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BAB III 

TINJAUAN UMUM SMK NEGERI 6 SURAKARTA 

 

3.1. SEJARAH SMK NEGERI 6 SURAKARTA 

Berdasarkan SK No. 103/UKK/3/1968 per Januari 1968, SMK 

Negeri 6 didirikan oleh Marwan. Dahulu nama SMK Negeri 6 adalah 

SMEA Negeri 3 Surakarta yang berdiri pada tahun 1966/1967. Kepala 

sekolah pertama SMEA Negeri 3 Surakarta adalah Marwan pendiri SMEA 

Negeri 3 itu sendiri. 1 Januari 1960, SMEA Negeri 3 Surakarta diubah 

menjadi sekolah kejuruan negeri yang kemudian diubah namanya menjadi 

SMEA Kotamadya Surakarta. 

SMK Negeri 6 Surakarta mendapat status Negeri dari pemerintah 

dan mendapat bantuan pinjaman berupa meja, kursi, gamelan, serta tanah 

untuk pendirian sekolah. Sebelum berlokasi di Manahan. SMK Negeri 6 

Surakarta berada di daerah Jebres. SMK Negeri 6 Surakarta berusaha 

mencari bantuan dana untuk perbaikan gedung. Dan akhirnya tahun 1967 

pindah ke SMP 13 atas perintah Kakanwil dengan latar belakang akan 

dijadikan komplek lembaga pendidikan. 

Pada tahun 1972 kepala SMK Negeri 6 Surakarta, Bapak Marwan 

memasuki masa purna tugas, kemudian digantikan oleh Dr. Ramelan yang 

berasal dari SMEA N 1 Surakarta. Setelah menjabatan menjadi kepala 

sekolah selama 2 tahun, Dr.Ramelan meninggal dunia. Kemudian jabatan 

kepala sekolah digantikan oleh Bapak Mujud Soetomo selama 2 tahun 
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(Kakandip Boyolali) dan kemudian Bapak Mujud Soetomo meninggal 

dunia. Setelah itu, Jabatan kepala sekolah SMEA N 3 Surakarta dipegang 

oleh Bapak Slamet Efendi. Bapak Slamet Efendi menjadi kepala sekolah 

selama 15 tahun berasal dari SMEA N Sukoharjo. Setelah Bapak Efendi, 

jabatan kepala sekolah dipimpin oleh Drs. Indarto yang sebelumnya 

menjadi kepala sekolah SMEA N Banyudono. Kemudian bulan November 

1992 SMEA N 3 Surakarta dipegang oleh Drs. H. M. Walkam dari SMEA 

N Sukoharjo. Dan pada bulan November 1996 jabatan kepala sekolah 

dipimpin oleh Bapak Moechtingudin, Bsc. Dan pada bulan Juli 1997 

SMEA N 3 Surakarta diubah menjadi SMK N 6 Surakarta.  

Pada bulan Agustus 1999 terjadi pergantian kepala  sekolah dari 

Bapak Moechtingudin, Bsc digantikan oleh Drs. Sumarjata Naftali. 

Kemudian jabatan kepala sekolah untuk sementara dipegang oleh Dra. 

Agnes Sri Suharsimi, yang kemudian tanggal 1 Juli 2002 digantikan oleh 

Dra. Sri Supartini sampai sekarang. 

Th 2005 SMK Negeri 6 Surakarta merupakan sekolah kejuruan 

pertama yang berhasil meraih sertifikat ISO 9001-2000 dan terpilih 

menjadi pembina di seluruh SMK / SMA se Jawa Tengah. Pada saat itu 

SMK Negeri 6 Surakarta menjadi narasumber penerapan ISO 9001-2000. 

Pada tahun 2010 SMKN 6 Surakarta mendapatkan sertifikat ISO 9001-

2008. 
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3.2. LOKASI SMK NEGERI 6 SURAKARTA 

Smk Negeri 6 Surakarta berada di tengah kota Surakarta yang 

beralamatkan di jalan  LU. Adisucipto No.38 Surakarta, Jawa Tengah , 

kode pos 57143. Nomer telephone atau fax Smk Negeri 6 Surakarta adalah 

0271-726036, 0271740932.  

