoyo dan objek wisata senjoyo 

Selatan  : Perumahan dan kawasan industry radius 1 

km 

Barat      : Jalan Solo- Semarang dan terminal tingkir 

Utara      : Jalan Salatiga- Karanggede (boyolali) 
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4.2 Struktur Organisasi 

 

 

  

 

 

 

Tugas dan wewenang 

4.2.1 Kepala Sekolah 

4.2.1.1Tanggung jawab  

  Bertanggungjawab kepada Pemerintah Kabupaten 

dan Dinas Pendidikan; Bertanggungjawab atas 

terselenggaranya pendidikan di sekolah, sesuai dengan 

visi dan misi sekolah; Bertanggungjawab kepada 

Yayasan Tunas Harapan 

4.2.1.2 Wewenang 

  Menyelenggarakan seluruh kegiatan yang 

berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan di 

sekolah yang meliputi : Perencanaan SBP, Program 

Kerja Sekolah, RAPBS. Pengorganisasian seluruh 

program kegiatan di sekolah; Memonitor dan 

mengevaluasi seluruh kegiatan; Menentukan kebijakan 

untuk perbaikan selanjutnya;  
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4.2.1.3 Tugas 

  Pengelolaan teknik edukatif Program Diklat 

berdasarkan Visi dan Misi sekolah, yaitu; Menjabarkan, 

melaksanakan dan mengembangkan Program Diklat 

Kurikuluim Tingkat Satuan Pendidikan. Mengelola 

unsur pokok-pokok manajemen sekolah : Man (guru, 

karyawan, siswa); Money ( dana dari orangtua siswa 

dan pemerintah ), dan Material (fasilitas berupa : 

gedung, perabot sekolah, alat-alat pelajaran teori dan 

praktek); Mengadakan kerjasama dengan pihak luar, 

seperti orang tua, pengguna produk (tamatan), jajaran 

pemerintah dll. 

 

4.2.2 WAKA 1 

4.2.2.1Tanggung jawab 

  Bertanggung jawab kepada KASEK atas 

terlaksananya KBM, 

4.2.2.2 Wewenang 

 Menyelenggarakan seluruh kegiatan yang 

berhubungan dengan pendidikan disekolah yang 

berkaitan dengan KBM. 

4.2.2.3Tugas 

  Menjabarkan kurikulum menjadi program 

operasional Diklat di sekolah melalui analisis 

kurikulum, sinkronisasi, menetapkan kurikulum 

validasi; Menetapkan program pembelajaran, jadwal 

kegiatan, pembagian tugas mengajar, jadwal pelajaran 

dan bahan ajar; Mengorganisasi/ mengkoordinasi KBM 

baik teori maupun praktek yang terdiri dari : Persiapan 

KBM, Pelaksanaan KBM, Evaluasi Hasil Belajar, 

Analisis Hasil  Evaluasi Belajar, Perbaikan dan 



56 

 

Pengayaan; Mengelola administrasi pendidikan/ 

pengajaran; Merencanakan dan menyusun program 

pengembangan kurikulum; Bersama WAKA 2 

melaksanakan kegiatan PSB 

 

4.2.3 WAKA 2 

4.2.3.1 Tanggung jawab 

  Betanggungjawab kepada KASEK dalam 

penyelenggaraan PSB dan kegiatan Bidang Kesiswaan. 

4.2.2.2 Wewenang: 

  Menyelenggarakan PSB, Penanganan Ketertiban 

Siswa, Menyelenggarakan BP/BK. 

4.2.2.3 Tugas 

Menyusun program kegiatan kesiswaan dan 

mengkoordinasikan;  Mengkoordinasikan pelaksanaan 

pendampingan siswa; Memonitor dan mengevaluasi 

seluruh kegiatan kesiswaan; Merencanakan dan 

melaksanakan pendaftaran dan penerimaan siswa 

baru; Menegakkan disiplin tata tertib siswa; 

Mengkoordinasi program BP/BK ; Pembinaan/ 

Pengembangan kepribadian siswa; Pembinaan OSIS 

dan Ekstrakurikuler; Mengelola administrasi kegiatan 

siswa; Memperhatikan, memelihara, menjaga suasana 

sekolah ( keamanan, kebersihan, kerapihan, kesehatan, 

kekeluargaan dan kenyamanan ); Merencanakan, 

membuat dan merevisi Buku Pedoman Siswa. 

 

4.2.4 WAKA 3 

4.2.4.1 Tanggung jawab 

  Bertanggung jawab kepada KASEK dan membina, 

memberdayakan dan pengembangan tenaga pendidik 
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4.2.4.2 Wewenang 

 Merencanakan pembinaan dan pengembangan 

karir serta kebutuhan tenaga pendidik. 

4.2.4.3 Tugas 

  Menyusun program pemberdayaan dan 

pengembangan ketenagaan; Mengarahkan urusan 

ketenagaan agar berfungsi sebagaimana mestinya; 

Secara  rutin menyampaikan hasil kerja kepada 

KASEK; Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan 

pemberdayaan dan pengembangan ketenagaan; 

Menetapkan kompetensi personil (guru) sesuai dengan 

tugasnya masing-masing; Pendampingan seluruh guru 

sekolah; Mengusulkan kebutuhan guru; Mengusulkan 

pengembangan kemampuan guru. 

 

4.2.5    WAKA 4 

4.2.5.1 Tanggung jawab 

 Bertanggung jawab kepada KASEK atas terwujudnya 

kerjasama dengan DU/DI dan instansi terkait 

4.2.5.2   Wewenang 

  Menyusun program dan melakukan  kegiatan 

promosi, komunikasi dan kerjasama di DU/DI dan 

Instansi terkait 

4.2.5.3 Tugas 

  Menyusun program kerjasama dengan DU/DI dan 

Instansi terkait; Menjalin kerjsama dengan DU/DI dan 

Instansi terkait; Mempromosikan potensi sekolah; 

Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program 

yang berkaitan dengan hubungan masyarakat. 

 

4.2.6 Kepala Kompetensi Keahlian (K3) 
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4.2.6.1 Tanggung jawab 

  Bertanggung jawab kepada KASEK atas 

terlaksananya KBM Praktek dan pengelolaan bengkel. 

4.2.6.2 Wewenang  

  Merencanakan dan melaksanakan seluruh 

kegiatan KBM Praktek di jurusan masing-masing. 

4.2.6.1  Tugas 

  Menyusun Program jurusan dan 

mengkoordinasikan pelaksanaannya,yang meliputi; 

Bersama WAKA 1 menyusun jadwal kegiatan KBM 

praktek; Membuat tata tertib bengkel; Menentukan 

kebutuhan bahan dan alat KBM Praktek; 

Melaksanakan M&R sarana prasarana KBM Praktek; 

Melaksanakan pengembangan bengkel 

 

4.2.7 Wali Kelas 

4.2.7.1 Tanggung jawab 

 Bertanggungjawab kepada KASEK atas 

terlaksanannya pendampingan dan monitoring kelas 

4.2.7.2 Wewenang 

 Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan 

pendampingan dan monitoring kelas 

4.2.7.3. Tugas 

Mewakili KASEK dan orang tua dalam pembinaan 

sisw; Membina kepribadian, ketertiban dan 

kekeluargaan; Membantu pengembangan peningkatan 

kecerdasan dan ketrampilan siswa; Evaluasi nilai rapor 

dan kenaikan kelas; Membantu WAKA 1 dan WAKA 2 

dalam permasalahan yang terkait; Membuat catatan 

tentang; Situasi keluarga dan ekonomi; Ketidakhadiran, 
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pelanggaran, dan perilaku siswa; Prestasi akademik 

masing-masing siswa 

 

4.2.8 Guru 

4.2.8.1 Tanggung jawab 

Bertanggungjawab kepada KASEK berkenaan 

dengan kegiatan KBM menurut tingkat yang diajarkan 

4.2.8.2 Wewenang 

Melaksanakan seluruh kegiatan yang 

berhubungan dengan tugas mengajar 

4.2.8.3 Tugas 

Melaksanakan Program KBM meliputi: Persiapan; 

analisis kurikulum, membuat SP; Pelaksanaan KBM; 

Evaluasi; Analisis; Perbaikan; Pembinaan terhadap 

siswa; Pengelolaan kelas; 

 

4.3 Analisis 

Analisis dilaksanakan oleh peneliti bersama-sama 

stakeholder dari Kompetensi Keahlian Tehnik 

Kendaraan Ringan SMK Telkom Tunas Harapan-

Semarang yaitu: kepala sekolah, wakil kepala sekolah, 

kepala kompetensi kejuruan, guru-guru, dan siswa.  

Tahapan analisis berlangsung dengan cara 

melakukan wawancara terstruktur menggunakan 

instrumen penelitian yang berusaha untuk 

menguraikan unsur-unsur 8 standar nasional 

pendidikan di kompetensi keahlian tersebut dengan 

tujuan mengidentifikasi Faktor-faktor SWOT secara 

menyeluruh.  
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Untuk menyamakan data-data yang didapati dari 

hasil analisis diatas kemudian ditindaklanjuti dengan 

melaksanakan Fokus Group Discussion (FGD) dan data-

data tersebut dibagi kedalam tiga matrik yaitu, Matrik 

Internal Faktors Analysis Summary, Matrik External 

Faktors Analysis Summary, serta Matrik SWOT untuk 

komponen input, proses dan output.  

Setelah data disepakati bersama,  maka peneliti 

melanjutkan dengan membuat analisis rencana 

strategis guna mengembangkan design rencana 

strategis peningkatan mutu Kompetensi Keahlian 

Tehnik Kendaraan Ringan SMK Telkom Tunas Harapan 

Semarang.   

Dalam melakukan analisis ini peneliti melaksanakan 

identifikasi faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan 

ancaman ancaman yang dimiliki oleh Kompetensi 

Keahlian Tehnik Kendaraan Ringan SMK Telkom Tunas 

Harapan Semarang kedalam tiga aspek yaitu input, 

proses, dan output yang dapat diuraikan sebagai 

berikut 

 

4.3.1 Analisis Aspek Input Pendidikan  

Komponen input berdasarkan pendekatan sistem 

terbuka Lewis dan Smith (dalam Tjiptono dan Diana, 

2003) meliputi kemampuan dasar siswa, sumber daya 

finansial, fasilitas dan program. 

