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Abstrak. Kompetensi lulusan pendidikan kejuruan haruslah mempertemukan 

kebutuhan-kebutuhan individu siswa, masyarakat, dan bisnis. Sehingga dalam 

menentukan dan menyusun kompetensi ini harus mempertimbangkan kebutuhan 

dan perkembangan para pengguna lulusan, jika tidak maka dapat dipastikan 

lulusan yang dihasilkan tidak terserap dunia usaha/industri. Banyaknya pengguna 

lulusan pendidikan kejuruan merupakan masalah tersendiri dalam penyusunan 

kompetensi, oleh karenanya Teknik Delphi sebagai salah satu needs assessment 

dapat digunakan. Teknik Delphi merupakan teknik menemukan pemecahan 

masalah secara konsensus dengan memberikan kuisener secara iteratif kepada 

banyak responden tanpa adanya pertemuan atau diskusi. 

Kata kunci: Teknik Delphi, kompetensi lulusan, dan pendidikan kejuruan. 

 

A. Pengantar 

Kurikulum satuan pendidikan (kurikulum sekolah) dengan berbagai model 

pengembangan kurikulum pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, 

diarahkan pada tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Mutu pendidikan 

cendrung mempunyai arti mutu lulusan yaitu kompetensi siswa atau lulusan dari 

pada mutu proses pendidikan. Hal ini dipertegas oleh Permen 23 Tahun 2006 

(Djaali, 2009) bahwa pengembangan kurikulum satuan pendidikan (KTSP) harus 

berdasarkan standar kompetensi lulusan (SKL) yang ditetapkan BSNP. Permen ini 

jelas-jelas mengesampingkan kondisi, proses, karakteristik, dan tujuan pendidikan 

di masing-masing jenjang pendidikan termasuk pendidikan kejuruan yaitu 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau Madrasal Aliyah Kejuruan (MAK). 

Dalam UUSPN no.20 tahun 2003 disebutkan bahwa “pendidikan kejuruan 

merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan siswa terutama untuk 

bekerja dalam bidang tertentu”. Sehingga kompetensi lulusan pendidikan kejuruan 

(vocational education) adalah suatu ketrampilan atau keahlian professional yang 

dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tertentu yang menjadi tujuan utama 

penyelenggaraan pendidikan kejuruan tersebut. Oleh karenanya, kompetensi dapat 
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dijadikan ukuran/indikator ciri khas dari sekolah yang bersangkutan, lebih-lebih 

pendidikan kejuruan yang salah satu tujuan penyelenggaraannya adalah untuk 

pemenuhan kebutuhan tenaga kerja tingkat lokal (UUSPN no.20 tahun 2003).  

Kurikulum yang dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan 

(SKL) merupakan kurikulum yang bersifat sentralistik yang terbukti tidak 

membawa keberhasilan. Kurikulum yang dikembangkan secara sentralistik tidak 

memperhatikan/berdasarkan kebutuhan dan filosofi yang dianut oleh masyarakat 

sekitarnya. Oleh karenanya, pengembangan kurikulum pendidikan kejuruan harus 

dirancang berdasarkan needs assessment sehingga kompetensi lulusan yang 

ditetapkan merupakan solusi/respon terhadap kebutuhan tenaga kerja sekaligus 

kebutuhan siswa dan sosialnya, hal senada juga dikatakan oleh Longstreet (1993), 

bahwa the curriculum should meet the needs of the individual child, of society, of 

business, of the art.  

Berdasarkan pendapat Calhoun & Finch (Djohar, 2007) bahwa vocational 

education is planed and conducted in close cooperation with business and 

industry, dapat dikatakan bahwa kompetensi yang harus dikuasai siswa dalam 

kurikulum pendidikan kejuruan (vocational education) merupakan jembatan 

penghubung antara sekolah dengan kebutuhan tenaga kerja bidang bisnis dan 

industri. Oleh karenanya, penentuan dan penetapan kompetensi lulusan pada 

pendidikan kejuruan akan menentukan terserap tidaknya lulusan pendidikan ini 

dalam bursa tenaga kerja. 

Persoalannya adalah bagaimana menentukan kompetensi pada kurikulum 

pendidikan kejuruan (SMK/MAK). Ada beberapa cara/teknik dalam menentukan 

kompetensi tersebut, tetapi dalam kesempatan ini akan digunakan Teknik Delphi. 