Smk Negeri 6 Surakarta berbatas langsung dengan Smk Negeri 4 

Surakarta disebelah kanannya dan Smp Negeri 12 Surakarta disebelah 

kirinya. Terletak di pojok perempatan Manahan, depan SPBU Manahan 

dan tepat di depan bundaran Manahan sebelah barat.  

3.3. VISI DAN MISI SMK NEGERI 6 SURAKARTA 

3.3.1. Visi  Smk Negeri 6 Surakarta 

Menjadi Sekolah Unggul dan Bermartabat dengan 

Mengedepankan Penguatan Kompetensi dan Kemandirian Lulusan 

3.3.2. Misi Smk Negeri 6 Surakarta 

1. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang terstandar 

dan berwawasan mutu 

2. Menghasilkan lulusan yang berkepribadian unggul, 

berwawasan luas dan terampil di bidangnya.  

3.3.3. Janji Layanan Smk Negeri 6 Surakarta 

5 S ---->> Senyum, Salam, Sapa , Sopan, Santun 

3.3.4. Misi Program Keahlian 
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Setiap Program Keahlian Smk Negeri 6 Surakarta 

mempunyai misi masing masing sebagai berikut :  

1. Akutansi 

Mampu mendidik siswa dalam bidang administrasi 

keuangan, pengelolaan pemasukan dan pengeluaran, 

perpajakan, penghitungan rugi laba atas kegiatan komersial 

perusahaan serta mampu mandiri untuk mengelola keuangan 

usaha sendiri atau usaha bersama.  

2. Administrasi Perkantoran 

Menyiapkan siswa di bidang kesekretariatan, bidang 

perkantoran serta mampu mengelola rapat/meeting dan 

membantu manajer dalam kegiatan kantor (schedulling, 

managerial, administrating and small financial).  

3. Pemasaran 

Menyiapkan siswa yang mahir dan kompeten di bidang 

kewirausahaan, pengenalan produk, display dan promotion, 

negosiasi dan presentasi produk dan perusahaan serta mampu 

di bidang mengembangkan usaha mandiri barang dan jasa.  

4. Usaha Perjalanan Wisata 

Menyiapkan siswa menjadi kompeten di bidang 

pariwisata, perjalanan wisata, kemampuan memandu wisata 

dan ticketing penerbangan baik domestik maupun internasional 

serta mengelola tamu di acara MICE Tourism 
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5. Multimedia 

Menyiapkan siswa yang kompeten di bidang Multi 

Media yakni meliputi kemampuan bidang desain grafis, desain 

animasi, desain web, desain fotografi, desain videografi dan 

kemampuan dasar bidang komputer jaringan serta 

broadcasting. 

3.4. STUKTUR ORGANISASI SMK NEGERI 6 SURAKARTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 1 . Sturktur Organisasi SMK Negeri 6 Surakarta 
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Tugas dan wewenang masing masing bagian sebagai berikut :  

Komite sekolah  : mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka 

meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi 

pengelolaan pendidikan di SMK Negeri 6 

Surakarta. 

Majelis Sekolah : Menjadi mitra kepala sekolah, menjembatani 

hubungan kerja sama antara sekolah dan 

industry, membantu sekolah dalam 

pengembangan kurikulum, membantu 

penyelenggaraan ujian profesi, membantu 

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan 

kejuruan. 

Kepala Sekolah : melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, 

koordinasi, penggerakan dan pengawasan, dan 

semua fungsi dan tugas yang meliputi kepala 

sekolah selaku educator, manajer, administrator, 

supervisor, leadership, motivator, dan kepala 

sekolah selaku innovator.  