Hasil analisis faktor kekuatan dan kelemahan 

aspek input sampai diperoleh Matrik Internal Faktors 

Analysis Summary (IFAS) dapat dilihat pada tabel 

berikut ini  
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Tabel 4.1 

Matriks IFAS Aspek Input 

No Elemen SWOT Bobot Skor Total 
Bobot 
X Skor 

Kekuatan 

1 Tenaga guru dan karyawan yang 
relatif masih muda dan  kompeten 
di bidangnya  

0.2 3 0,6 

2 Kemampuan finansial untuk 
operasional sekolah terpenuhi 
dengan baik 

0,17 2 0,34 

3 Sistem penerimaan siswa baru 
yang selektif 

0,15 3 0,45 

4 Memiliki sarana berupa lokasi 
sekolah yang strategis, sejuk, 
green school, kondusif untuk 
belajar seluas 4 Ha 

0,16 3 0,48 

5 Tersedianya Asrama 0,15 3 0,45 

6 Memiliki KTSP 0,17 4 0,68 

 Total Skor 1  3 

Kelemahan 

1 Minimnya literatur otomotif di 
perpustakaan 

0,16 5 0,8 

2 kurangnya modernisasi mesin-
mesin sesuai tuntutan dan 
perkembangan DUDI 

0,16 5 0,8 

3 Penyusunan kurikulum belum 
melibatkan stakeholder secara 
menyeluruh 

0,20 4 0,8 

4 kurangnya lab kelistrikan 0,16 4 0,64 

5 Ruang praktik minim 
dibandingkan rombel 

0,16 4 0,64 

6 Administrasi yang belum 
terintegrasi IT  

0,16 5 0,8 

 Total Skor 1  4,48 

 Total Skor Akhir 
Kekuatan-Kelemahan 

  -1,48 

Sumber: Hasil Wawancara Terstruktur & Focus Group 

Discussion, 2013 
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 Hasil analisis terhadap Internal Factor Analisys 

Sumary Aspek input  Kompetensi Keahlian Tehnik 

Kendaraan Ringan SMK Telkom Semarang di peroleh 

hasil bahwa Kompetensi Keahlian Tehnik Kendaraan 

Ringan memiliki berbagai kekuatan yang berpengaruh 

terhadap peningkatan mutu Kompetensi Keahlian 

tersebut, diantaranya antara lain: 

  Tenaga guru dan karyawan yang relatif masih 

muda dan kompeten di bidangnya merupakan faktor 

yang memiliki sumbangsih terhadap peningkatan mutu 

pendidikan dengan bobot nilai 0,20 dan skor 3.  Tenaga 

guru dan karyawan dengan usia muda cenderung aktif, 

kreatif dan inovatif dalam melaksanakan kinerjanya 

guna meningkatkan mutu pendidikan. Disamping 

faktor usia, Kompetensi Keahlian yang dimiliki oleh 

para guru yang sesuai dengan bidangnya masing-

masing memberikan pengaruh terhadap kinerja dalam 

peningkatan mutu pendidikan yang digelutinya, 

dimana tenaga pengajar yang kompeten dibidangnya 

dapat lebih epektif melakukan transfer knowledge yang 

sesuai dalam kompetensi yang mereka miliki.            

 Aspek finansial Program Keahlian dalam 

melaksanakan kegiatan operasional yang terpenuhi 

dengan baik merupakan faktor kekuatan yang dimiliki 

oleh Kompetensi Keahlian Tehnik Kendaraan Ringan 

dengan perolehan bobot 0,17 skor 2,0. Faktor finansial 

yang baik dari Kompetensi Keahlian memberikan 

sumbangsih dalam kelancaran dan kemudahan dalam 

melaksanakan program-program pendidikan yang telah 

dan akan dicanangkan. 
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Selektivitas yang ketat dalam sistem penerimaan 

siswa baru Kompetensi Keahlian Tehnik Kendaraan 

berfungsi sebagai alat filtrasi dalam menyiapkan 

peserta didik yang baik. Seleksi yang dilakukan 

meliputi keriteria-keriteria tertentu seperti tes tertulis, 

wawancara, jalur prestasi, tes kesehatan yang meliputi  

tidak buta warna, tidak bertato dan bertindik serta 

ketentuan tinggi badan. Faktor kekuatan ini 

mendapatkan bobot 0,15 dengan skor 3,0.  

Faktor kekuatan lainnya yang dimiliki oleh 

Kompetendi Keahlian Tehnik Kendaraan Ringan adalah  

Memiliki sarana berupa lokasi sekolah yang strategis, 

sejuk, green school, kondusif untuk belajar seluas 4 

Ha, faktor kekuatan ini memiliki bobot 0,16 dengan 

skor 3. Sarana yang baik akan membawa kenyamanan 

dan berbagai dampak positif terhadap pendidikan yang 

berlangsung. 

Tersedianya Asrama di lingkungan sekolah 

(boardingschool) baik untuk guru karyawan maupun 

Siswa merupakan faktor kekuatan sebagai salah satu 

bagian dari  sistem pendidikan yang dimiliki 

kompetensi keahlian Tehnik Kendaraan Ringan dalam 

rangka peningkatan mutu. Faktor ini mendapatkan 

bobot 0,15 dengan skor 3.   

Kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) 

yang telah dimiliki dan telah di implemantasikan oleh 

Kompetensi Keahlian Tehnik Kendaraan Ringan 

merupakan faktor kekuatan berikutnya yang 

memberikan sumbangsih sebagai acuan dalam 

peningkatan mutu pendidikan di Kompetensi Keahlian 
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Tersebut. Faktor ini mendapatkan bobot nilai yang 

tinggi  0,17 dengan skor 4.   

Selain mendeskripsikan barbagai faktor kekuatan 

dari Hasil analisa terhadap Internal Factor Analisys 

Sumary Aspek input, tabel 4:1 juga mendeskripaikan 

kelemahan-kelemahan input pendidikan yang dimiliki 

oleh Kompetensi Keahlian Tehnik Kendaraan Ringan 

yang hambatan peningkatan mutu Kompetensi 

Keahlian tersebut, antara lain 

Minimnya ketersediaan berbagai literatur 

mengenai dunia otomotif di perpustakaan SMK Telkom 

menjadi faktor kelemahan yang dimiliki dengan 

perolehan bobot nilai analisys 0,16 dengan bobot yang 

sangat tinggi yakni 5, 0. Faktor ini menghambat baik 

tenaga pengajar maupun siswa yang membutuhkan 

materi dari literatur pelajaran yang dibutuhkan.  

Keadaan mesin-mesin yang dimiliki sebagai 

materi pembelajaran produktif  di Kompetensi Keahlian 

Tehnik Kendaraan Ringan saat ini merupakan mesin-

mesin tua yang telah dipakai dengan jangka pemakaian 

yang relatif lama dan cenderung  tidak sesuai dengan 

perkembangan dunia industri dewasa ini, diantaranya 

adalah belum adanya mesin kendaraaan dengan sistem 

VVTI (Injection Sistem) yang menjadi tuntutan DUDI. 

Hal ini mendapatkan bobot dan skor nilai yang tinggi 

sebagai faktor kelemahan yakni 0,16 dan 5,0 

dikarenakan telah menjadi faktor penghambat bagi 

siswa maupun tenaga pengajar dalam meningkatkan 

kompetensi yang diharapkan oleh DUDI.   

Penyusunan kurikulum yang belum melibatkan 

stakeholder sekolah secara menyeluruh mendapatkan 
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bobot dan skor penilaian yang tinggi yakni 2,0 dan 4,0 

dikarenakan hal ini belum menjawab ketentuan dari 

standar penyusunan kurikulum yang telah ditetapkan 

oleh standar penyusunan kurikulum nasional yang 

melibatkan keseluruhan stakeholder pendidikan yang 

terkait seperti aspek DUDI, masyarakat dan pejabat 

sekolah bagi Kompetensi Keahlian Tehnik Kendaraan 

Ringan. 

Kurangnya kelengkapan peralatan dalam 

laboratorium kelistrikan di Kompetensi Keahlian Tehnik 

Kendaraan Ringan adalah faktor kelemahan yang 

memperoleh bobot dan skor nilai yang tinggi yakni 0,16 

dan 4,0 dikarenakan laboratorium kelistrikan 

merupakan bagian vital dalam kompetensi otomotif 

Kendaraan Ringan. Hal ini menghambat tenaga 

pengajar maupun siswa yang dibentuk dalam 

meningkatkan kompetensinya dalam kelistrikan 

otomotif kendaraan ringan. 

Selain faktor-faktor kelamahan diatas, faktor 

minimnya ruang praktik dibandingkan dengan rombel 

yang ada dengan perbandingan saat ini 1:6 merupakan 

kelamahan yang mendapatkan bobot nilai dan skor 

yang tinggi yaitu 0,16 dan 5,0. Tidak idealnya 

perbandingan ruang praktik dengan rombel 

memberikan dampak tidak baik dalam pendidikan yang 

berlangsung antara lain: ketidaknyamanan 

pembelajaran, intensitas pemakaian yang padat 

membuat peralatan cepat rusak, terjadinya saling 

menunggu antar rombel dalam pemakaian ruang 

praktik serta dampak negatif lainnya yang menghambat 

peningkatan mutu Kompetensi Keahlian.  
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 Kegiatan Administrasi yang belum terintegrasi IT 

di Kompetensi Keahlian Tehnik Kendaraan Ringan dan 

Seluruh SMK Telkom Semarang memberikan alasan 

kurang terkontrolnya kegiatan administrasi yang ada. 

Hal ini menerima bobot nilai tinggi 0,16 dan 5,0 

dikarenakan menjadi penyebab kurang efektip dan 

efisiennya kegiatan administrasi di lingkungn 

pendidikan sehingga menghambat peningkatan mutu.    
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Tabel 4.2 

Matriks EFAS Aspek Input 

No Elemen SWOT B S B X S 

Peluang 

1 Adanya Support dan peluang  
dana oleh pemerintah kabupaten/ 
provinsi/pusat yang cukup besar 

0,15 4 0,6 

2 Komitemen Yayasan yang kuat 
dalam mengembangkan 
pendidikan 

0,20 5 1 

3 Adanya ibadah sholat dzuhur  
berjamaah setiap harinya  

0,16 4 0,64 

4 Perkembangan tehnologi 
komunikasi dan informasi yang 
semakin mudah diakses 

0,17 5 0,85 

5 Semakin luasnya DUDI 0,16 4 0,64 

6 Terbukanya kerjasama dengan 
perusaan nasional dan multi 
nasional. 

0,16 4 0,64 

 Total Skor 1  4,37 

Ancaman 

1 Pergaulan bebas yang merebak 0,17 2 0,34 

2 Banyaknya SMK baru di sekitar 
sekolah 

0,16 1 0,16 

3 Masih adanya guru-guru yang 
terlambat (kedisiplinan) 

0,16 2 0,32 

4 Guru yang mengundurkan diri 0,16 2 0,32 

5 Banyak alat-alat bengkel yang 

sudah tua, 

0,16 1 0,64 

6 Tidak proporsionalnya alat-alat 
bengkel dengan rombel 
mempersingkat usia guna alat  

0,17 1 0,51 

 Total Skor 1  2,95 

 Total Skor Akhir 
Kekuatan-Kelemahan 

  1,42 

Sumber: Hasil Wawancara Pribadi & Focus Group 

Discussion, 2013 

 

Berdasarkan analisys terhadap External Factor 

Analisys Sumary Aspek input  Kompetensi Keahlian 
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Tehnik Kendaraan Ringan SMK Telkom Semarang maka 

didapati hasil bahwa Kompetensi Keahlian Tehnik 

Kendaraan Ringan memiliki berbagai peluang yang 

berpengaruh terhadap peningkatan mutu Kompetensi 

Keahlian tersebut, diantaranya antara lain: 

Adanya Support dan peluang  dana oleh 

pemerintah kabupaten/provinsi/pusat yang cukup 

besar yakni adanya alokasi dana dari APBN, ABD I dan 

APBD II bagi  peningkatan mutu pendidikan 

memberikan peluang yang besar bagi Kompetensi 

Keahlian Tehnik Kendaraan Ringan untuk membiayai 

operasionalnya dalam peningkatan mutu pendidikan. 

faktor ini diberikan bobot nilai 0,15 dan skor 5,0. 