Ada beberapa alasan tentang pemanfatan Teknik Delphi ini (Kaufman, R., & 

English, FW., 1979) antara lain; 1) systematic, 2) without group discussion, 3) 

involves the numbers of informed persons (individual introgations), 4) iterative, 5) 

explorative. Persoalannya adalah bagaimana pemanfaatan Teknik Delphi dalam 

menyusun kompetensi pada pengembangan kurikulum pendidikan kejuruan 

(SMK/MAK).  
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B. Konsep dasar pengembangan kurikulum pendidikan kejuruan  

B.1. Dasar filosofi 

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan untuk hidup dan berfungsi sebagai 

pembaharu hidup melalui proses transmisi, seperti yang dinytakan oleh Miller & 

Seller (1985) bahwa the function of education is to transmit facts, skills, and 

values to students. Dalam memenuhi kebutuhan hidup yang selalu berubah dan 

melihat fungsi pendidikan tersebut maka akan terjadi interaksi antara individu 

dengan lingkungan dan masyarakatnya. Menurut Dewey (Djohar, 2007) bahwa 

tujuan pendidikan bersifat temporer, yaitu apabila suatu tujuan telah tercapai, 

maka hasil tujuan tersebut menjadi alat untuk mencapai tujuan berikutnya. Oleh 

karenanya, menurut Dewey dengan pragmatismenya, pendidikan harus lebih 

menekankan pada interaksi individu dengan lingkungannya. 

Tujuan pendidikan harus diambil dari masyarakat dimana siswa hidup 

(Longstreet, 1997), bukan berada di luar kehidupannya. Sehingga untuk 

menyusun suatu program pendidikan, pragmatism mengemukakan tiga kreteria 

yang harus diperhatikan (Djohar, 2007), yaitu tujuan pendidikan harus; 1) 

bersumber pada situasi kehidupan yang belangsung, 2) fleksibel, dan 3) 

mencerminkan aktifitas bebas. Dengan demikian, siswa belajar sesuai dengan 

yang ada dalam kehidupannya, sedangkan sekolah/guru mengatur lingkungan 

belajar agar mereka memperoleh pengalaman belajar sambil melakukan (learning 

by doing) dan dapat mengembangkan potensi dalam dirinya sesuai tujuan 

pendidikan (Longstreet, 1993).  

Konsep pendidikan pragmatism menyarankan agar bahan pelajaran 

disusun dengan memperhatikan dua hal; 1) bahan disipkan secara konkrit dan 

mendetil, serta dipilih yang memang berguna dan dibutuhkan dalam 

kehidupannya, 2) pengetahuan yang diperoleh sebagai hasil belajar, 

memungkinkan dilakukan kegiatan yang baru yang merupakan pengembangan 

dari yang diperoleh sebelumnya. Bahan pelajaran tersebut bukan semata-mata 

hanya diambil dari referensi dan dikelompokan menjadi mata pelajaran yang 

terpisah-pisah, tetapi harus merupakan satu kesatuan yang terintegrasi dan 

konprehensif, termasuk pengalaman di sekolah dengan dunia kerja. Park 
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(Sukmadinata, 2007) mengatakan “to learn from experience is to make a 

backward and forward conection between what we have to do things and what we 

enjoy of suffer from things in consequence”. 

Menurut pandangan perenialism bahwa pendidikan bukan merupakan 

peniruan dari hidup, tetapi lebih merupakan suatu persiapan untuk hidup. Dengan 

demikian, sekolah mempunyai fungsi mengembangkan kemampuan rasionalitas 

sehingga merupakan tempat bagi anak untuk berkenalan dan mempelajari hasil-

hasil yang paling baik dari warisan sosial budayanya.  

Peranan guru bukan hanya menyampaikan mata pelajaran, tetapi harus 

menempatkan diri dalam seluruh interaksi dengan kebutuhan masyarakat serta 

kegiatan dan kemampuan siswa. Oleh karenanya guru harus mampu memilih 

metode yang mampu menumbuhkan inisiatif pada diri siswa untuk memperluas 

lingkungan hidupnya. Terkait dengan hal tersebut, Miller & Seller (1985) 

mengatakan “Teachers of vocational education are both professionally and 

accupationally competent. Teachers are the most important and critical element 

in vocational education. The values, skills, professional knowledge, experience, 

and human relation factors that a teachers possesses largely determine the quality 

of learning opportunities that occur in the name of vocational education”. 