QMR/WMM : memastikan proses yang diperlukan untuk 

sistem menajemen mutu ditetapkan, diterapkan, 

dan dipelihara. Melaporkan kepada kepala 

sekolah tentang kinerja sistem manajemen mutu 

dan kebutuhan apapun untuk peningkatan 
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kinerja sekolah. Memastikan pentingnya 

kepuasan pelanggan untuk semua warga 

sekolah.memastikan dilaksanakannnya audit 

internal untuk mengetahui proses-proses 

kegiatan belajar mengajar mana yang tidak 

berjalan dengan semestinya dan untuk 

mengadakan peluang perbaikan. Menjadwalkan 

pelaksanaan audit eksternal atau audit 

surveillance. 

Litbang : Menyusun strategi dan kebijakan pengelolaan 

SDM di perspektif berdasarkan strategi jangka 

panjang dan jangka pendek yang telah 

ditetapkan agar diperolah SDM dengan kinerja 

yang sesuai dengan yang diinginkan. 

Bertanggung jawab terhadap kaderisasi dan 

pembinaan anggota LPM GK mengatasi 

permasalahan secara umum yang ada di 

organisasi. Bertanggung jawab terhadap PU 

terhadap pelaksanaan kegiatan devisinya.  

Kepala Tata Usaha : bertanggung jawab kepada kepala sekolah. 

Mengkoordinir dan memonitor kegiatan urusan 

tata usaha, kepegawaian, dan keuangan. 

Memberikan instruksi dan memastikan 
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dilaksanakannya instruksi tersebut. Menyusun 

program kegiatan ketata usahaan. Melaksankan 

surat menyurat. Melaksanakan tugas lain yang 

di tetapkan oleh kepala sekolah.  

WKS Kurikulum : memahami, mengkaji dan menguasai 

pelaksanaan dan pengembangan kurikulum 

KTSP. Menyusun pembagian tugas dan guru 

jadwal pembelajaran. Mengkoordinasikan dan 

menggerakan kegiatan penyusunan dan 

pengembangan silabus, pelaksanaan 

pembelajaran efektif, penyusunan dan 

pengembangan sistem penilaian, penyusunan 

dan pengembangan model-model pembelajaran, 

menyusun dan menerapkan criteria/persyaratan 

kenaikan kelas serta ketulusan, mengatur jadwal 

penerimaan buku laporan penilaian hasil belajar, 

leger, STL, da ijasah. Menganalisis hasil 

belajar, remediasi dan ketuntasan belajar. 

Mengkoordinasikan penyusunan dan 

pengembangan bahan ajar/modul mata 

pelajaran. Mengkoordinasikan penyusunan 

program pembelajaran (tahunan dan semester) 

dan rencana pembelajaran. Mensosialisasikan 
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pelaksanaan dan pengembangan kurikulum 

KTSP. Mengambil tindakan kreatif pembagian 

tugas dan penyusunan jadwal pembelajaran. 

Mengambilan inisiatif untuk 

mengkoordinasikan dan mengarahkan dalam 

penyusunan, pengembangan dan pelaksanaan 

kurikulum KTSP. Mengkoordinasikan 

penyusunan dan pengembangan modul mata 

pelajaran / bahan ajar. Melakukan pemilihan 

guru berprestasi. Melakukan koordinasi dalam 

kegiatan ulangan dan ujian (harian, mid 

semester, semester, ujian akhir). Melaksanakan 

tindakan koordinasi pelaksanaan studi banding.  

WKS Kesiswaan  : menyusun program pembinaan kesiswaan. 

Melaksanakan bimbingan, pengarahan, dan 

pengendalian kegiatan siswa/OSIS dalam 

rangka menegakkan disiplin dan tata tertib 

sekolah/ siswa serta pemilihan pengurus OSIS 

dan breorganisasi. Menyusun program dan 

jadwal secara pembinaan secara berkala dan 

incidental. Membina dan melaksanakan 

koordinasi pelaksanaan keamanan, kebersihan, 

ketertiban, keindahan, kerindangan, 
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kekeluargaan, dan ketaqwaan. Melaksanakan 

pemilihan calon siswa teladan dan calon siswa 

penerima beasiswa. Mengatur mutasi siswa. 

