
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dunia pendidikan merupakan kehidupan yang penuh dengan tantangan 

sekaligus membuka peluang-peluang baru bagi pembangunan ekonomi dan 

sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas tinggi untuk memperoleh 

kesempatan kerja baik di dalam maupun luar negeri. Pendidikan  merasuk dalam 

semua sendi kehidupan, hal ini menjanjikan peluang-peluang kerja yang bagus 

dalam laju berkembangnya teknologi tingkat tinggi yang serba cepat dan siap 

pakai. 

Kehidupan yang penuh kompetisi seperti sekarang ini, tuntutan 

masyarakat terhadap kualitas pendidikan semakin tinggi, termasuk tuntutan 

terhadap kualitas pendidikan di sekolah kejuruan. Hal tersebut dikarenakan tugas 

sekolah kejuruan adalah membekali peserta didik dengan ketrampilan profesional 

yang memadai untuk dapat menembus peluang kerja. Sekolah kejuruan dirancang 

untuk menyiapkan peserta didik atau lulusan yang siap memasuki dunia kerja dan 

mampu mengembangkan sikap professional di bidang kejuruan. Setiap bidang 

studi pendidikan kejuruan mempersiapkan peserta didik agar lebih mampu bekerja 

pada satu bidang pekerjaan dan sebagai bekal menguasai kecakapan vokasional 

yang diperlukan di dunia kerja.



2

Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang harus mencerminkan 

proses memanusiakan manusia dalam arti mengaktualisasikan semua potensi yang 

dimilikinya menjadi kemampuan yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan 

sehari-hari di mmasyarakat luas. Muara dari suatu proses pendidikan, apakah 

pendidikan itu bersifat akademik ataupun pendidikan kejuruan adalah dunia kerja, 

baik sektor formal maupun sektor non formal. Salah satu jalur pendidikan formal 

yang menyiapkan lulusannya untuk memiliki keunggulan di dunia kerja, 

diantaranya melalui jalur pendidikan kejuruan.

Seiring dengan perkembangan jaman, tidak sedikit  tantangan yang harus 

dihadapi oleh lulusan sekolah menengah kejuruan sebagai tenaga kerja tingkat 

menengah. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah bentuk satuan pendidikan 

kejuruan yang merupakan pendidikan vokasional yang mempersiapkan peserta 

didik sebagai tenaga kerja tingkat menengah  untuk siap kerja dalam bidang 

tertentu.  Pemerintah menginginkan SMK menjalankan peran ujung tombak 

penyedia tenaga kerja nasional. Peran pendidikan SMK adalah menghasilkan 

lulusan yang memiliki kualifikasi kompetensi kejuruan, dengan kompetensi itu 

diharapkan lulusannya segera dapat terserap di lapangan kerja maupun mampu 

membuka lapangan kerja sendiri atau bewirausaha. Hal itu tertuang dalam tujuan 

penyelenggaraan pendidikan di SMK sebagai berikut:

a. menyiapkan peserta didik agar menjadi manusia produktit, mampu 
bekerja mandiri, mengisi lowongan pekerjaan yang ada di dunia usaha 
dan  industri sebagai tenaga tingkat menengah sesuai dengan 
kompetensi dalam program keahlian yang dipilihnya.

b. Menyiapkan peserta didik agar mampu memilih karier, ulet dan gigih 
dalam berkompetisi, beradaptasi di lingkungan kerja, dan 
mengembangkan sikap professional dalam bidang keahlian yang 
diminatinya.
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c. Membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
agar mampu mengembangkan diri di kemudian hari, baik secara 
mandiri maupun melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi

d. Membekali peserta didik dengan kompetensi-kompetensi yang sesuai 
dengan program keahlian yang dipilih. 
(Depdiknas, 2007)

Pendidikan menengah kejuruan seperti tertuang dalam PP No. 17 tahun 

2010 pada pasal 76 ayat 2c dinyatakan bahwa pendidikan menengah kejuruan 

berfungsi membekali peserta didik dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta kecakapan kejuruan para profesi sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat.  Justru tantangan ini peluang untuk peningkatan mutu pendidikan 

untuk memenuhi sumber daya manusia yang berkualitas bagi kehidupan domestik 

maupun global. Pendidikan harus peka pada peluang yang muncul sekaligus juga 

peka terhadap tantangan yang harus dihadapi dalam persaingan kerja. SMK bukan 

hanya meluluskan peserta didiknya namun tantangan yang dihadapi dalam 

persaingan dunia kerja yaitu mencetak tenaga kerja terampil tingkat menengah 

untuk bekerja itulah yang harus selalu dipikirkan dan diwujudkan. Mutu 

pendidikan di SMK bukan terletak pada banyaknya peserta didik yang lulus 

namun terletak pada banyaknya peserta didik yang diserap oleh dunia kerja. Bagi 

tenaga kerja tingkat menengah, keterampilan adalah yang utama dibutuhkan oleh 

dunia kerja. Oleh karena itu, sekolah bersama-sama dengan komite sekolah harus 

memenuhi tantangan itu dengan meningkatkan mutu pendidikannya.