Komitemen Yayasan Tunas Harapan sebagai 

pendiri dan induk dari SMK Telkom Tunas Harapan 

yang memiliki komitmen kuat dalam mengembangkan 

mutu pendidikan mendapatkan bobot 0,16 dan skor 

5,0 yang berkontribusi dalam peningkatan mutu 

Kompetensi Keahlian Tehnik Kendaraan Ringan. Hal ini 

merupakan peluang besar bagi Kompetensi Keahlian 

untuk mendapatkan dukungan baik moril maupun 

materil dalm merancangkan program-program guna 

meningkatkan mutu pendidikan.  

Adanya ibadah sholat dzuhur  berjamaah setiap 

harinya di lingkungan SMK Telkom Semarang 

mendapatkan bobot penilaian 0,16 dan skor 4,0. Hal ini 

memberikan peluang bagi pihak sekolah untuk 

melakukan pembinaan karakter siswa dan tenaga 

pengajar dalam rangka peningkatan mutu. 

Perkembangan tehnologi informatika yang pesat 

dan mudah diakses dewasa ini memberikan peluang 
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yang besar bagi tenaga pengajar, siswa maupun 

karyawan  dalam memperoleh bahan-behan pendukung 

dalam pembelajaran dan bidang yang dikerjakan dalam 

peningkatan mutu. Hal ini juga memungkinkan pihak 

Kompetensi Keahlian untuk mebuat kerjasama yang 

luas dengan DUDI serta melakukan publikasi lebih luas 

lagi. Faktor peluang ini mendapatkan bobot nilai yang 

sangat  tinggi yakni 0,17 dan skor 5,0. 

Perkembangan dunia otomotif yang semakin 

pesat dewasa ini berdampak signifikan terhadap  

perluasan dunia usaha dan dunia industri tanah air 

maupun secara global. Hal ini membuka keran  

peluang yang besar bagi Kompetensi Kendaraan Ringan 

untuk eksis dalam mempersipakan tenaga terampil 

bagi DUDI, melakukan kerjasama pendidikan, 

kerjasama requitment dan berbagai inovasi. Faktor 

peluang ini mandapatkan bobot dan skor penilaian 

yang tinggi yakni 0,16 dan 5,0.     

Jalinan kerjasama antara Kompetensi Keahlian 

Tehnik Kendaraan Ringan SMK Telkom Semarang 

dengan DUDI baik skala nasional maupun 

internasional  (Nasmoco, Toyota, Honda) memberikan 

peluang kepada Kompetensi Keahlian untuk lebih 

intens melakukan jalinan kerjasama seperti 

mengundang tenaga ahli dari DUDI sebagai guru tamu, 

dan melakukan Visitasi ke DUDI dalam rangka 

meningkatkan konpetensi siswa. Faktor ini 

mendapatkan bobot nilai 0,16 dan skor 4,0.   

Selain mendeskripsikan barbagai faktor peluang 

dari Hasil analisa terhadap Internal Factor Analisys 

Sumary Aspek input, tabel 4:2 juga mendeskripaikan 
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ancaman-ancaman input pendidikan yang dimiliki oleh 

Kompetensi Keahlian Tehnik Kendaraan Ringan yang 

menjadi hambatan dalam melaksanakan peningkatan 

mutu Kompetensi Keahlian tersebut, antara lain: 

Pergaulan bebas yang merebak dikalangan 

remaja dan pemuda dewasa ini yang diakibatkan oleh 

pengaruh negatif globalisasi menjadi ancaman serius 

berbagai lembaga pendidikan dalam membentuk watak 

dan karakter siswanya. Hal ini menjadi ancaman yang 

besar bagi lembaga pendidikan secara khusus 

kompetensi Keahlian Tehnik Kendaraan Ringan dalam 

membentuk lulusan yang tidak hanya cerdas secara 

intelektual tetapi juga cerdas secara mental dan 

spiritual. Faktor ancaman ini mendapatkan bobot nilai 

0,17 dengan skor 2,0 yang merupakan nilai ancaman 

yang besar terhadap peningkatan mutu pendidikan.   

Banyaknya SMK baru dengan kompetensi 

keahlian tehnik kendaraan ringan yang bermunculan di 

sekitar sekolah berdampak terhadap lahirnya berbagai 

persaingan dalam berbagai aspek yang  menjadi 

ancaman bagi kompetensi tehnik kendaran ringan, 

diantaranya adalah dalam mengukirkan prestasi, 

menyalurkan lulusan dan penerimaan siswa baru serta 

berbagai aspek lainnya. Faktor ini mendapatkan bobot 

penilaian 0,16 dengan skor 1,0. 

Masih adanya beberapa guru yang seringkali 

tidak disiplin  dalam hal kehadiran walaupun telah 

diberlakukannya hukuman bagi mereka yang terlambat 

dan tidak disiplin telah menjadi ancaman tersendiri 

dalam proses pendidikan yang berlangsung hal ini 

dapat membawa dampak bagi meluasnya 
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ketidakdisiplinan tenaga pengajar lainnya yang akan 

memberi pengaruh bagi siswa yang diajar. Faktor ini 

mendapatkan bobot nilai 0,16 dengan skor 2. 

Adanya  guru-guru yang mengundurkan diri 

dalam tiap-tiap tahun ajaran yang dikarenakan 

berbagai latar belakang (pindah sekolah, maslah 

keluaga, tawaran DUDI dll) menjadi ancaman bagi  

pihak kompetensi keahlian dalam bidang ketenagaan, 

faktor ini mendapatkan bobot bilai 0,16 dengan skor 

penilaian 2,0. 

Kondisi alat-alat bengkel yang sudah tua di 

Kompetensi Keahlian Tehnik Kendaraan Ringan SMK 

Telkom Semarang mendapatkan bobot nilai 0,16 

dengan skor 1,0. Hal ini menjadi ancaman bagi siswa 

sebagai pemakai alat dalam menjawab kebutuhan 

sarana  yang disesuaikan dengan DUDI yang terus 

berubah dan berkembang.  

Tidak proporsionalnya perbandingan antara alat-

alat bengkel dengan rombel menyebabkan  alat-alat  

menjadi rentan terhadap kerusakan dan 

mempersingkat usia guna. faktor ancaman yang terjadi 

terhadap sarana dan prasarana ini mendapatkan bobot 

0,17 dan skor penilaian 1,0. 

4.3.2. Analisis Aspek Proses Pendidikan  

Komponen proses meliputi kemampuan guru, 

desain pembelajaran, metode pembelajaran, fasilitas 

belajar, kurikulum, media dan evaluasi. Hasil analisi 

faktor kekuatan dan faktor kelemahan untuk aspek 

proses sampai diperoleh Matrik internal Factors 

Analysis Summary (IFAS) dapat dilihat pada tabel 

berikut 
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Tabel 4.3 

Matriks IFAS Aspek Proses 

No Elemen SWOT B S B X S 

Kekuatan 

1 KBM terintegrasi dengan IT 0,16 3 0,48 

2 Standar Kedisilinan tinggi 
baik bagi siswa, guru dan staf 

0,16 3 0,48 

3 Adanya program unggulan  0,16 2 0,32 

4 Guru memiliki komitmen yang 
tinggi dalam mengajar, 
antusias dan mempunyai 
disiplin diri yang baik 

0,20 3 0,6 

5 Seluruh sekolah telah 
terkoneksi jaringan WIFI 

0,16 4 0,64 

6 Kepsek dan K3 memiliki 
komitmen dan dedikasi tinggi 
dalam manajemen mutu 
terpadu  

0,16 3 0,48 

 Total Skor 1  3,0 

Kelemahan 

1 Belum adanya 
diklat/pelatihan guru dalam 
jabatatan (pejabat sekolah) 

0,18 4 0,72 

2 Minimnya visitasi ke DUDI 0,16 5 0,8 

3 Minimnya supervisi Kasek/K3 0,18 5 0,9 

4 Minimnya evaluasi KBM 0,16 4 0,64 

5 Kegiatan Administratif Yang 
Kurang Terkontrol 

0,16 4 0,64 

6 Masih adanya guru yang 
mengajar dengan metode 
klasikal, dan belum 
sepenuhnya memanfaatkan IT 
sebagai media pembelajaran,  

0,16 4 0,64 

 Total Skor 1  4,34 

 Total Skor Akhir 
Kekuatan-Kelemahan 

  -1,34 

Sumber: Hasil wawancara terstruktur  Focus Group 

Discussion, 2013 
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Dari hasil analisys terhadap Internal Factor 

Analisys Sumary Aspek proses terhadap Kompetensi 

Keahlian Tehnik Kendaraan Ringan SMK Telkom 

Semarang diperoleh hasil bahwa dalam proses 

pendidikan yang berlangsung Kompetensi Keahlian 

Tehnik Kendaraan Ringan memiliki berbagai kekuatan 

yang berpengaruh terhadap peningkatan mutu 

Kompetensi Keahlian tersebut, diantaranya antara lain: 

Kegiatan belajar dan mengajar yang berlangsung 

telah menggunakan  atau terintegrasi dengan peralatan 

IT, antara lain: penggunaan LCD Projector dalam 

pembelajaran, penggunaan berbagai software dalam 

mempermudah pembelajaran otomotif. Faktor kekuatan 

ini memiliki bobot penilaian 0,16 dengan skor 3. 

Standar kedisiplinan yang tinggi baik bagi siswa, 

pengajar dan karyawan dengan ditetapkannya reward 

and punishment dalam menjaga budaya disiplin sekolah 

menjadi faktor kekuatan berikutnya yang memberikan 

sumbangsih dalam peningkatan mutu dengan bobot 

nilai 0,16 dan skor penilaian 3,0. 

Adanya program unggulan seperti penguatan 

bahasa asing selain bahasa Inggris yakni Bahasa 

Jepang dan bahasa Mandarin menjadi faktor kekuatan 

yang memberikan nilai tambah bagi Kompetensi 

Keahlian dalam meningkatkan mutu pendidikan. hal ini 

memiliki bobot nilai 0,16 dengan bobot 2,0 

Guru-guru kompetensi keahlian yang memiliki 

komitmen yang tinggi dalam mengajar, antusias dan 

mempunyai disiplin diri yang baik adalah kekuatan dan 

modal awal dalam peningkatan mutu pendidikan di 

Kompetensi Keahlian. Faktor kekuatan ini 
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mendapatkan bobot cukup tinggi yakni 0,2 dengan skor 

3.0.   

Jaringan internet yang dapat diakses dengan 

mudah di seluruh area sekolah mendukung guru dan 

siswa untuk memaksimalkan kegiatan belajar mengajar 

dengan menggunakakan materi dari internet. Faktor 

kekuatan ini mendapatkan bobot penilaian 0,16 dengan 

skor 4,0. 

Dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam 

melaksanakan mutu terpadu dari Kepala sekolah dan 

Kepala Kompetensi Keahlian sebagai top manajer di 

Sekolah dan Kompetensi Keahlian merupakan 

kekuatan besar yang dimiliki dalam meningkatkan 

mutu pendidikan secara berkesinambungan. Faktor ini 

menerima bobot 0,16 dengan skor 3,0. 