B.2. Dasar psikologi 

Dalam dunia pendidikan selalu mengasumsikan bahwa anak merupakan 

kertas kosong dan bersih yang kemudian sedikit demi sedikit akan terisi oleh 

pengalaman-pengalaman yang dilaluinya. Di sisi lain, anak tidak menyukai 

kegiatan belajar formal, sehingga agar anak mau belajar harus dipaksa, dimotivasi, 

bahkan kalau perlu dipaksa. Dalam hal ini, sekolah berfungsi memberikan 

pengalaman yang berarti bagi kehidupannya dengan berbagai aturan yang 

mengikat, terstruktur, serta tujuan belajar yang ingin dicapai terukur dan dapat 

dipertanggung jawabkan (behavioristik). Locke (Dianne, 1975) membedakan 

pengalaman menjadi 2 yaitu; 1) pengalaman luar yang menimbulkan sensations, 

2) pengalaman dalam yang menimbulkan reflections. Sensations dan reflections 

merupakan pengertian sederhana yang kemudian melalui proses asosiasi 

membentuk pengertian yang lebih kompleks.  
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Setiap anak memiliki potensi rasa ingin tahu (inquiry), selain memiliki 

potensi sosial, moral, intelektual, dan fisik. Potensi ini akan berkembang baik 

tergantung pada kualitas dan kuantitas pengalaman yang diperolehnya, oleh 

karenanya pengalaman ini harus direncanakan dan dirancang dengan baik. 

Sekolah atau guru harus mampu membimbing dan mengembangkan potensi ini 

sesuai dengan minat dan bakat mereka. Tujuan belajar ditetapkan bersama dengan 

memperhatikan potensi dan keinginan anak, sehingga pengalaman belajar dan 

ketuntasan belajar yang dicapai merupakan kepuasan tersendiri bagi anak. Stewart 

(Sukamto, 1988; dalam Djohar, 2007) mengatakan “there is rather general 

agreement to day that the conditions for learning are much more favorable when 

the learner experiences a feeling of needs for the subject matter, and when the 

mastery of the subject matter result in personal satisfaction”. 

Pendidikan kejuruan memandang siswa sebagai seseorang dalam proses 

mengembangkan potensinya dalam mencari jati dirinya secara totalitas integratif 

menuju ke kedewasaan. Pendidikan kejuruan harus mampu menyediakan 

pengalaman belajar dan memberikan interaksi seluas-luasnya dengan dunia luar 

(dunia kerja). Dengan memperhatikan keunikan siswa, pengalaman belajar harus 

dirancang secara terintegrasi untuk membantu anak dalam mengembangkan 

potensinya secara optimal yang berorientasi pada dunia kerja dengan prinsip 

learning by doing.      

B.3. Dasar sosial ekonomi 

Reorganisasi pendidikan kejuruan merupakan representasi dari usaha 

menyelesaikan gap antara program-program vokasional dan kebutuhan kerja 

melalui pendekatan-pendekatan tertentu. Upaya ini tidak bias lepas kontek sosial 

yang mempengaruhi dan membentuk pendidikan kejuruan, yaitu manusia, 

masyarakat, dan teknologi.  

Perkembangan dan kecanggihan teknologi sebagai buatan manusia 

merupakan upaya untuk mengadakan perubahan, pengembangan, atau 

penyesuaian terhadap kondisi sosial yang baru yang lebih baik dari sebelumnya. 

Hal ini akan memunculkan purubahan paradigma dalam pendidikan terhadap 

hakekat manusia termasuk potensi yang dimilikinya. Proses pendidikan sebagai 
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suatu sistem harus mampu menghasilkan suatu kebudayaan, misalnya produk 

baru, pemikiran/gagasan/ide baru, bahkan orientasi nilai yang juga baru. Di sinilah 

fungsi pendidikan yang mempunyai fungsi ganda, seperti yang dikatakan 

Navighurst dan Neugarten (Sukamto, 1988; dalam Djohar, 2007) bahwa “In a 

changing there is always some divergence between what society is and what it 

wants to be, between practices and its ideas. This, the educational system, being 

part of the culture, has two supplementary functions to be a mirror that reflects 

the society as it is, and at the same time, to be an agent of social change and a 

force directed toward implementing the ideal of the society. 

Perkembangan jaman yang memunculkan ragam dan struktur pekerjaan, 

akan berakibat perubahan sikap dan penilaian manusia terhadap pekerjaan,  tentu 

saja keberadaan pendidikan kejuruan dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut. 

Minat, bakat, potensi anak, kemampuan kerja, dan kebutuhan akan pekerjaan yang 

terus meningkat harus menjadi perhatian pendidikan kejuruan. Memperhatikan hal 

tersebut maka pendidikan kejuruan harus mampu mengembangkan sistem 

pendidikan sekolah yang mampu menjamin terpenuhinya kebutuhan tenaga kerja 

yang bermacam jenis dan kualifikasinya. Terkait dengan hal ini, McNeil (2006) 

mengingatkan bahwa pengembangan kurikulum pendidikan kejuruan akan 

dihadapkan pada 3 pendekatan dalam kaitannya pendidikan dan ketenagakerjaan, 

yaitu; 1) educational “through” work, 2) educational “about” work, dan 3) 

educational “for” work. Penentuan pendekatan ini sangat tergantung pada apa 

yang kita inginkan terhadap pendidikan kejuruan masa depan. Sudah barang tentu 

kejelasan pendekatan yang dipilih juga akan berdampak pada kurikulum dan 

pembelajaranya. 