Lapangan pekerjaan merupakan indikator penting terhadap tingkat 

kesejahteraan masyarakat sekaligus menjadi indikator keberhasilan 

penyelenggaraan pendidikan kejuruan. Aktualisasi pendidikan di Indonesia dalam 

tanggungjawabnya tidak lagi dipikul hanya oleh pemerintah, tetapi juga 
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dibebankan kepada masyarakat. Pemerintah dan masyarakat bersama-sama 

bertanggung jawab pada segala hal yang berkaitan dengan pendidikan. Pemerintah 

dan masyarakat harus memiliki kepedulian yang sama terhadap mutu dan 

keberhasilan pendidikan. Ledakan pengangguran terdidik menjadi sinyal kuat 

yang cukup mengganggu kehidupan pendidikan di Indonesia. Pengangguran 

merupakan masalah serius yang dihadapi oleh masyarakat dalam pembangunan 

sumber daya manusia saat ini.

Fenomena pasar kerja pada era globalisasi saat ini ditandai oleh semakin 

tingginya kompetisi untuk memperoleh kesempatan kerja. Dengan demikian 

lulusan SMK dituntut untuk menguasai kompetensi yang unggul dan siap pakai. 

Realitas ini perlu diantisipasi dengan peningkatan mutu pendidikan dalam proses 

yang baik.

Stakeholders yang peduli terhadap mutu pendidikan diharapkan untuk 

lebih aktif bahkan proaktif sebagai penanggung jawab pendidikan. Tanggung 

jawab ini tidak hanya sekedar memberikan sumbangan untuk pembangunan 

gedung sekolah dan membayar uang sekolah saja, tetapi yang lebih penting adalah 

masyarakat diharapkan turut serta menentukan jenis pendidikan yang sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat, termasuk dalam hal ini adalah turut bertanggung 

jawab dalam meningkatkan mutu pendidikan dan memikirkan kesejahteraan 

tenaga pendidik agar dapat memberikan pendidikan bermutu kepada peserta didik. 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan lembaga pendidikan advokasi 

yang mencetak tenaga kerja tingkat menengah sehingga antusias yang besar dari 

para orang tua siswa dan keinginan siswa untuk memperoleh pendidikan di SMK 

berharap setelah lulus akan dapat memasuki dunia kerja dari bekal ilmu, 
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pengetahuan, dan keterampilan yang diperoleh dari sekolah. Hal ini didukung 

dengan visi dari SMK Negeri 1 Terbanggi Besar yaitu menjadi lembaga 

pendidikan dan latihan yang menghasilkan sumber daya manusia yang 

professional dan mampu berkompetensi di tingkat nasional dan internasional.

SMK Negeri 1 Terbanggi Besar merupakan sekolah kejuruan dengan 

bidang keahliannya adalah bisnis dan manajemen. Lulusan dari sekolah ini bisa 

memasuki seluruh instansi atau perusahaan manapun baik swasta maupun 

pemerintah. Peserta didik dibekali dengan  pengetahuan dan ketrampilan dalam 

bidang bisnis dan manajemen yang sangat pesat perkembangannya di era pasar 

global saat ini. Keterampilan peserta didik disiapkan untuk memenuhi bidang 

pekerjaan perusahaan barang maupun jasa sehingga antusias dari masyarakat 

untuk dapat menuntut ilmu di sekolah kejuruan sangatlah besar. 

Tingkat ekonomi para orang tua siswa yang menyekolahkan anak-anaknya 

di sekolah menengah kejuruan adalah golongan menengah ke bawah, sehingga 

komite sekolah hendaknya lebih banyak pemikirannya untuk turut meningkatkan 

mutu pendidikan. Sampai sekarang ini SMK Negeri 1 Terbanggi Besar banyak 

diminati oleh masyarakat disekitarnya dan dari berbagai daerah di wilayah 

Sumatera Bagian Selatan untuk menuntut ilmu. Mereka percaya bahwa SMK 

mampu mencetak SDM (Sumber Daya Manusia) yang siap bekerja dan mampu 

bersaing di dunia usaha. Antusias masyarakat untuk memilih SMK secara umum 

karena juga supaya siap kerja jika sekolah di SMA untuk melanjutkan pendidikan 

lebih tinggi karena disiapkan untuk menjadi ilmuan. Saat ini SMK Negeri 1 

Terbanggi Besar memiliki tambahan Kompetensi keahlian yaitu Perbankan. 
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Kompetensi keahlian ini hampir sama dengan kompetensi keahlian Akuntansi 

namun ia lebih spesifik pada ilmu keuangan dengan sistem yang ada di Bank.