Menyusun program ektra kulikuler. Menyusun 

laporan pelaksanaan kesiswaan secara berkala. 

Menysusun program pembinaan siswa/ OSIS. 

Melaksanakan bimbingan, pengarahan dan 

pengendalian kegiatan siswa/ OSIS.  

WKS Sarpras : merencanakan dan melaksanakan program 

pengembangan dan pemeliharaan sarana 

prasarana. Mengkoordinir pelaksanaan 

inventaris. Memberikan instruksi dan 

memastikan dilaksanakannya instruksi tersebut. 

Menyusun program kegiatan sarana prasarana. 

Melaksanakan analisis dan kebutuhan secara 

prasarana. Membuat usulan dan pengadaan 

sarana prasarana. Memantau pengadaan bahan 

praktek siswa. Melaksanakan penerimaan, 

pemerikasaan dan pencatatan barang ke dalam 

buku insuk. Melaksanakan pendistribusian 

barang/alat ke unit kerja terkait. Melaksanakan 

invetaris barang/alat per unit kerja. 
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Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh 

kepala sekolah.  

WKS Humas : mengatur dan menyelenggarakan hubungan 

sekolah dengan orang tua/ wali siswa. Membina 

hubungan sekolah dengan komite sekolah. 

Membina pengembangan hubungan antar 

sekolah dengan lembanga- lembaga pemerintah, 

dunia usaha/dunia industry, dan lembaga sosial 

lainnya. Menyusun laporan pelaksanaan 

hubungan masyarakat secara berkala. Mengatur 

dan menyelenggarakan hubungan sekolah 

dengan orang tua/ wali siswa. Membina 

hubungan sekolah dengan komite sekolah. 

Menyusun laporan pelaksanaan hubungan 

masyarakat secara berkala.  

Perpustakaan  : bertanggung jawab terhdap perpustakaan. 

Memberi pelayanan kepada peminjam buku. 

Membuat proposal pengajuan buku 

perpustakaan. Menyusun dan membuat lapotan/ 

mencetak laporan-laporan yang dibutuhkan 

dalam perpustakaan SMK Negeri 6 Surakarta.  

BP/BK : bertanggung jawab terhadap WKS kesiswaan 

merumuskan dan melaksanakan bimbingan dan 
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konseling. Melaksanakan pembinaan siswa. 

Menyusun dan mengembangkan bimbingan dan 

konseling, melaksanakan pembinaan siswa. 

Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan kepala 

sekolah.  

STP2K :  

BKK :  

UP :  

Koordnor :  

Koord ADP :  

KKK AK :  

KKK AP :  

KKK UPW :  

KKK Pemasaran :  

KKK Multimedia :  

Wali Kelas :  

Guru :  

Siswa :  

3.5. KURIKULUM 

Kurikulum yang digunakan SMK Negeri 6 Surakarta adalah KTSP 

2013. KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan 

dilaksanakan masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri atas tujuan 
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pendidikan tingkat satuan pendidikan, stuktur dan muatan kurikulum 

tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan dan silabus.  

KTSP memiliki komponen – komponen yang tersusun dari tujuan 

pendidikan tingkat satuan pendidikan, stuktur dan muatan kurikulum 

tingkat satuan pendidikan (mata pelajaran, muatan local, kegiatan 

pengembangan diri, pengaturan beban belajar, kenaikan kelas dan lulusan, 

penjurusan, pendidikan kecakapan hidup, pendidikan berbasis keunggulan 

local dan global), kalender pendidikan dan pengembangan silabus.  

Ketuntasan belajar setiap indicator yang telah ditetapkan dalam 

suatu kompetensi dasar berkisar 0-100%. Kreteria ketuntasan masing-

masing indicator adalah 75%. Satuan pendidikan harus menentukan 

kreteria ketuntasan minimal atau KKM dengan mempertimbangkan tingkat 

kemampuan rata-rata siswa serta kemampuan sumber daya pendukung 

dalam penyelenggaraan pembelajaran. Satuan pendidikan diharapkan 

meningkatkan kreteria ketuntasan belajar secara terus menerus supaya 

mencapai kreteria ketuntasan ideal.  