Peran serta pendidikan kejuruan dalam pengembangan sumber daya 

manusia sangatlah besar dalam peningkatan pembangunan bangsa khusunya 

bidang sosial dan ekonomi. Peryataan ini didasari oleh bahwa konsep pendidikan 

kejuruan berkaitan dengan kreteria ekonomi khususnya pemenuhan 

ketenagakerjaan. Oleh karenya, pendidikan kejuruan harus mampu menyiapkan 

siswa menjadi tenaga kerja yang produktif melalui alternatif proses penyampaian 
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yang paling efisien dan efektif serta mendasarkan diri pada perencanaan 

pendidikan pada prospek lapangan kerja dengan analisis yang cermat.  

C. Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan Kejuruan  

Pendidikan kejuruan merupakan vocational education yang secara 

fungsional mencakup semua program keahlian yang bertujuan untuk membantu 

siswa mengembangkan potensinya ke arah suatu pekerjaan atau karir. Hal ini juga 

dikatakan oleh Calhoun & Finch (1982) bahwa Vovational education as organized 

educational program with are directly related to the preparation of individual for 

paid or unpaid employment, or for additional preparation for a career requiry 

other than a baccalaureate of advanced degree (Djohar, 2007). 

Vocational education muncul di Eropa pada akhir tahun 1950-an yang 

merupakan pendidikan tradisional yang siswanya berasal dari kelas ekonomi yang 

berbeda-beda (McNeil, 2006). Gagasan awal vocational education adalah 

menyiapkan siswa dengan membekali ketrampilan dasar untuk bisa masuk pada 

dunia kerja. Tetapi lambat laun berkembang dan beradaptasi dengan 

perkembangan jaman dan kecanggihan teknologi, sehingga siswa harus dibekali 

dengan ketrampilan intelektual yang tinggi. Seiring perubahan jaman tersebut, 

dasar pemikiran vocational education bergeser menjadi national interest, equity, 

and human development. 

Pendidikan menengah kejuruan sebagai vocational education, merupakan 

lembaga sekolah yang harus merespon dua hal yang berlawanan yaitu 1) sebagai 

inovasi progresif yang mengembangkan konten, pengembangan sikap kerja, 

ketrampilan komunikasi, serta pengetahuan matematika dan sain, 2) didikte oleh 

ekonomi rasionalis yang menyeleksi (sorting dan ranking) siswa sebagai pekerja 

produktif (McNeil, 2006). Selain itu, pendidikan menengah kejuruan di Indonesia 

juga dipengaruhi oleh kepentingan nasional dan lokal (UUSPN no.20 tahun 2003), 

yang secara tidak langsung akan mempengaruhi desain pengembangan kurikulum 

secara keseluruhan. 

Dalam UUSPN no.20 tahun 2003 disebutkan bahwa “pendidikan kejuruan  

(SMK/MAK) merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan siswa 

terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu”. Pendidikan kejuruan sebagai 
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pendidikan khusus harus dirancang agar mampu menyiapkan siswa untuk 

memasuki dunia kerja, sebagai tenaga kerja produktif yang mampu menciptakan 

produk unggul yang dapat bersaing di pasar bebas dan sebagai professional yang 

memiliki kualitas moral di bidang kejuruannya. Oleh karenanya,  sebagai 

vocational education maka pendidikan menengah kejuruan harus menyiapkan 

siswanya untuk; a) mau dan mampu memasuki lapangan kerja serta dapat 

mengembangkan sikap professional, b) mampu memilih karir, mempunyai 

kompetensi, dan mampu mengembangkan diri, c) menjadi tenaga kerja tingkat 

menengah untuk mengisi kebutuhan usaha dan industri pada saat ini atau masa 

mendatang baik lokal, nasional, maupun global, dan d) menjadi warga yang 

produktif, adaptif, dan kreatif (Hamalik, 2008).  

Vocational education yang awalnya menawarkan manual training 

(learning by doing) sebagai komplemen dari belajar secara akademik atau teori, 

dituntut harus mampu membantu siswa dalam menemukan kemungkinan-

kemungkinan dan menentukan karir. Oleh karenanya, pendidikan menengah 

kejuruan harus menyesuaikan dengan keadaan dengan memberikan keaneka 

ragaman ketrampilan/skill, sehingga selain siswa mempelajari tentang 1) the 

processes through with work roles and their benefits are constructed, 2) how jobs 

are related to society, the environment, and their own development, and 3) what is 

means to have a job, siswa juga harus dibekali dengan  a broad base of technical 

knowledge and the ability to communicate (McNeil, 2006).  