Proses penyerapan input peserta didik dari Penerimaaan Peserta Didik 

Baru (PPDB) sudah cukup bermutu. Proses pendidikan untuk mengolah input 

yang bermutu menjadi output yang bermutu memerlukan koordinasi dan 

penyerasian yang dilakukan secara harmonis antara pihak sekolah dengan komite 

sekolah. Output yang dihasilkan harus mampu menggunakan kemampuan 

kejuruannya untuk bekal hidup di  masyarakat. Bukan hanya keterampilan saja 

yang diberikan namun pengetahuan dan sikap yang mengiringinya juga harus 

baik. Hal itu tertuang dalam tujuan pendidikan di SMK Negeri 1 Terbanggi Besar 

berikut ini.

Tujuan umum SMK Negeri 1 Terbanggi Besar sebagai berikut:
1. Menyiapkan peserta didik agar dapat menjalani kehidupan secara layak
2. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan peserta didik
3. Menyiapkan peserta didik agar menjadi warga Negara yang manciri dan 

bertanggungjawab
4. Menyiapkan peserta didik agar dapat menerapkan dan memelihara hidup 

sehat, memiliki wawasan lingkungan, pengetahuan dan seni.
Tujuan khusus SMK Negeri 1 Terbanggi Besar adalah sebagai berikut:

1. Mempersiapkan tamatan yang memiliki kepribadian dan berakhlak mulia 
sebagai tenaga kerja tingkat menengah yang kompeten sesuai kompetensi 
keahlian pilihannya.

2. Membekali peserta didik beradaptasi di lingkungan kerja sesuai bidangnya dan 
mampu menghadapi perubahan yang terjadi di masyarakat.

3. Membekali peserta didik sikap professional untuk mengembangkan diri dan 
mampu berkompetensi di tingkat nasional, regional, dan internasional.
(KTSP tahun 2006 SMK Negeri   1 Terbanggi Besar)

Hal ini tentu tidaklah semudah membalikkan telapak tangan karena adanya 

kendala yang mempengaruhinya yaitu masalah sosialisasi dalam menyampaikan 

informasi kepada warga. Oleh karena itu harus dipersiapkan bagaimana 

menyampaikan dan menginformasikan hal baru kepada masyarakat sehingga 
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seluruh warga sekolah dapat mengerti. Keterlibatan seluruh warga dalam 

pengimplementasian suatu kebijakan dari pemerintah sangatlah penting. Apalagi 

jika kebijakan yang disampaikan pemerintah ditujukan bagi peningkatan mutu 

pendidikan. Seluruh stakeholder merupakan target yang harus ditumbuhkan rasa 

dihargai, sehingga akan mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah.

Berkaitan dengan situasi demikian, maka pendidikan di masa yang akan 

datang harus berorientasi pada aspirasi masyarakat (putting customer first). 

Pendidikan harus mengenali siapa pelanggannya (the customer). Dari pengenalan 

pelanggan ini, pendidikan akan memahami apa aspirasi dan kebutuhannya (need 

assessment), sehingga sehingga barulah dapat ditentukan sistem pendidikan yang 

termasuk didalamnya kurikulum, tenaga pengajar, dan lain-lain yang berkaitan 

dengan pendidikan.

Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, orangtua 

dan masyarakat. Pendidikan merupakan hak setiap warga Negara di dalamnya 

terkandung makna bahwa pemberian layanan pendidikan kepada individu, 

masyarakat, dan warga Negara adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, 

orangtua, dan masyarakat. Dalam penyelenggaraan pendidikan, komite sekolah 

belum berperan aktif dalam peningkatan mutu pendidikan. Komite sekolah hanya 

pada saat adanya bantuan pendidikan yang diberikan lebih berperan sebagai input 

(dana) dibandingkan dalam proses sehingga seringkali komite sekolah sebagai 

formalitas suatu satuan pendidikan. 