Selain barbagai faktor kekuatan dari Hasil 

analisa terhadap Internal Factor Analisys Sumary Aspek 

proses diatas, tabel 4:2 juga mendeskripaikan faktor-

faktor kelemahan aspek proses pendidikan yang 

dimiliki oleh Kompetensi Keahlian Tehnik Kendaraan 

Ringan yang menjadi hambatan dalam melaksanakan 

peningkatan mutu Kompetensi Keahlian tersebut, 

antara lain: 

Belum adanya diklat/pelatihan terhadap guru 

dalam jabatan (pejabat sekolah) menyebabkan 

pengembangan manajemen sekolah tumbuh lamban 

karena model pelaksanaan managemen learning by 

doing. Hal ini membuat perkembangan aspek 

manajerial sekolah tidak berjalan dengan epektif dan 

efisien yang berpengaruh langsung terhadap 

lambannya peningkatan mutu pendidikan. Faktor 
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kelemahan ini mendapatkan bobot nilai 0,18 dan skor 

4.0. 

Minimnya visitasi atau kunjungan kompetensi 

keahlian ke dunia usaha dan dunia industri menjadi 

faktor kelemahan yang selanjutnya, dimana dengan 

kurangnya kunjungan ke dunia usaha dan dunia 

industri akan berdampak terhadap minimnya 

kompetensi siswa yang dibina. Faktor kelemahan ini 

mendapatkan bobot nilai 0,16 dan skor 5,0. 

Minimnya supervisi yang dilaksanakan oleh 

Kepala Sekolah berdampak terhadap kurangnya 

evaluasi dan kontrol terhadap proses kegiatan belajar 

mengajar yang berlangsung dan berdampak langsung 

terhadap minimnya pengetahuan Kepala Sekolah dalam 

kekurangan dan potensi yang ada dalam KBM. Hal ini 

juga akan sangat mempengaruhi terhadap program-

program yang dirancang dan dipersiapkan bagi 

peningkatan mutu seluruh aspek pendidikan. faktor 

kelemahan ini memiliki bobot nilai 0,18 dan skor 5. 

Evaluasi pembalajaran yang minim berdampak 

signifikan terhadap minimnya strategi yang 

dipersiapkan dalam memaksimalkan potensi dan 

meminimalkan kekurangan yang ada. Faktor lemahnya 

evaluasi pembelajaran di Kompetensi Keahlian TKR 

mendapatkan bobot nilai 0,16 dan skor 4,0.  

Kurang terkontrolnya kegiatan administrasi di 

Kompetensi Keahlian Tehnik Kendaraan Ringan 

menyebabkan tidak efektif dan efisiennya kinerja 

administrasi dalam peningkatan mutu pendidikan. Hal 

ini mendapatkan bobot nilai 0,16 dengan skor 4.0. 



76 

 

Masih adanya guru-guru yang mengajar dengan 

metode klasikal, dan belum sepenuhnya memanfaatkan 

IT sebagai media pembelajaran membuat kegiatan 

belajar mengajar menjadi kurang menarik cenderung 

membosankan sehingga akan menghambat KBM itu 

sendiri sehingga transper of knowledge  terhambat dan 

mengganggu proses peningkatan mutu. Faktor 

kelemahan yang terjadi di kompetensi keahlian tehnik 

kendaraan ringan ini mendapatkan bobot nilai 0,16 

dengan skor 4.0.    
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Tabel 4.4 

Matriks EFAS Aspek Proses 

No Elemen SWOT B S B X S 

Peluang 

1 Yayasana memberikan 
Kesempatan dan pasilitas 
untuk melanjutkan pendidikan  

0,18 4 0,72 

2 Semakin mudahnya akses 
media penbelajaran  

0,18 4 0,72 

3 Peluang kerjasama yg luas 
dengan DUDI  

0,16 4 0,64 

4 Adanya KerjasamaUniversitas 
DalamNegeri. 

0,16 4 0,64 

5 Adanya Kerjasama dengan 
sekolah luar negeri. 

0,18 4 0,72 

6 Banyaknya Diklat bagi tenaga 
pengajar 

0,16 5 0,8 

 Total Skor 1  4.24 

Ancaman 

1 Tumbuhnya SMK-SMK baru  0,16 2 0,32 

2 Persaingan yang tinggi antar 
SMK 

0,16 3 0,48 

3 Biaya SMK disekitar lebih 
murah 

0,16 3 0,48 

4 SMK Telekomunikasi Tunas 
Harapan merupakan SMK 
Swasta 

0,20 4 0,8 

5 SDM potensial yang telah 

dikembangkan sekolah menjadi 
PNS dipindah tugaskan 
kesekolah lain 

0,16 2 0,32 

6 Fluktuasi Industri otomotif 
nasional. 

0,16 2 0,32 

 Total Skor 1  2,72 

 Total Skor Akhir 
Kekuatan-Kelemahan 

  1,52 

Sumber: Hasil Wawancara Pribadi & Focus Group 

Discussion 2013 
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Berdasarkan analisys yang dilakukan terhadap 

External Factor Analisys Sumary Aspek proses  

Kompetensi Keahlian Tehnik Kendaraan Ringan SMK 

Telkom Semarang maka didapati hasil bahwa 

Kompetensi Keahlian Tehnik Kendaraan Ringan 

memiliki berbagai peluang yang berpengaruh terhadap 

peningkatan mutu Kompetensi Keahlian tersebut, 

diantaranya antara lain: 

Salah satu peluang besar dalam peningkatan 

mutu tenaga kependidikan SMK Telkom Semarang 

datang dari Yayasan Tunas Harapan yang merupakan  

induk dan penyelenggara pendidikan SMK Telkom 

dimana yayasan memberikan kesempatan dan fasilitas 

bagi tenaga guru dan karyawan yang kompeten dan 

berprestasi untuk melanjutkan jenjang pendidikan ke 

janjang yang lebih tinggi (sarjana, magister) dalam 

rangka peningkatan mutu tenaga pendidik. Peluang ini 

mendapatkan bobot nilai 0,18 dan skor 4,0. 

Kemajuan tehnologi informasi global dengan 

ditandai oleh mudahnya akses internet yang membuat 

setiap orang mudah mencari dan memberi informasi 

memberi peluang yang besar bagi dunia pendidikan 

terutama guru dan siswa untuk memperoleh bahan 

materi pembelajaran dengan mudah. Hal ini 

merupakan peluang yang disediakan era saat ini bagi 

setiap insan pendidikan secara khusus insan 

Kompetensi Keahlian Tehnik Kndaraan Ringan  untuk 

memaksimalkan potensi yang ada didalam  dan melalui 

media internet. Peluang ini memiliki bobot nilai 0,18 

dengan skor 4,0. 
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Semakin pesatnya dunia otomotif yang 

berdampak pada pesatnya angka pertumbuhan dunia 

usaha dan dunia industri tanah air memberi dampak 

positif dengan memberi peluang kepada setiap 

kompetensi keahlian tehnik kendaraan ringan yang 

ada, hal ini secara khusus membawa peluang besar 

bagi kompetensi keahlian tehnik kendaraan ringan 

SMK Telkom Semarang untuk melebarkan kerjasama 

dengan DUDI dalam proses pendidikan, antara lain: 

dengan mengundang tenaga ahli dari DUDI untuk 

menjadi guru tamu dan melakukan visitasi industri 

serta magang kerja. Kesempatan ini memiliki bobot 

nilai 0,16 dan skor 4,0. 

Adanya Kerjasama SMK Telkom Semarang 

dengan Universitas Dalam Negeri, yakni adanya MoU 

dengan Universitas Dian Nuswantara Semarang pada 

tahun 2012 dalam hal pemberian beasiswa pendidikan 

bagi para siswa-siswi berprestasi untuk melanjutkan 

studi menuju perkuliahan merupakan peluang besar 

guna memberikan harapan dan semangat bagi peserta 

didik untuk lebih berprestasi untuk mencapai target 

kuota beasiswa yang telah disediakan berdasarkan 

kesepakatan MoU yang telah ditandatangani. Peluang 

ini mendapatkan bobot nilai 0,16 dengan skor 4,0.   

 Kerjasama sistem sister school yang telah 

dijalin oleh SMK Telkom Semarang dengan SMK Luar 

Negeri,  yakni adanya MoU dengan SMK  Kadirga 

Meslek Lisesi-Fatih Istambul Turkiye pada tanggal 11 

November 2008; School MMBbS Berufbilden deschulen 

pada tahun 2011 merupakan peluang yang tersedia 

bagi Kompetensi Keahlian Tehnik Kendaraan Ringan 



80 

 

untuk mengadaptasi berbagai potensi yang ada dari 

Sister Schoolnya guna meningkatkan mutu pendidikan. 

peluang ini diberi bobot nilai 0,16 dan skor 4,0.  

Banyaknya diklat yang diadakan oleh Dinas 

Pendidikan  untuk meningkatkan kompetensi tenaga 

pengajar dewasa ini merupakan peluang yang tersedia 

bagi Kompetensi Keahlian Tehnik Kendaraan Ringan 

SMK Telkom untuk meningkatkan kompetensi tenaga 

pendidiknya dalam rangka meningkatkan mutu 

pendidikan. Peluang ini memperoleh bobot nilai dan 

skor yang sangat tinggi yakni 0,18 dan 5.  

Selain mendeskripsikan barbagai faktor peluang 

dari Hasil analisa terhadap Internal Factor Analisys 

Sumary Aspek input, tabel 4:2 juga mendeskripaikan 

ancaman-ancaman input pendidikan yang dimiliki oleh 

Kompetensi Keahlian Tehnik Kendaraan Ringan yang 

menjadi hambatan dalam melaksanakan peningkatan 

mutu Kompetensi Keahlian tersebut, antara lain: 

Tumbuhnya SMK-SMK baru (terutama negeri) 

yang tidak jauh dari lingkungan SMK Telekomunikasi 

Tunas Harapan menjadi ancaman dalam proses 

pendidkan itu sendiri, dimana kesempatan dan peluang 

yang tersedia untuk bekerjasama dengan DUDI menjadi 

semakin kecil. Hal ini merupakan ancaman bagi 

kompetensi kendaraan ringan SMK Telkom kedepan 

yang memperoleh bobot nilai 0,16 dan skor 2,0   

Persaingan yang tinggi antar SMK dengan 

kompetensi keahlian sejenis dewasa ini merupakan 

ancaman serius bagi setiap kompetensi keahlian Tehnik 

Kendaraan Ringan terutama TKR Telkom dalam 

menorehkan prestasi yang akan memberi nilai jual 



81 

 

ditengah-tengah masyarakat. Faktor yang menjadi 

ancaman ini menerima bobot nilai 0,16 dengan skor 

3,0. 

Biaya sekolah SMK disekitar yang relatif lebih 

murah dari  SMK Telkom memberikan dampak kepada 

pilihan masyarakat yang cenderung memilih SMK yang 

lebih ringan dalam segi pembiayaan, dengan demikian 

proses penerimaan siswa baru akan semakin ketat. Hal 

ini adalah ancaman yang harus diwaspadai oleh SMK 

telkom  dengan senantiasa meningkatkan mutu 

pendidikannya. Faktor ancaman ini mendapatkan 

bobot nilai 0,16 dengan total skor 3,0. 