Pendidikan menengah kejuruan harus lebih memfokuskan diri pada 

pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia 

(human development) secara optimal. Hubungan antara pendidikan kejuruan dan 

kebijakan ketenagakerjaan adalah hubungan yang didasari oleh kepentingan 

ekonomi, dimana segala sesuatu yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan 

kejuruan ditentukan oleh sisi kebutuhan dari sistem ekonomi (Djohar, 2007). 

Pendapat yang senada juga dikatakan oleh Tight (2002) bahwa the context of 

learning must be, as far as possible, in a realistic economic setting. Walaupun 

demikian, pengembangan pendidikan kejuruan dalam memberikan seperangkat 
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skill harus memperhatikan perkembangan anak didik sebagai suatu totalitas bukan 

terpisah-pisah. 

D. Kurikulum Pendidikan Kejuruan 

Tuntutan pembangunan ekonomi yang pesat akan mengakibatkan struktur 

dan komposisi lapangan kerja berubah dengan cepat pula. Apabila pendidikan 

kejuruan hanya berfokus pada pengembangan ketrampilan dan kemampuan 

tertentu saja, dan kurang memperhatikan kemampuan dasar kejuruannya, maka 

sistim pendidikan tersebut cendrung tidak akan mampu mengikuti dan mengejar 

perkembangan teknologi di dunia kerja dan di masyarakat. Dengan demikian, 

persoalan sentral agar pendidikan menengah kejuruan berkembang dan eksis 

khususnya yang bersifat reaktif terhadap kebutuhan kerja adalah memberikan 

apresiasi terhadap lulusan yang terserap langsung di dunia kerja.  

Sejalan dengan perubahan dan kebutuhan tersebut, terdapat perubahan-

perubahan mendasar dalam sistem pendidikan di Indonesia. Dengan semangat 

otonomi daerah, paradigma pengeloaan pendidikan dan pengembangan kurikulum 

termasuk pendidikan kejuruan,  mulai berubah dan bergeser kearah desentralisasi 

pendidikan yang memandang potensi daerah menjadi keunggulan lokal, dengan 

harapan berkualitas nasional bahkan global. Pendidikan kejuruan tidak harus 

berfokus pada high technology, tetapi harus melihat kebutuhan utama masyarakat 

(McNeil, 2006), misalnya;  nurse's aides, sale clerks, cashiers, nurses, fast-food 

preparer, secretaries, truck drivers, and kitchen helpers. Hal yang penting adalah 

meningkatkan competitivness siswa dalam kontek kelangkaan kerja, bukan 

perubahan bidang pendidikan.  

Agar tujuan penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan di atas dapat 

tercapai maka struktur kurikulumnya diarahkan pada pencapaian tujuan tersebut. 

Sehingga kurikulum pendidikan kejuruan (SMK/MAK) berisikan mata pelajaran 

yang dapat dikelompokkan menjadi 4 yaitu; mata pelajara wajib yang bertujuan 

untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya sekaligus manusia kerja, mata 

pelajaran dasar kejuruan, muatan lokal, dan pengembangan diri. Mata pelajaran 

wajib terdiri dari: Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa, 

Matematika, IPA, IPS, Seni dan Budaya, Pendidikan Jasmani dan Olahraga, dan 
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Ketrampilan/kejuruan. Sedangkan mata pelajaran dasar kejuruan terdiri dari atas 

beberapa mata pelajaran yang bertujuan untuk menunjang pembentukan 

kompetensi kejuruan dan pengembangan kemampuan menyesuaikan diri dalam 

bidang keahliannya (UUSPN no.20 tahun 2003).  

Komponen
Alokasi waktu

Kelas X, XI, XII

Jam pel/minggu Durasi waktu (jam)

A. Mata Pelajaran

1. Pendidikan Agama
2. Pendidikan Kewarganegaraan
3. Bahasa Indonesia
4. Bahasa Inggris
5. Matematika
6. Ilmu Pengetahuan Alam
7. Ilmu Pengetahuan Sosial
8. Seni Budaya
9. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan
10. Kejuruan

10.1. Ketrampilan Komputer dan Pengelolaan Info
10.2. Kewirausahaan
10.3. Dasar Kompetensi Kejuruan
10.4. Kompetensi Kejuruan

2
2
2
4
4
2
2
2
2

2
2
2
6

192
192
192
440
440
192
192
192
192

202
192
140

1000

B. Muatan Lokal 2 192

C. Pengembangan Diri (2) (192)

JUMLAH 36 3950

Tabel 1: Struktur Kurikulum SMK/MAK 

 Sumber: Sanjaya, 2008 

Keterangan: 

1) Alokasi waktu pelajaran perminggu adalah jumlah jam minimal bagi setiap 

program keahlian. 