Peran serta komite sekolah diperlukan untuk menghadapi segala 

permasalahan yang ada dalam dunia pendidikan kejuruan sehingga tujuan 

pendidikan kejuruan dapat terwujud.  Melalui komite sekolah, partisipasi atau 
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aspirasi masyarakat baik individu maupun kelompok dalam pembangunan dunia 

pendidikan dapat disalurkan. Kemauan dan kemampuan berpartisipasi dari warga, 

kelompok masyarakat, pengusaha (Dunia Kerja/Dunia Industri) maupun 

organisasi kemasyarakatan harus diberikan kesempatan yang luas untuk 

mewujudkannya. Komite sekolah secara  koordinatif juga diharapkan memberikan 

sumbangan berupa ide, pemikiran,  tenaga, dan dana bahkan dorongan spiritual 

demi kemajuan pembangunan sekolah secara fisik maupun non fisik. Oleh karena 

itu sekolah  memberikan kesempatan, layanan dan kemudahan demi termujudnya 

penyelenggaraan pendidikan yang bermutu untuk setiap warga sekolah khususnya 

peserta didik itu sendiri. Komite sekolah harus benar-benar menjalankan tugasnya 

tidak hanya mengelola keuangan sekolah tetapi juga sebagai penyambung 

komunikasi antara sekolah dengan wali siswa dan antara sekolah dengan 

masyarakat. Komite sekolah di SMK Negeri 1 Terbanggi Besar harus 

merealisasikan keinginan para orang tua siswa untuk lebih nyamannya anak-anak 

mereka menuntut ilmu di sekolah ini. Namun kerjasama sekolah dengan Dunia 

Usaha/Dunia Industri selalu memerlukan dukungan dari komite sekolah dan para 

orang tua siswa, sehingga pelayanan pendidikan dari komite sekolah dapat 

optimal dalam meningkatkan mutu pendidikan untuk lulusan-lulusan yang 

berkompeten. 

Komite sekolah di SMK Negeri 1 Terbanggi Besar terbentuk berdasarkan 

Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pada Bab XV tentang Peran Serta Masyarakat Dalam 

Pendidikan bagian kesatu pasal 54 ayat (1) Peran serta masyarakat dalam 

pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi 
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profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan 

pengendalian mutu pelayanan pendidikan. (2) Masyarakat dapat berperan serta 

sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. (3) Ketentuan 

mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 

(2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Lampiran II Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 

disebutkan bahwa komite sekolah memiliki 4 peran yaitu: (1) pemberi 

pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan 

pendidikan di satuan pendidikan, (2) pendukung (supporting agency) baik yang 

berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan 

di satuan pendidikan, (3) pengontrol (controlling agency) dalam rangka 

transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan 

pendidikan, (4) mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di 

satuan pendidikan. Komite sekolah di SMK Negeri 1 Terbanggi Besar belum 

menunjukkan kinerja yang maksimal dalam konteks sekolah menengah kejuruan, 

selama ini komite sekolah hanya bekerja jika diminta oleh pihak sekolah sehingga 

peran yang ditampilkan belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh 

Pemerintah, orang tua siswa, dan masyarakat. Musyawarah komite sekolah baru 

dilakukan dengan para wali siswa pada setiap awal tahun pelajaran yaitu untuk 

menentukan besarnya anggaran yang dibebankan kepada orang tua siswa untuk 

biaya pendidikan anak-anak mereka di sekolah. Keunggulan dari SMK Negeri 1 

Terbanggi Besar selain bidang akademik juga harus diunggulkan untuk muatan 

lokalnya. Jadi peran serta masyarakat dan orang tua siswa untuk memberikan ide 

dan aspirasinya sangatlah dibutuhkan.
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Berdasarkan hal di atas, penelitian dengan judul peran komite sekolah 

dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan di SMK Negeri 1 Terbanggi 

Besar  perlu diteliti. Komite sekolah dapat menjadi sebuah organisasi yang benar-

benar dapat menampung dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa dari masyarakat 

dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di sekolah serta 

dapat menciptakan suasana yang kondusif, transparan, akuntabel, dan demokratis 

dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di sekolah sesuai 

dengan penelitian yang akan dilakukan penulis dengan judul penelitian. 

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian adalah 

sebagai berikut:

1.2.1 Bagaimanakah peran komite sekolah SMK Negeri 1 Terbanggi Besar 

dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah.

1.2.2 Bagaimanakah usaha komite sekolah SMK Negeri 1 Terbanggi Besar

dalam menggalang dana masyarakat diluar dana pemerintah untuk 

pembiayaan penyelenggaraan pendidikan.

1.2.3 Bagaimanakah upaya komite sekolah SMK Negeri 1 Terbanggi Besar

dalam melakukan kerjasama dengan masyarakat dan pemerintah 

berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

1.2.4 Bagaimanakah fungsi komite sekolah SMK Negeri 1 Terbanggi Besar 

dalam meningkatkan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan untuk 

meningkatkan mutu pendidikan.
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1.2.5 Bagaimanakah fungsi komite sekolah SMK Negeri 1 Terbanggi Besar 

dalam meningkatkan mutu lulusan.