SMK Telekomunikasi Tunas Harapan merupakan 

SMK Swasta sehingga adanya kecenderungan 

masyarakat umum untuk memilih SMK Swasta sebagai 

pilihan ke dua, hal ini merupakan ancaman yang besar 

jikalau Kompetensi Keahlian tidak secara 

berkesinambungan meningkatkan mutu yang 

pendidikannya. Faktor ini memperoleh bobot nilai yang 

tinggi dengan bobot nilai 0,20 dan skor 4,0. 

Terjadinya pemindahan tugas terhadap SDM 

potensial yang telah dikembangkan sekolah menjadi 

PNS merupakan ancaman bagi peningkatan mutu 

pendidikan di Kompetensi Keahlian Tehnik Kendaraan 

Ringan SMK Telkom, faktor ancaman ini mandapatkan 

bobot nilai 0,16 dan skor 2,0. 

Keadaan industri otomotif nasional yang 

berkembang pesat tidak serta merta senantiasa 

berjalan positif terhadap perkembangannya. Keadaan 

ekonomi dan politik tanah air dapat menyebabkan 

fluktuasi terhadap DUDI tanah air yang berdampak 
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langsung kepada dunia pendidikan Kompetensi Tehnik 

Kendaraan Ringan. Ancaman  ini harus dijadikan 

bahan antisipatif dengan terus melakukan perbaikan 

mutu secara berkesinambungan terutam dalam hal 

inovasi otomotif dan kewirausahaan. Faktor ancaman 

ini menerima bobot nilai 0,16 dan skor 2,0.  

 

4.3.3 Analisis Aspek Output Pendidikan  

Komponen output meliputi prestasi siswa dan 

pasca kelulusan. Hasil analisis faktor kekuatan dan 

kelemahan aspek output yang diperoleh dapat dilihat 

pada tabel berikut: 
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Tabel 4.5 

Matriks IFAS Aspek Output 

No Elemen SWOT B S B X S 

Kekuatan 

1 Hasil ujian nasional yang 
selalu mencapai 100% dengan 
hasil memuaskan 

0,34 4 1,36 

2 Banyak siswa yang 
melanjutkan ke perguruan 
tinggi  menorehkan prestasi 
dan menghasilakn apresiasi 
dari PT yang dimasuki 

0,35 2 0,7 

3 Banyaknya lulusan yang 
mengukir prestasi di DUDI 
yang dimasuki  

0,31 3 0,93 

 Total Skor 1  2,99 

Kelemahan 

1 Lemahnya recruitment DUDI 
terhadap lulusan 

0,33 4 1,32 

2 Extrakulikuler otomotif 
kurang maximal 

0,32 4 1,28 

3 Rendahnya minat Siswa 
terhadap TKR 

0,35 5 1,75 

 Total Skor 1  4,35 

 Total Skor Akhir 
Kekuatan-Kelemahan 

  -1,36 

Sumber: Hasil Focus Group Discussion, 2013 

 

Hasil analisys terhadap Internal Factor Analisis 

Sumary Aspek output Kompetensi Keahlian Tehnik 

Kendaraan Ringan SMK Telkom Semarang diperoleh 

hasil bahwa Kompetensi Keahlian Tehnik Kendaraan 

Ringan memiliki berbagai kekuatan yang berpengaruh 

terhadap peningkatan mutu Kompetensi Keahlian 

tersebut, diantaranya antara lain: 

Faktor kekuatan pertama yang dimiliki 

Kompetensi Keahlian Tehnik Kendaraan Ringan SMK 
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Telkom Semarang adalah hasil ujian nasional yang 

selalu mencapai 100% dengan hasil memuaskan, hal 

ini merupakan torehan prestasi yang dicapai oleh 

segenap eleman kompetensi keahlian dengan 

membanggakan. Faktor kekuatan ini mendapatkan 

bobot nilai 0,34 dan skor 4,0. 

 Faktor kekuatan yang dimiliki selanjutnya adalah 

banyak siswa yang melanjutkan ke perguruan tinggi  

menorehkan prestasi dan menghasilakn apresiasi dari 

Perguruan Tinggi  yang dimasuki, antara lain apresiasi 

dari Universitas Kristen Satyawacana yang telah 

beberapa kali melayangkan surat apresiasi kepada 

pihak sekolah. Faktor kekuatan ini memperoleh bobot 

nilai 0,35 dan skor 2,0.  

 Banyaknya lulusan SMK Telkom yang mengukir 

prestasi di DUDI yang dimasuki dan menempati posisi-

posisi strategis dalam dunia usaha maupun dunia 

industri, seperti: manager, kepala bidang, karyawan 

berprestasi dan lainnya. Hal ini meperoleh bobot nilai 

0,31 dengan skor 3,0.  

Selain barbagai faktor kekuatan dari Hasil 

analisa terhadap Internal Factor Analisys Sumary Aspek 

output diatas, tabel 4:2 juga mendeskripaikan faktor-

faktor kelemahan aspek proses pendidikan yang 

dimiliki oleh Kompetensi Keahlian Tehnik Kendaraan 

Ringan yang menjadi hambatan dalam melaksanakan 

peningkatan mutu Kompetensi Keahlian tersebut, 

antara lain: 

Luasnya kerjasama yang dijalin oleh Kompetensi 

Keahlian dengan DUDI selama ini hanya terjalin 

sebatas penempatan prakerin dan belum mencapai 
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tahapan dalam recruitment lulusan, hal ini berdampak 

pada lemahnya recruitment lulusan oleh DUDI. 

Lemahnya recruitment lulusan Tehnik Kendaraan 

Ringan oleh DUDI memperoleh bobot nilai 0,33 dengan 

skor nilai 4,0. 

Kelemahan selanjutnya dalam aspek output 

adalah tidak maximalnya extrakulikuler otomotif yang 

berpengaruh terhadap minimnya sumbangsih 

extrakulikuler otomotif yang diharapkan dapat memacu 

prestasi para siswa. Faktor kelemahan ini 

mendapatkan bobot nilai 0,32 dengan bobot skor 4,0. 

Faktor kelemahan selanjutnya adalah rendahnya 

minat masyarakat terhadap kompetensi keahlian 

Tehnik Kendaraan Ringan, hal ini disebabkan prestasi-

prestasi siswa maupun alumnus yang telah diukir 

belum mampu membentuk opini publik. Faktor 

kelemahan ini memperoleh bobot nilai 0,35 dengan 

skor nilai 5,0.   
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Tabel 4.6 

Matriks EFAS Aspek Output 

No Elemen SWOT B S B X S 

Peluang 

1 Banyaknya peluang untuk 
bekerjasama dengan DUDI 

0,32 5 1,6 

2 Terbukanya media informatika 
untuk publikasi prestasi siswa 
dan lulusan 

0,35 5 1,75 

3 Menjalin MOU dengan DUDI 
sampai tahapan Requitment 

0,33 5 1,65 

 Total Skor 1  5,0 

Ancaman 

1 Persaingan dengan SMK lain 
dalam pemasaran lulusan 

0,34 3 1,02 

2 Standar kelulusan yang cukup 
tinggi (7,5) 

0,33 4 1,32 

3 Sistem kontak oleh DUDI. 0,33 2 0,66 

 Total Skor 1  3 

 Total Skor Akhir 
Kekuatan-Kelemahan 

  2,0 

Sumber: Hasil Wawancara Pribadi & Focus Group 

Discussion, 2013 

 

 Berdasarkan analisys yang dilakukan terhadap 

External Factor Analisys Sumary Aspek proses  

Kompetensi Keahlian Tehnik Kendaraan Ringan SMK 

Telkom Semarang maka didapati hasil bahwa 

Kompetensi Keahlian Tehnik Kendaraan Ringan 

memiliki berbagai peluang yang berpengaruh terhadap 

peningkatan mutu Kompetensi Keahlian tersebut, 

diantaranya antara lain: 

Banyaknya peluang untuk bekerjasama dengan 

DUDI yang berkembang dengan pesat dewasa ini dapat 

dijadikan peluang guna memaximalkan potensi siswa 

dengan mendatangkan guru tamu dari ahli DUDI guna 
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meningkatkan kompetensi siswa selama pendidikan. 

Faktor peluang ini mendapatkan bobot nilai yang 

sangat tinggi yakni 0,35 dan skor 5. 

Faktor peluang selanjutnya adalah melakukan 

publikasi berbagai prestasi dan capaian-capain siswa 

yang diperoleh dengan menggunakan media 

informatika yang berkembang pesat dan memberi 

pengaruh yang kuat ditengah masyarakat, terutama 

dengan menuliskan testimoni siswa dan alumnus 

berprestasi melalui situs internet sekolah. Peluang ini 

dapat diberdayakan guna membangun opini publik 

terhadap Kompetensi Keahlian Tehnik Kendaraan 

Ringan dan SMK Tunas Harapan secara menyeluruh. 

Peluang ini mendapatkan skor nilai 0,35 dan skor nilai 

5,0.    

Faktor peluang selanjutnya adalah meningkatkan 

jalinan kerjasa pihak sekolah dengan DUDI yang 

selama ini dijalin. Yaitu meningkatkan kerjasama 

dengan cara membuat MoU mengenai kerjasama 

requitment lulusan oleh DUDI. Faktor peluang ini 

mendapatkan bobot nilai 0,33 dengan skor 5.    

Selain mendeskripsikan barbagai faktor peluang 

dari Hasil analisa terhadap External Factor Analisys 

Sumary Aspek output, tabel 4:2 juga mendeskripsikan 

ancaman-ancaman terhadap output pendidikan yang 

dimiliki oleh Kompetensi Keahlian Tehnik Kendaraan 

Ringan yang menjadi hambatan dalam melaksanakan 

peningkatan mutu Kompetensi Keahlian tersebut, 

antara lain: 

Banyaknya SMK-SMK baru dengan kompetensi 

keahlian yang sejenis memunculkan konsekuensi logis 
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terhadap pemasaran lulusan dari Kompetensi Keahlian 

Tehnik Kendaraan Ringan, yaitu persaingan dalam 

pemasaran lulusan. Hal ini menjadi ancaman yang 

cukup serius jikalau Kompetensi Keahlian tidak fokus 

terhadap peningkatan mutu lulusannya. Faktor ini 

memperoleh bobot nilai 0,34 dengan skor 3,0. 

Faktor selanjutnya adalah standar kelulusan  

tinggi yang ditetapkan oleh dinas pendidikan. hal ini 

menjadi ancaman bagi Kompetensi Keahlian dalam 

mempertahankan prestasi kelulusan yang telah diukir 

selama ini. Hal ini mendapatkan bobot nilai 0,33 

dengan skor 4,0. 

 Sistem kontrak yang diterapkan oleh DUDI 

selama ini telah membuat lulusan merasa tidak pasti 

dan enggan untuk menorehkan prestasi di dunia kerja. 