2) Durasi waktu adalah jumlah jam minimal yang digunakan oleh setiap program 

keahlian. Program keahlian yang memerlukan waktu lebih, diintegrasikan ke 

dalam Dasar Kompetensi Kejuruan, di luar jumlah jam yang dicantumkan 

pada Dasar Kompetensi Kejuruan. 

3) Dasar Kompetensi Kejuruan (10.3) dan Kompetensi Kejuruan (10.4) terdiri 

dari berbagai matapelajaran yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan setiap 

program keahlian. 

4) Jumlah jam Kompetensi Kejuruan (10.4) pada dasarnya sesuai dengan 

kebutuhan standar kompetensi kerja yang berlaku di dunia kerja tetapi tidak 

bolah kurang dari 1000 jam. 

5) Pengembangan diri ekuivalen 2 jam pelajaran. 
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Mata pelajaran di SMK/MAK dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu: 1) 

normatif yang terdiri dari Pendidikan Agama, PKn, Bahasa Indonesia, 

Penjasorkes, Seni Budaya; 2) adaptif, terdiri dari Bahasa Inggris, Matematika, 

IPA, IPS, Ketrampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi, Kewirausahaan; dan 

3) produktif terdiri dari mata pelajaran dasar kompetensi kejuruan dan kompetensi 

kejuruan. Alokasi waktu kelompok adaptif dan produktif disesuaikan dengan 

kebutuhan program keahlian, atau dapat diselenggarakan dalam blok waktu atau 

alternatif lain. Materi Dasar dan Kompetensi Kejuruan sesuai dengan kebutuhan 

program keahlian untuk memenuhi standar kompetensi kerja. Evaluasi dilakukan 

setiap akhir penyelesaian satu standar kompetensi atau beberapa kompetensi 

dasar. Pendidikan SMK/MAK diselenggarakan dalam bentuk pendidikan sistem 

ganda. Alokasi waktu satu jam pelajaran tatap muka adalah 45 menit. Beban 

belajar SMK/MAK meliputi kegiatan pembelajaran tatap muka, praktik di sekolah 

dan kegiatan kerja praktik di dunia usaha/industri ekuivalen dengan 36 jam 

pelajaran per minggu. Minggu efektif penyelenggaraan pendidikan SMK/MAK 

adalah 38 minggu. Lama penyelenggaraan pendidikan SMK/MAK adalah selama 

3 tahun, maksimum 4 tahun (UUSPN no.20 tahun 2003).  

Selain itu, pendidikan kejuruan sebagai respon dari tuntutan dunia 

kerja/industri, akan bersaing satu dengan yang lain. Menurut Sutabri (2008), 

persaingan ini akan nampak pada mata pelajaran yang ditawarkan, yaitu 

perancangan mata pelajaran mengarah ke; 1) kedalaman (aliran vertikal), 2) arah 

horisontal (kolaborasi dengan disiplin ilmu lain), 3) arah siap terap (praktis), dan 

4) negara yang menjadi acuan pengembangan kurikulumnya. Oleh karenanya, 

pengembang kurikulum pendidikan kejuruan harus memperhatikan 4 masalah 

besar (McNeil, 2006) yaitu; 1) purpose harus jelas, apakah mencetak 

pengembangan intelektual, mencetak tenaga guidance, membantu siswa membuat 

keputusan tentang karir, atau menyiapkan siswa dengan skill yang marketable, 2)  

access, siapakah siswanya, apakah terbuka bagi semua siswa baik slow maupun 

gifted, pria atau wanita, apakah lulusannya disiapkan untuk kuliah atau untuk 

dunia kerja, 3) content program dapat memenuhi kebutuhan saat ini dan yang akan 

datang secara ekonomi, dan 4) masalah organization, perlukah pendidikan 
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kejuruan diatur kembali untuk menutup gap antara program sekolah dengan 

kebutuhan kerja, kalau dipandang perlu maka harus dilakukan reorganisasi. Dalam 

menyelesaikan masalah ini, pengembang kurikulum dapat melibatkan ahli 

kurikulum, pengguna lulusan, stakeholders, dan sebagainya yang terkait. 