Kenaikan kelas dilakukan pada setiap akhir tahun ajaran. Kreteria 

kenaikan kelas diatur oleh masing-masing direktorat teknis terkait. Siswa 

dinyatakan lulus dari satuan pendidikan apabila telah menyelesaikan 

semua program pembelajaran,  memperoleh nilai minimal baik pada 

penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran 

agama dan akhlak mulia, kelompok kewarganegaraan dan kepribadian, 

kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, 
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olahraga, dan kesehatan. Lulus ujian sekolah/madrasah untuk mata 

pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi dan lulus ujian nasional.  

Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau 

kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar 

kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran, indicator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber/alat/bahan 

belajar. Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dasar ke dalam 

materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indicator 

pencapaian kompetensi untuk penilaian.   

3.6. AKREDITASI  

Akreditasi program keahlian :  

 Akutansi   : Terakreditasi A tahun 2009 

 Administrasi Perkantoran : Terakreditasi A tahun 2009 

 Pemasaran   : Terakreditasi A tahun 2009 

 Usaha Perjalanan Wisata : Terakreditasi A tahun 2009 

 Multimedia    : Terakreditasi A tahun 2009 

3.7. SARANA PRASARANA 

No. 

     

Nama 

Barang/Alat     

         

Jumlah 

Tersedia 

Kondisi 

  

Lokasi   

     

Keterangan   

         

1 
Komputer 

Server 
1 Baik R.Server 

Utk 

hosting/Emis 

2 
Komp. PC-

Akuntansi 
80 Baik 

2 Lab. 

AK 
KBM 

3 Komp.PC-Adm 80 Baik 2 Lab KBM 



37 

 

 

Pkantoran AP 

4 
Komp.PC-

Multimedia 
72 Baik 

2 Lab 

MM 
KBM 

5 
Komp.PC-

UPW 
72 Baik 

2 

Lab.Par 
KBM 

6 Komp.PC-PM 80 Baik 
2 

Lab.PM 
KBM 

7 LCD 40 Baik 
Semua 

Lab 
KBM 

8 

Radio 

Wifi/Akses 

Point 

20 Baik 
di luar 

kls 

beberapa 

titik 

9 
Internet 

Connecting 
1 Baik Server 30 MBPS 

 

3.8. BUDAYA ORGANISASI 

SMK Negeri 6 Surakarta mempunyai budaya kerja yang disebut 

dengan nama “SEMANGAT” yang berarti : 

S, Serasi, kami bersama mencapai tujuan lembaga 

E, Ekala, kami mempunyai martabat 

M , Manfaat, kami memberikan kontribusi bagi lembaga 

A , Aksi, kami bersedia berbuat prestasi 

N,  Norma, kami patuh terhadap peraturan yang berlaku 

G , Giat, kami selalu meningkatkan kinerja 

A , Aktual, kami selalu mengikuti perkembangan 

T,  Tanggap, kami selalu melakukan perbaikan berlanjut 
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Selain budaya kerja SMK Negeri 6 Surakarta juga mempunyai 

budaya akademis yang sering disebut  “SISTEM” sebagai berikut :  

S - Standar, standarisasi dalam tugas dan pekerjaan 

 

I - Ilmu, mengikuti perkembangan IPTEK 

S - Sikap, selalu berkelakuan baik dan profesional 

T - Terampil, mampu menerapkan teknologi di bidangnya 

E - Etos Kerja, mempunyai semangat kerja tinggi 

M - Mandiri, kemampuan bekerja sendiri maupun kelompok 

3.9. PROFIL PENDIDIK 

SMK Negeri 6 Surakarta terdiri dari pendidik atau dalam hal ini 

guru terbagi mejadi 3 kategori diantaranya : 

1. Guru Normatif  

Guru normatitif adalah guru yang mengajar pelajaran jenis 

normatif yaitu meliputi mata pelajaran pendidikan agama, bahasa 

indonesia, pendidikan kewarganegaraan dan sejarah, pendidikan 

jasmani dan olahraga, seni dan budaya, bimbingan konseling, muatan 

local. Guru normatif di SMK Negeri 6 Surakarta berjumlah 24 guru 

yang terdiri dari 14 guru laki- laki dan 10 guru perempuan yang 

berusia rata-rata antara 35-51 tahun. Guru normatif terdiri dari 19 guru 

tetap Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 5  guru tidak tetap atau bukan 

Pegawai Negeri Sipil.  