Hal ini menjadi ancaman serius bagi kompetensi 

keahlian jikalau pihak sekolah tidak menjalankan 

langkah antisipatif untuk memperlengkapi siswa 

menjelang memasuki DUDI. Faktor ini memperoleh 

bobot nilai 0,33 dan skor 2,0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 

 

4.4 Pembahasan 

4.4.1 Analisis Strategis Aspek Input 

 Setelah melakukan identifikasi terhadap berbagai 

faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman 

untuk aspek input kemudian diberi diberi bobot dan 

skor maka hasil perhitungan untuk total skor akhir 

adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 4.7 
Skor Akhir IFAS dan EFAS untuk Aspek Input 

IFAS EFAS 

Kategori Total Skor Kategori Total Skor 

Kekuatan  
(S) 

3,0 Peluang  
(O) 

4,37 

Kelemahan 
(W) 

4,48 Ancaman 
(T) 

2,95 

Total (S-W) -1,48- Total (O-T) 1,52 

 

 Dari hasil analisis Internal Factors Analysis 

Summary (IFAS) dan External Factors Analysis 

Summary (EFAS) diatas terhadap aspek input 

pendidikan dari Kompetensi Keahlian Tehnik 

Kendaraan Ringan SMK Tunas Harapan Semarang 

maka didapatkan skor akhir IFAS aspek input 

(Kekuatan-Kelemahan) adalah -1,48 sedangkan skor 

EFAS aspek proses (peluang-ancaman) adalah 1,52. 

Dari hasil analisis ini menyatakan bahwa strategi 

berada di kuadran OW (Oppurtunity-Weakneses) yang 

mendukung strategi Turn Around dimana Kompetensi 

Keahlian Tehnik Kendaraan Ringan SMK Telkom 

menghadapi peluang yang sangat besar, tetapi di lain 

pihak, Kompetensi Keahlian menghadapi 

kendala/kelemahan internal. Fokus strategi ini adalah 
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meminimalkan masalah-masalah internal perusahaan 

sehingga dapat merebut peluang pasar yang lebih baik  

 

Hasil Analisis tersebut dapat dilihat pada gambar 

berikut: 

                          

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berbagai Peluang 

Berbagai Kelemahan  

Turn Around Strategy 

-1,48; 1,52 

1,42 

Fokus strategi Turn Around pada 

aspek output adalah: Kompetensi 

Keahlian TKR Meminimalkan 

masalah-masalah internalnya sehingga 

dapat merebut peluang pasar yang 

lebih baik  

 

 

Berbagai Kekuatan 

Berbagai Ancaman 
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Tabel 4.8 

Matrik SWOT Untuk Aspek Input 

Eksternal Faktor 
 
 
 
 

Internal Faktor  

Peluang 

      

Kelemahan 1. Menambah dan memperbaharui 
berbagai literatur otomotif di 
perpustakaan 

1. Minimnya literatur 
otomotif di 
perpustakaan 

2. kurangnya 
modernisasi mesin-
mesin sesuai tuntutan 
dan perkembangan 
DUDI 

2. Memperbaharui mesin-mesin 
sesuai dengan tuntutan dan 
perkembangan DUDI  

3. Penyusunan 
kurikulum belum 
melibatkan stakeholder 
secara menyeluruh 

3. Melibatkan keseluruhan 
stakeholder Kompetensi Keahlian 
dalam penyusunan Kurikulum   

4. kurangnya lab 
kelistrikan 

4. Memperlengkapi lab kelistrikan 
sesuai dengan standar yang 
ditentukan  

5. Ruang praktik minim 
dibandingkan rombel 

Menambah dan memperbaharui 
ruang praktik 

6. Administrasi yang 
belum terintegrasi IT  

Mengintegrasikan sistem IT dalam 
kegiatan Administrasi 

 

Berdasarkan analisis SWOT diatas, maka 

rencana strategis yang harus dilaksanakan guna 

meningkatkan mutu pendidikan aspek input dari 

Kompetensi Keahlian Tehnik Kendaraan Ringan SMK 

Telkom Semarang adalah 

1. Menambah dan memperbaharui berbagai 

literatur otomotif di perpustakaan. 

2. Memperbaharui mesin-mesin sesuai dengan 

tuntutan dan perkembangan DUDI. 
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3. Melibatkan keseluruhan stakeholder Kompetensi 

Keahlian dalam penyusunan Kurikulum. 

4. Memperlengkapi Laboratorium Kelistrikan sesuai 

dengan standar yang ditentukan Dinas 

Pendidikan. 

5. Menambah dan memperbaharui ruang praktik. 

6. Mengintegrasikan sistem IT dalam kegiatan 

Administrasi. 

 

4.4.2. Analisis Strategis Aspek proses 

 Setelah melakukan identifikasi terhadap berbagai 

faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman 

untuk aspek proses dan kemudian diberi bobot serta 

skor maka hasil perhitungan untuk total skor akhir 

adalah sebagai berikut 

 

Tabel 4.9 

Skor Akhir IFAS dan EFAS untuk Aspek Proses 

IFAS EFAS 

Kategori Total Skor Kategori Total Skor 

Kekuatan  
(S) 

3,0 Peluang  
(O) 

4,24 

Kelemahan 
(W) 

4,34 Ancaman 
(T) 

2,72 

Total (S-W) -1,34 Total (O-T) 1,52 

 

Dari hasil analisis Internal Factors Analysis 

Summary (IFAS) dan External Factors Analysis 

Summary (EFAS) diatas terhadap aspek proses 

pendidikan dari Kompetensi Keahlian Tehnik 

Kendaraan Ringan SMK Tunas Harapan Semarang 

maka didapatkan skor akhir IFAS aspek input 
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-3 -2 -1 -5 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

-4 

(Kekuatan-Kelemahan) adalah -1,34 sedangkan skor 

EFAS aspek proses (peluang-ancaman) adalah 1,52. 

Dari hasil analisis ini menyatakan bahwa strategi 

berada di kuadran OW (Oppurtunity-Weakneses) yang 

mendukung strategi Turn Around dimana Kompetensi 

Keahlian Tehnik Kendaraan Ringan SMK Telkom 

menghadapi peluang yang sangat besar, tetapi di lain 

pihak, Kompetensi Keahlian menghadapi 

kendala/kelemahan internal. Fokus strategi ini adalah 

meminimalkan masalah-masalah internal perusahaan 

sehingga dapat merebut peluang pasar yang lebih baik  

Hasil Analisis tersebut dapat dilihat pada gambar 

berikut: 

 

           

        

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.10 

 

 

Berbagai Peluang 

Berbagai Kelemahan  

Turn Around Strategy 

-1,34, 1,52 

Fokus strategi Turn Around pada 

aspek proses adalah: Kompetensi 

Keahlian TKR Meminimalkan 

masalah-masalah internalnya sehingga 

dapat merebut peluang pasar yang 

lebih baik  

 

 

Berbagai Kekuatan 

Berbagai Ancaman 
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Matrik SWOT Untuk Aspek Proses 

Eksternal Faktor 
 
 
 
 
Internal Faktor  

Kekuatan 

      

Kelemahan 1. Peningkatan SDM guru melakui 
diklat maupun workshop untuk 
meningkatkan kompetensi dalam 
pengembangan manajemen 
sekolah. 

Belum adanya 
diklat/pelatihan guru 
dalam jabatatan 
(pejabat sekolah) 
sehingga 
pengembangan 
manajemen sekolah 
tumbuh lamban karena 
model pelaksanaan 
managemen learning by 
doing 

Minimnya visitasi ke 
DUDI 

2. Meningkatkan visitasi ke DUDI 
untuk meperkaya kompetensi 
siswa  

Minimnya supervisi 
Kasek/K3 

3. Melaksanakan supervisi oleh 
Kasek/K3 dengan terstruktur 

Minimnya evaluasi KBM 4. Melaksanakan evaluasi KBM 
secara berkala dan 
berkesinambungan 

Kegiatan Administratif 
Yang Kurang Terkontrol 

5. membuat sistem administrasi 
yang terintegrasi dengan internet 

Masih adanya guru 
yang mengajar dengan 
metode klasikal, dan 
belum sepenuhnya 
memanfaatkan IT 
sebagai media 
pembelajaran,  

6. Melatih guru-guru melakui 
diklat maupun workshop untuk 
meningkatkan kompetensinya 
(sertifikasi kompetensi) dalam 
metode pengajaran dan 
Optimalisasi pemanfaatan 
teknologi informasi melaui 
penyediaan sarana dan pelatihan-
pelatihan teknis pemanfatan. 
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Berdasarkan analisis SWOT diatas, maka 

rencana strategis yang harus dilaksanakan guna 

meningkatkan mutu pendidikan aspek proses dari 

Kompetensi Keahlian Tehnik Kendaraan Ringan SMK 

Telkom Semarang adalah: 

1. Peningkatan SDM guru melakui diklat 

maupun workshop untuk meningkatkan 

kompetensinya. 

2. Meningkatkan visitasi ke DUDI untuk 

meperkaya kompetensi siswa. 

3. Melaksanakan supervisi oleh Kasek/K3 

dengan terstruktur 

4. Membuat sistem administrasi yang 

terintegrasi dengan internet. 

5. Melaksanakan evaluasi KBM secara berkala 

dan berkesinambungan. 

6. Melatih guru-guru melakui diklat maupun 

workshop untuk meningkatkan 

kompetensinya (sertifikasi kompetensi) dalam 

metode pengajaran dan Optimalisasi 

pemanfaatan teknologi informasi melaui 

penyediaan sarana dan pelatihan-pelatihan 

teknis pemanfatan. 
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4.4.3 Analisis Strategis Aspek Output 

Setelah melakukan identifikasi terhadap berbagai 

faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman 

untuk aspek output dan kemudian diberi bobot serta 

skor maka hasil perhitungan untuk total skor akhir 

adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 4.11 

Skor Akhir IFAS dan EFAS untuk Aspek Output 

IFAS EFAS 

Kategori Total Skor Kategori Total Skor 

Kekuatan  

(S) 

2,99 Peluang  

(O) 

5,0 

Kelemahan 

(W) 

4,35 Ancaman 

(T) 

3,0 

Total (S-W) -1,36 Total (O-T) 2,0 

 

Dari hasil analisis Internal Factors Analysis 

Summary (IFAS) dan External Factors Analysis 

Summary (EFAS) diatas terhadap aspek output 

pendidikan dari Kompetensi Keahlian Tehnik 

Kendaraan Ringan SMK Tunas Harapan Semarang 

maka didapatkan skor akhir IFAS aspek input 

(Kekuatan-Kelemahan) adalah -1,36 sedangkan skor 

EFAS aspek proses (peluang-ancaman) adalah 2,0. Dari 

hasil analisis ini menyatakan bahwa strategi berada di 

kuadran OW (Opurtunity-Weakneses) yang mendukung 

strategi Turn Around dimana Kompetensi Keahlian 

Tehnik Kendaraan Ringan SMK Telkom menghadapi 

peluang yang sangat besar, tetapi di lain pihak, 

Kompetensi Keahlian menghadapi kendala/kelemahan 

internal. Fokus strategi ini adalah meminimalkan 
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masalah-masalah internal perusahaan sehingga dapat 

merebut peluang pasar yang lebih baik  

Hasil Analisis tersebut dapat dilihat pada gambar 

berikut: 

                  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berbagai Peluang 

Berbagai Kelemahan  

Turn Around Strategy 

-1,36; 2,0 

1,42 

Fokus strategi Turn Around pada 

aspek output adalah: Kompetensi 

Keahlian TKR Meminimalkan 

masalah-masalah internalnya sehingga 

dapat merebut peluang pasar yang 

lebih baik  

 