E. Kompetensi 

Kurikulum berbasis kompetensi adalah kurikulum yang beorientasi pada 

pencapai kompetensi. Kurikulum kompetensi menekankan pada isi atau materi 

kurikulum tetapi isi bukan langsung materi ilmu melainkan berupa kompetensi 

atau kecakapan dan ketrampilan yang didukung oleh materi ilmu (McNeil, 2006; 

Sukmadinata, 2007).  

Kompetensi ditunjukkkan oleh penampilan atau unjuk kerja yang dapat 

dipertanggung-jawabkan dalam upaya mencapai suatu tujuan. Charles E.Johnson 

(Wina Sanjaya, 2005) mengatakan bahwa ”competency as rational performance 

which satisfactorily meets the objective for a disired condition”. Menurutnya, 

kompetensi merupakan prilaku rasional guna mencapai tujuan yang 

dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Sehingga kompetensi 

mendasari karakteristik seseorang dalam berprilaku atau berpikir dan melakukan 

suatu pekerjaan tertentu, seperti yang dikatakan oleh Hartly (2000) bahwa 

“Competencies are underlying characteristics of people and indicate ways of 

behaving or thinking, generalizing across situations, and enduring for a 

reasonably long period of time. In order for an individual to perform jobs at an 

appropriate level, he or she must possess the requisite competencies for the 

position”. 

Dalam system pendidikan di Indonesia, kompetensi dijelaskan oleh SK 

Mendiknas No.045/U/2002, Ps.21 (Dirjendikti, 2005), bahwa kompetensi adalah 

seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang 

sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan 

tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Sehingga dapat dipahami bahwa 

kompetensi berarti kewenangan/kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan 

sesuatu hal, sedangkan pengertian dasarnya adalah kemampuan atau kecakapan. 

Tentu saja dalam memenangkan persaingan di era globalisasi, siswa harus 
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memiliki kompetensi dalam hal kemampuan berpikir jernih dan logis, kemampuan 

IT dan kemampuan berbahasa (http://www.republika.co.id/koran, diakses 28 

Maret 2008) 

 Kompetensi dapat dikelompokkan menjadi tiga area, yaitu; theoretically-

based competences, practically-based competences, dan general competences 

(Dirjend Dikti, 2005). Diskripsi ketiga area tersebut adalah: 

1) Theoretically-based Competences; demonstrate and understanding of : a) the 

sciences on which the activities of the graduates are based, b) research 

methods and the contribution of basic and applied research to all aspects of 

gradutae’s field of science, c) the most common problems , and all of its’ 

aspects in day to day practice. 

2) Practically-based Competences; a) handle and restrain the client’s problems 

humanely, b) assess the problem and advise appropriately the client, c) 

perform standard laboratory techniques (or procedure) and interpret the 

results, d) able to use technical equipment which can be used as a standard 

diagnostic & treatment aid, e) know the procedures to follow after, f) analyse 

datas and production records, g) be aware of the need to minimise the risk of 

action, dan h) computer literacy. 

3) General Competences, meliputi; a) communicate effectively to the public and 

professional colleagues, b) work in a team in the delivery of services, c) be 

aware of the role his role as a scientist and expertise in the community, d) 

have an elementary knowledge of organization and management of practice, 

dan e) demonstrate a capability to conduct themselves in a professional 

manner regarding their professions.  

Di bagian lain dikatakan bahwa kompetensi umum memiliki atau dapat 

dikelompokkan menjadi tiga ketrampilan, yaitu: 

1) Keterampilan intelektual, meliputi ketrampilan: a) accessing, collecting, 

analyzing, interpreting information; b) critical/alternative thinking; c) 

problem identification/solving. 

2) Keterampilan prosedural/teknikal, meliputi; a) laboratory techniques, b) 

operational procedures, c) managerial techniques. 

http://www.republika.co.id/koran
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3) Keterampilan bersikap/berperilaku, meliputi; a) work in a team, b) 

communication & collaboration, serta c) leadership. 

Kurikulum SMK/MAK merupakan kurikulum berorientasi pada 

pencapaian kompetensi (UUSPN no.20 tahun 2003) yang dikembangkan 

berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang ditetapkan BSNP sesuai 

dengan Permen 23 tahun 2006. Kurikulum berbasis kompetensi mempunyai ciri 

khusus, seperti yang dikatakan Ralph Tyler (Williams, 1996) bahwa the 

curriculum then tends to be characterized by list objective, ordered instructional 

sequences which match the objectives, and assessment techniques designed to 

measure the attainment of the objectives. Dengan demikian, tujuan 

pembelajarannya diarahkan pada penguasaan kompetensi, yang dirumuskan dalam 

bentuk prilaku, perbuatan, ketrampilan, atau kecakapan-kecakapan yang dapat 

diamati dan diukur. Sehingga seluruh proses belajar mengajarnya diarahkan untuk 

mencapai kompetensi-kompetensi yang telah ditetapkan. Bahan ajar atau isi 

kurikulum banyak diambil dari disiplin ilmu, dan diramu sehingga mendukung 

penguasaan suatu kompetensi. Bahan ajar atau kompetensi dirinci menjadi bagian-

bagian atau sub-kompetensi yang menggambarkan objektif, dengan evaluasi 

pembelajaran yang sangat ketat. 