1.2.6 Apa sajakah faktor pendukung dan faktor penghambat keberhasilan 

program komite sekolah SMK Negeri 1 Terbanggi Besar dalam 

meningkatkan mutu pendidikan.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini secara umum adalah untuk 

mengetahui peran dan fungsi komite sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan 

di SMK Negeri 1 Terbanggi Besar. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan:

1.3.1 Peran komite sekolah SMK Negeri 1 Terbanggi Besar dalam penyusunan 

Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah.

1.3.2 Usaha komite sekolah SMK Negeri 1 Terbanggi Besar dalam menggalang 

dana masyarakat diluar dana pemerintah untuk pembiayaan 

penyelenggaraan pendidikan.

1.3.3 Upaya komite sekolah SMK Negeri 1 Terbanggi Besar dalam melakukan 

kerjasama dengan masyarakat dan pemerintah berkenaan dengan 

penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

1.3.4 Fungsi komite sekolah SMK Negeri 1 Terbanggi Besar dalam 

meningkatkan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan untuk 

meningkatkan mutu pendidikan.

1.3.5 Fungsi komite sekolah SMK Negeri 1 Terbanggi Besar dalam 

meningkatkan mutu lulusan.
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1.3.6 Faktor pendukung dan faktor penghambat keberhasilan program komite 

sekolah SMK Negeri 1 Terbanggi Besar dalam meningkatkan mutu 

pendidikan.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Secara Teoritis

Secara teoritis, peneliti bermaksud menjadikan penelitian ini berguna atau 

bermanfaat untuk:

1.4.1.1 Memperkaya teori-teori tentang peran dan fungsi komite sekolah yang 

seharusnya dalam menunjang kemajuan pendidikan sehingga dapat 

mengembangkan program-program komite sekolah di SMK Negeri 1 

Terbanggi Besar.

1.4.1.2 Bahan kajian teoritis bagi peneliti lain yang ingin melanjutkan penelitian 

mengenai peran komite sekolah dalam membantu peningkatan mutu 

pendidikan

1.4.2 Kegunaan Secara Praktis

Secara praktis, peneliti bermaksud menjadikan penelitian ini berguna atau 

bermanfaat untuk:

1.4.2.1 Para peneliti ataupun instansi yang terkait menindaklanjuti penelitian ini 

untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan yang didukung oleh 

berbagai faktor akademik

1.4.2.2 Informasi bagi masyarakat yang berkepentingan dengan peningkatan 

mutu pendidikan
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1.4.2.3 Wawasan keilmuan pendidikan hubungannya dengan masyarakat dalam 

peningkatan mutu pendidikan

1.5 Definisi Istilah

Guna memberikan kejelasan pengertian yang digunakan dalam penelitian 

ini, maka dikemukakan beberapa pengertian istilah yang terkandung dalam 

kalimat judul penelitian. Berikut beberapa istilah yang digunakan yaitu:

1.5.1 Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain 

terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran 

dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan 

bersifat stabil.

1.5.2 Fungsi adalah kegunaan sesuatu hal atau pekerjaan dan pola perilaku yang 

diharapkan dalam manajemen dan ditentukan berdasarkan status yang ada 

padanya.

1.5.3 Komite sekolah adalah organisasi sosial yang peduli terhadap 

perkembangan pendidikan yang berperan membantu operasional sekolah 

yang anggotanya terdiri dari unsur pengelola yaitu orang tua siswa, tokoh 

masyarakat, tokoh agama, pengusaha, tokoh pemuda dan alumni dalam 

meningkatkan mutu pelayanan pendidikan.

1.5.4 Mutu adalah produk atau jasa yang sesuai dengan standar mutu yang telah 

ditetapkan dan memuaskan pelanggan. Mutu adalah segala sesuatu yang 

dapat diukur untuk memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia. Sesuatu yang bermutu berarti dapat memuaskan 

kebutuhan pelanggan.  
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1.5.5 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara.

1.5.6 Mutu pendidikan adalah kualitas pendidikan yang meliputi seluruh faktor 

dan komponen yang ada dalam lembaga pendidikan atau sekolah antara 

lain peserta didik, kurikulum, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, 

sarana dan prasarana, input, process, output, dan outcome pendidikan.

1.5.7 Sekolah Menengah Kejuruan adalah pendidikan yang membekali peserta 

didik dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kecakapan 

kejuruan atau vokasional yang diperlukan di dunia kerja atau peofesinya 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat.