 

Berbagai Kekuatan 

Berbagai Ancaman 
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Tabel 4.12 

Matrik SWOT Untuk Aspek Output 

 

Eksternal 
Faktor 

 
 

 
 
Internal 
Faktor  

Peluang 

Banyknya 
peluang 
untuk 
bekerjasama 
dengan DUDI 

Terbukanya 
media 
informatika 
untuk 
publikasi 
prestasi 
siswa dan 
lulusan  

Menjalin 
MOU 
dengan 
DUDI 
sampai 
tahapan 
Requitment 

Kelemahan 

Lemahnya 
requitment 
DUDI terhadap 
lulusan 

1. Mengembangkan kerjasama dengan 
DUDI dari tahap pembinaan samapai 
tahapan recruitment 

Extrakulikuler 
otomotif 
kurang 
maximal 

2. Memaksimalkan extrakulikuler otomotif  

Rendahnya 
minat Siswa 
terhadap TKR 

3. Melakukan publikasi capaian-capaian 
prestasi siswa dan alumni melalui media 
yang tersedia 

 

Berdasarkan analisis SWOT diatas, maka 

rencana strategis yang harus dilaksanakan guna 

meningkatkan mutu pendidikan aspek proses dari 

Kompetensi Keahlian Tehnik Kendaraan Ringan SMK 

Telkom Semarang adalah: 

1. Mengembangkan kerjaasama dengan DUDI dari 

tahap pembinaan samapai tahapan reqruitment 

2. Memaksimalkan extrakulikuler otomotif 

3. Melakukan publikasi capaian-capaian prestasi 

siswa dan alumni melalui media yang tersedia 

 



99 

 

4.4.4 Rencana Strategis Peningkatan Mutu 

Pendidikan 

4.4.4.1. Rencana Strategis Untuk Aspek Input 

 Dari hasil analisis Internal Factors Analysis 

Summary (IFAS) dan External Factors Analysis 

Summary (EFAS) kepada aspek input pendidikan dari 

Kompetensi Keahlian Tehnik Kendaraan Ringan SMK 

Tunas Harapan Semarang maka didapatkan hasil 

analisis yang menyatakan bahwa strategi berada di 

kuadran OW (Opurtunity-Weakneses) yang mendukung 

strategi Turn Around dimana Kompetensi Keahlian 

Tehnik Kendaraan Ringan SMK Telkom menghadapi 

peluang yang sangat besar, tetapi di lain pihak, 

Kompetensi Keahlian juga menghadapi 

kendala/kelemahan internal. Fokus strategi ini adalah 

meminimalkan masalah-masalah internal perusahaan 

sehingga dapat merebut peluang pasar yang lebih baik 

(Robbin & Coulter, 2009).  

Berdasarkan analisis SWOT diatas, maka 

rencana strategis yang harus dilaksanakan guna 

meningkatkan mutu pendidikan aspek input dari 

Kompetensi Keahlian Tehnik Kendaraan Ringan SMK 

Telkom Semarang adalah: 

Rensta pertama, Menambah dan memperbaharui 

berbagai literatur otomotif di perpustakaan. Minimnya 

jumlah literatur yang tersedia dalam perpustakaan 

sekolah akan membawa dampak terhadap kurangnya 

minat baca dan pengembangan kompetensi siswa dan 

tenaga pengajar dalam suatu komunitas pendidikan. 

Dengan demikian peran perpustakaan yang 

menyediakan dan memberdayakan berbagai literatur 
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otomotif akan memberi sumbangsih besar dalam 

peningkatan mutu suatu Kompetensi Keahlian.  

kurangnya literatur mengenai bidang otomotif di 

perpustakaan SMK Telkom semarang selama ini harus 

di tindak lanjuti dengan strategi penambahan dan 

pembaharuan literatur-literatur otomotif baik dalam 

bentuk cetak maupun elektronik sesuai dengan 

perkembangan DUDI dewasa ini. 

Pengumpulan, penyimpanan dan penyediaan 

berbagai literatur-literatur tersebut diperpustakaan 

haruslah dilaksanakan secara berkesinambungan, 

terus-menerus meningkatkan mutu literatur dengan 

senantiasa mengacu kepada perkembangan dunia 

otomotif yang ditandai dengan berkembangnya DUDI.  

Sistem layanan perpustakaan yang terintegrasi 

secara elektronik dengan memaksimalkan IT perlu 

diterapkan di SMK Telkom Semarang guna 

meningkatkan mutu layanan kepada seluruh anggota 

perpus.      

 Rensta kedua, Memperbaharui mesin-mesin 

sesuai dengan tuntutan dan perkembangan DUDI. 

 Peran mesin-mesin di Kompetensi Keahlian 

Tehnik Kendaraan Ringan sangatlah besar dalam 

sistem edukasi. Keberadaaan mesin-mesin yang baik 

dan memenuhi standar yang ditentukan oleh DUDI 

serta mengikuti perkembangan dunia otomotif akan 

memberikan peluang yang sangat besar dalam 

peningkatan mutu kompetensi tersebut.  

 Minimnya modernisasi mesin dan standar yang 

belum memenuhi mengikuti perkembangan dunia 

usaha dan dunia industri otomotif di Kompetensi 
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Keahlian Tehnik Kendaraan Ringan SMK Telkom 

Semarang memberi dampak kepada tidak 

terhambatnya pengembangan kompetensi yang 

berlangsung selama ini. 

Untuk melaksanakan peningkatan mutu 

pendidikan secara menyeluruh maka hal ini harus 

ditindaklanjuti dengan strategi modernisasi mesin-

mesin yang telah lam yang telah tidak sesuai dengan 

kebutuhan dewasa ini dengan mesin-mesin baru yang 

sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh DUDI dan 

senantiasa mengikuti perkembangan dunia otomotif.           

Renstra ketiga, Melibatkan keseluruhan 

stakeholder Kompetensi Keahlian dalam penyusunan 

Kurikulum. 

 Penyusunan kurikulum yang melibatkan 

keseluruhan stakeholder sekolah atau pihak-pihak 

yang berkepentingan di dalam sistem pendidikan 

merupan syarat yang harus dipenuhi guna 

meningkatkan mutu sekolah.  

 Penyusunan kurikulum yang belum melibatkan 

keseluruhan stakeholder pendidikan di Kompetensi  

Keahlian Tehnik Kendaraan Ringan selama ini haruslah 

ditindaklanjuti dengan mengikutsertakan berbagai 

pihak yang berkepentingan dalam implementasi 

kurikulum yang akan disusun kemudian. Seperti, 

pihak sekolah, DUDI, Dinas terkait, dan orangtua 

siswa.     

Renstra keempat, Memperlengkapi Laboratorium 

Kelistrikan sesuai dengan standar yang ditentukan 

Dinas Pendidikan. 
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 Keberadaan Laboratorium Kelistrikan dalam 

suatu Kompetensi Keahlian Tehnik Kendaraan Ringan 

di suatu Sekolah sangatlah penting. Laboratorium 

kelistrikan yang baik dan sesuai dengan standar 

operasional sebuah Laboratorium Kelistrikan sangat 

menentukan dalam peningkatan mutu atau kualitas 

pendidikan dalam kompetensi tersebut.  

Minimnya keadaan Laboratorium Kelistrikan di 

Kompetensi Keahlian Tehnik Kendaraan Ringan SMK 

Telkom Tunas Harapan Semarang telah menjadi 

hambatan bagi siswa maupun tenaga pengajar dalam 

kegiatan belajar mengajar yang berlangsung selama ini. 

Dengan demikian pengembangan kompetensi keahlian 

yang berlangsung akan tidak dapat dilaksanakan 

secara maksimal yang berdampak pada terhambatnya 

peningkatan mutu kompetensi.  

 Permasalah diatas harus ditindaklanjuti dengan 

memperlengkapi dan membaharui laboratorium 

kelistrikan dengan sarana dan prasarana yang 

memadai guna sesuai dengan standar minimal 

laboratorium kelistrikan yang diperlukan.  

 Pengadaan dan pembaharuan sarana serta 

prasarana Laboratorium Kelistrikan harus senantiasa 

dilakukan secara berkesinambungan guna memenuhi 

kebutuhan DUDI yang terus berkembang.   

Renstra kelima, Menambah dan memperbaharui 

ruang praktik. 

 Minimnya ruang praktik yang tidak sesuai 

dengan perbandingan rombel di Kompetensi Keahlian 

Tehnik Kendaraan Ringan SMK Telkom telah menjadi 

hambatan dalam kegiatan belajar mengajar yang 
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berlangsung selama ini, terutama dalam pembelajaran 

yang membutuhkan ruang praktik. Kendala terjadi 

ketika adanya jadwal yang bersamaan antar rombongan 

belajar dalam penggunaan rung praktik.  

 Perbandingan skala 1:6 yang terjadi antara ruang 

praktik dengan rombel di kompetensi keahlian tersebut 

adalah situasi yang tidak ideal dalam kegiatan 

pembelajaran yang telah menyebabkan kegiatan belajar 

mengajar terhambat.  

 Menjawab kebutuhan diatas maka pihak sekolah 

harus melakukan tindakan strategis guna menambah 

dan memperbaharui ruang praktik bagi kegiatan siswa.     

Renstra keenam, Mengintegrasikan sistem IT dalam 

kegiatan Administrasi. 

 Kegiatan administrasi yang tidak terkontrol dan 

dan tidak tertib akan menghambat manajemen sekolah 

dalam melaksanakan tugas operasionalnya. 

Terintegrasinya sistem IT dalam kegiatan administrasi 

modern dewasa ini telah memberikan sumbangsih yang 

besar terhadap efektifitas dan efisiensi kegiatan 

admninistrasi dalam suatu institusi terutama lembaga 

pendidikan.  

 Untuk menciptakan suatu sistem administrasi 

yang baik, tertib, efektif dan efisien maka perlunya 

dilakukan integrasi sistem IT dengan sistem 

administrasi yang ada. 

 Dengan demikian untuk meningkatkan mutu 

pendidikan Kompetensi Keahlian Tehnik Kendaraan 

Ringan SMK Telkom secara menyeluruh maka 

dibutuhkan suatu sistem administrasi yang terkoneksi 

dengan sistem IT.  
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Maka daripada itu sangat perlunya SMK Telkom 

Semarang untuk mekukan langkah strategis guna 

meningkatkan kualitas atau mutu secara menyeluruh 

dengan mengintegrasikan sistem IT dengan kegiatan 

administrasinya.     

 

4.4.4.2 Rencana Strategis Untuk Aspek Proses 

Dari hasil analisis Internal Factors Analysis 

Summary (IFAS) dan External Factors Analysis 

Summary (EFAS) terhadap aspek proses pendidikan 

dari Kompetensi Keahlian Tehnik Kendaraan Ringan 

SMK Tunas Harapan Semarang maka didapatkan skor 

akhir IFAS aspek input (Kekuatan-Kelemahan) yang 

menyatakan bahwa strategi berada di kuadran OW 

(Opurtunity-Weakneses) untuk mendukung strategi 

Turn Around dimana Kompetensi Keahlian Tehnik 

Kendaraan Ringan SMK Telkom menghadapi peluang 

yang sangat besar, tetapi di lain pihak, Kompetensi 

Keahlian menghadapi kendala/kelemahan internal. 