2. Guru Adaptif  
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Guru Adaptif adalah guru yang mengajar mata pelajaran jenis 

pelajaran adaptif yang terdiri dari beberapa mata pelajaran seperti 

mata pelajaran matematika, bahasa inggris, ketrampilan computer, 

ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, kewirausahaan, 

fisika, kimia, biologi, ekonomi, pelayanan prima dan bahasa asing. 

Guru adaptif di SMK Negeri 6 Surakarta berjumlah 31 guru dengan 5 

guru tidak tetap atau bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 26 guru 

tetap atau Pegawai Negeri Sipil (PNS). Terdiri dari 11 guru laki- laki 

dan 20 guru perempuan. Rata-rata umur guru adaptif SMK Negeri 6 

Surakarta adalah antara usia 35-51 tahun. 

3. Guru Produktif 

Guru produktif adalah guru pengampu mata pelajaran produktif 

atau mata pelajaran kejuruan. Mata pelajaran kejuruan secara umum 

diatur oleh masing-masing program keahlian. Di SMK Negeri 6 

Surakarta terdapat 5 program keahlian yaitu akutansi, administrasi 

perkantoran, pemasaran, usaha perjalanan wisata, dan multimedia. 

Ada 35 guru produktif di SMK Negeri 6 Surakarta yang terdiri dari 34 

guru tetap dan 1 guru tidak tetap, dengan usia rata-rata 35-51 tahun, 

terdiri dari guru 10 laki- laki dan 25 guru perempuan.  

3.10. PROFIL TENAGA KEPENDIDIKAN 

Selain pendidik, SMK Negeri 6 Surakarta juga mempunyai tenaga 

kependidikan yang bertugas membantu proses kegiatan kependidikan. 

Tenaga kependidikan SMK Negeri 6 Surakarta terdiri dari 1 kepala tata 
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usaha, 2 tenaga teknis keuangan, 2 tenaga perpustakaan, 0 tenaga 

laboratorium, 1 tenaga teknis praktik kejuruan, 4 pesuruh/penjaga sekolah, 

dan  11 tenaga administrasi lainnya. Total tenaga kependidikan di SMK 

Negeri 6 Surakarta adalah 21 orang yang terdiri dari  6 Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) dan pegawai tetap, 15 pegawai tetap bukan Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) dengan 14 laki- laki dan 7 perempuan yang rata-rata berusia 

35-51 tahun.  

3.11. DATA STATISTIK SISWA 

SMK Negeri 6 Surakarta terdiri dari 1441 siswa, dari kelas X 

sampai XII yang terbagi menjadi 5 program keahlian sebagai berikut :  

1. Akutansi 

Siswa program keahlian akutansi terdiri dari 354 siswa, 8 siswa 

laki- laki dan 346 siswa perempuan. 

2. Administrasi Perkantoran 

Siswa program keahlian administrasi perkantoran terdiri dari 

349 siswa, 3 siswa laki- laki dan 346 siswa perempuan. 

3. Pemasaran 

Siswa program keahlian pemasaran terdiri dari 230 siswa, 14 

siswa laki- laki dan 216 siswa perempuan. 

4. Usaha Perjalanan Wisata 

Siswa program keahlian usaha perjalanan wisata terdiri dari 303 

siswa, 27 siswa laki- laki dan 276 siswa perempuan. 

5. Multimedia 
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Siswa program keahlian multimedia terdiri dari 205 siswa, 37 

siswa laki- laki dan 168 siswa perempuan. 