Fokus strategi ini adalah meminimalkan masalah-

masalah internal perusahaan sehingga dapat merebut 

peluang pasar yang lebih baik 

Berdasarkan analisis SWOT yang dilakukan, 

maka rencana strategis yang harus dilaksanakan guna 

meningkatkan mutu pendidikan aspek proses dari 

Kompetensi Keahlian Tehnik Kendaraan Ringan SMK 

Telkom Semarang adalah: 

Renstra pertama, Peningkatan SDM guru melakui 

diklat maupun workshop untuk meningkatkan 

kompetensinya. 
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 Belum adanya diklat/pelatihan guru dalam 

jabatatan (pejabat sekolah) selama ini diprediksi 

sebagai  penyebab pengembangan manajemen sekolah 

yang tumbuh dengan lamban karena model 

pelaksanaan managemen learning by doing.  

 Hal ini dapat ditindaklanjuti oleh pihak sekolah 

dengan melakukan diklat atau pelatihan bagi para guru 

dalam jabatan (para pejabat sekolah) guna 

meningkatkan kompetensinya dalam hal manajemen 

sekolah.  

Renstra kedua, Meningkatkan visitasi ke DUDI 

untuk meperkaya kompetensi siswa. 

 Visitasi atau kegiatan kunjungan studi ke dunia 

usaha dan dunia industri bagi sebuah kompetensi 

keahlian merupakan kegiatan yang terpogram dalam 

kegiatan pembelajaran, dimana visitasi dapat 

memperlengkapi peserta didik dengan pengenalan 

nyata terhadap DUDI dan menambah wawasan serta 

kompetensi siswa.  

 Rendahnya intensitas visitasi atau kunjungan 

yang dilakukan Kompetensi Keahlian SMK Telkom 

Semarang ke dunia usaha dan dunia industri (DUDI) 

selama ini dapat dijadikan bahan evaluatif oleh pihak 

sekolah dan melakukan langkah strtegis dengan 

menambah intensitas kunjungan studi Kompetensi 

Keahlian ke DUDI untuk memperlengkapi siswa dengan 

kompetensi yang dibutuhkan untuk meningkatkan 

mutu secara menyeluruh. 

 Renstra ketiga, Melaksanakan supervisi oleh 

Kasek/K3 dengan terstruktur 



106 

 

Supervisi sangatlah penting untuk dilakukan 

oleh kepala sekolah sebagai seorang supervisor di 

sebuah institusi pendidikan. Suvisi penting dilakukan 

guna menciptakan mekanisme peningkatan 

kemampuan provesional dalam upaya mewujudkan 

proses belajar peserta didik yang lebih baik dan juga  

untuk mengoordinasi semua usaha sekolah, 

memperluas pengalaman guru, mendorong usaha-

usaha pembelajaran kreatif, memberikan penilaian 

secara terus menerus, dan memberikan pengetahuan 

serta keterampilan kapada guru.  

Dengan demikian kegiatan supervisi yang 

berjalan dengan baik akan berdampak positif terhadap 

kegiatan peningkatan mutu di sekolah. 

Kegiatan supervisi yang lemah di Kompetensi 

Keahlian Tehnik Kendaraan Ringan haruslah 

ditindaklanjuti dengan suatu kagiatan supervisi oleh 

kepala sekolah atau kepala kompetensi keahlian 

sebagai wujud dari langkah strategis dalam 

peningkatan mutu pendidikan secara 

berkesinambungan. 

Renstra keempat, Membuat sistem administrasi 

yang terintegrasi dengan internet. 

Kegiatan administrasi yang tidak terkontrol dan 

dan tidak tertib akan menghambat manajemen sekolah 

dalam melaksanakan tugas operasionalnya. 

Terintegrasinya sistem IT dalam kegiatan administrasi 

modern dewasa ini telah memberikan sumbangsih yang 

besar terhadap efektifitas dan efisiensi kegiatan 

admninistrasi dalam suatu institusi terutama lembaga 

pendidikan.  
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 Untuk menciptakan suatu sistem administrasi 

yang baik, tertib, efektif dan efisien maka perlunya 

dilakukan integrasi sistem IT dengan sistem 

administrasi yang ada. 

 Dengan demikian untuk meningkatkan mutu 

pendidikan Kompetensi Keahlian Tehnik Kendaraan 

Ringan SMK Telkom secara menyeluruh maka 

dibutuhkan suatu sistem administrasi yang terkoneksi 

dengan sistem IT.  

Maka daripada itu sangat perlunya SMK Telkom 

Semarang untuk mekukan langkah strategis guna 

meningkatkan kualitas atau mutu secara menyeluruh 

dengan mengintegrasikan sistem IT dengan kegiatan 

administrasinya.     

Renstra kelima, Melaksanakan evaluasi KBM 

secara berkala dan berkesinambungan. 

Evaluasi KBM merupakan tahap yang perlu 

dilakukan oleh keseluruhan tenaga pengajar untuk 

menentukan kualitas pembelajaran yang berlangsung. 

Kegiatan ini sering disebut juga sebagai refleksi proses 

pembelajaran, karena kita akan menemukan kelebihan 

dan kekurangan dari proses pembelajaran yang telah 

dilakukan. Dalam Permen No. 41 tahun 2007 tentang 

Standar proses dinyatakan bahwa evaluasi proses 

pembelajaran dilakukan untuk menentukan kualitas 

pembelajaran secara keseluruhan, mencakup tahap 

perencanaan poses pembelajaran, pelaksanaan proses 

pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran. 

Dengan melaksanakan evaluasi KBM maka dapat 

dipetik manfaat, yaitu Memahami setiap aspek 

pembelajaran seperti siswa (entry behavior, motivasi, 
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dll), sarana dan prasarana, dan kondisi guru. evaluasi, 

membantu tenaga pengajar dalam membuat keputusan  

(kelanjutan program, penanganan “masalah”, 

meningkatkan kualitas PBM : komponen-komponen 

PBM. 

Dengan demikian sangat pentingnya untuk 

melaksanakan evaluasi KBM oleh tenaga pengajar 

sebagai suatu langkah perencanana strategis dalam 

peningkatan mutu KBM secara menyeluruh dan 

memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait 

dengan pembelajaran, seperti siswa, guru, dan kepala 

sekolah. 

Renstra keenam, Melatih guru-guru melakui 

diklat maupun workshop untuk meningkatkan 

kompetensi dalam metode pengajaran dan Optimalisasi 

pemanfaatan teknologi informasi melaui penyediaan 

sarana dan pelatihan-pelatihan teknis pemanfatan. 

Masih adanya tenaga pengajar yang lemah dalam 

penguasaan tehnologi informasi  dan juga minimnya 

kemampuasn dalam menguasai metode pengajaran 

adalah salah satu problem yang terjadi di Kompetensi 

Keahlian Tehnik Kendaraan Ringan SMK Telkom 

Semarang.  

Dengan demikian sebagai langkah strategis 

dalam peningkatan mutu pendidikan secara 

menyeluruh dan meminimalisir kelemahan tersebut 

perlunya diadakan berbagai diklat dan workshop guna 

meningkatkan kemampuan tenaga pengajar dalam 

penguasaan alat-alat IT dan memperkaya metode 

pengajaran.  
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4.4.4.3 Rencana Strategis Untuk Aspek Output 

Dari hasil analisis Internal Factors Analysis 

Summary (IFAS) dan External Factors Analysis 

Summary (EFAS) diatas terhadap aspek output 

pendidikan dari Kompetensi Keahlian Tehnik 

Kendaraan Ringan SMK Tunas Harapan Semarang 

maka didapatkan hasil analisis yang menyatakan 

bahwa strategi berada di kuadran OW (Opurtunity-

Weakneses) yang mendukung strategi Turn Around 

dimana Kompetensi Keahlian Tehnik Kendaraan Ringan 

SMK Telkom menghadapi peluang yang sangat besar, 

tetapi di lain pihak, Kompetensi Keahlian menghadapi 

kendala/kelemahan internal. Fokus strategi ini adalah 

meminimalkan masalah-masalah internal perusahaan 

sehingga dapat merebut peluang pasar yang lebih baik.  

Berdasarkan analisis SWOT diatas, maka 

rencana strategis yang harus dilaksanakan guna 

meningkatkan mutu pendidikan aspek proses dari 

Kompetensi Keahlian Tehnik Kendaraan Ringan SMK 

Telkom Semarang adalah: 

Renstra pertama, Mengembangkan kerjasama 

dengan DUDI dari tahap pembinaan samapai tahapan 

reqruitment 

 Kurangnya requitment lulusan oleh pihak DUDI 

terhadap para alumnus Kompetensi Keahlian Tehnik 

Kendaraan Ringan disebabkan berbagai faktor 

diantaranya  adalah persaingan yang ketat dalam 

memperoleh peluang kerja diantara lulusan SMK dalam 

memasuki DUDI, minimnya jalinan kerjasama antara 

pihak penyelenggara pendidikan dengan pihak DUDI 

dalam pembinaan sampai tahapan  requitmen lulusan.  
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  Langkah strategis tepat yang harus ditempuh 

oleh pihak sekolah untuk menjawab masalah 

rendahnya requitment lulusan oleh pihak DUDI adalah 

melakukan jalinan kerjasama yang lebih erat, yakni 

tidak hanya sebatas kerjasama dalam pembinaan siswa  

tetapi mengusahakan kerjasama  kedua belah pihak 

hingga tahapan requitment lulusan.       

 

 

 

Renstra kedua, Memaksimalkan extrakulikuler 

otomotif 

Extrakulikuler otomotif yang ada di Kompetensi 

Keahlian Tehnik Kendaraan Ringan SMK Telkom 

Semarang berpotensi untuk meningkatkan capaian 

kompetensi dari peserta didik dalam mencapai mutu 

pendidikan yang lebih baik. Akan tetapi potensi yang 

disediakan dari extrakulikuler ini belum terberdayakan 

dengan baik. 

Langkah strategis peningkatan mutu pendidikan 

untuk hal ini adalah kembali memberdayakan potensi 

dari ekstrakulikuler yang ada untuk meningkatkan 

potensi siswa dalam pencapaian prestasi. 

Renstra ketiga, Melakukan publikasi capaian-

capaian prestasi siswa dan alumni melalui media yang 

tersedia 

Rendahnya minat siswa dan opini publik 

terhadap Kompetensi Keahlian Tehnik Kendaraan 

Ringan SMK Telkom Semarang yang berdampak pada 

minimnya siswa yang mandaftar dan masuk ke 

Kompetensi ini. Dengan memaksimalkan potensi atau 
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peluang yang ada di SMK tersebut maka langkah 

strategis yang tepat guna meminimalisir kelemahan 

diatas adalah dengan car melakukan publikasi berbagai 

prestasi dan capaian-capain siswa yang diperoleh 

dengan menggunakan media informatika yang 

berkembang pesat dan memberi pengaruh yang kuat 

ditengah masyarakat, terutama dengan menuliskan 

testimoni siswa dan alumnus berprestasi melalui situs 

internet sekolah. Peluang ini dapat diberdayakan guna 

membangun opini publik terhadap Kompetensi 

Keahlian Tehnik Kendaraan Ringan dan SMK Tunas 

Harapan secara menyeluruh. 