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) 
Jenjang Pendidikan

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) 
Kelompok Mata Peljaran

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) 
Mata Pelajaran

Kompetensi Dasar

Materi Pokok
Kegiatan Pembelajaran
Indikator Pencapaian

Gambar 1: Bagan Kompetensi menurut UUSPN no.20 tahun 2003
Sumber: Djaali, 2009
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F. Teknik Delphi  

Teknik Delphi adalah teknik atau cara menemukan pemecahan masalah 

secara konsensus dengan memberikan kuisener secara iteratif kepada banyak 

responden yang terkait dengan masalah tersebut tanpa adanya pertemuan atau 

diskusi (Kaufman & English, 1979; Stufflebeam, 1994). Teknik ini sering 

digunakan dalam per-bank-an khususnya perkreditan, peperangan, politik, 

pendidikan, dan sebagainya (Kaufman & English, 1979). 

Dari definisi di atas, maka karakteristik teknik Delphi dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

1) Systematic. Teknik ini berusaha menemukan suatu konsensus terhadap suatu 

opini tertentu. Proses ini dilakukan secara sistimatis dengan tahapan solicit, 

collect, evaluate and tabulate opinion. Provide the respondent with average, 

median, or mode for each item, dengan distribusi rating; 1=higher 

importance, 2=above-average importance, 3=average importance, 4=below-

average importance, dan 5=low or no importance. 

2) Involves the numbers of informed persons sebagai responden. Asks each 

respondent under investigation: input on topic. 

3) Without group discussion/do not meet face to face. Cara mengumpulkan opini/ 

informasi menggunakan questionnaire tanpa melakukan diskusi atau 

pertemuan.  

4) Tujuannya adalah menemukan konsensus bersama, sehingga opini terbanyak 

menjadi topic bahasan selanjutnya atau menjadi konsensus yang disepakati 

untuk ditindaklanjuti, eliminate any direct confrontation of the experts and to 

reach a consensus based upon. Provides each participant with new consensus 

data and summary of minority opinions, and requests a final revision of 

responses. 

5) Konsensus yang diperoleh merupakan estimasi yang diinginkan bersama 

(estimate the desired/the future, what want and  to be successful). 

6) Explorative. 
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7) Iterative. Teknik Delphi ini dilkukan melalui beberapa tahapan (round) 

sampai didapat konsensus. Develop consists of items from the first-round 

responses: priority ratings on each item (it requests individual judgment).  

Untuk menjaga kelancaran proses dan tercapainya konsensus sebagai 

komitmen bersama dalam memecahkan masalah, maka ada beberapa persyaratan 

terhadap responden, yaitu:  

1) Involved in the problem of concern to the decision makers. 

2) Have pertinent information to share. 

3) Motivated to include the Delphi task in their schedule of compelling task. 

4) Feel that the aggregation of judgments of a respondent will include 

information. 

Sedangkan tahapan poses dalam teknik Delphi adalah seperti flow chart pada 

gambar 2 berikut. 

Start

Problem Definition

Determine expertis
required

Select experts

Prepare questionaire

Distribute 
questionaire

Analyze questionaire

Has consensus been 
reached?

Have major modes of 
thought emerged?

Tabulate responses  
and information

Prepare questionaire

Compile and 
disseminate results

Can differences be 
resolved?

Clarity major schools 
thought

YES

NO

YES

NO

YES

NO

NO

 

Gambar 2: STEPS IN THE DELPHI PROCESS 

Sumber: Kaufman & English, 1979 
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G. Pemanfaatan teknik Delphi dalam menyusun kompetensi pada 

pengembangan kurikulum SMK/MAK. 

Salah satu dan kunci utama sekolah dikatakan unggul terletak pada 

kualitas profil lulusannya. Lulusan yang berkualitas adalah lulusan yang 

mempunyai kemampuan intelektual, pengetahuan, dan ketrampilan yang susai dan 

memenuhi standar kelulusan yang ditetapkan. Dari beberapa definisi tentang 

kompetensi di atas, maka kemampuan intelektual dan ketrampilan ini merupakan 

wujud dari kompetensi. 

Profil Lulusan

Kompetensi Lulusan

Bahan Ajar Kompetensi

Metode Pembelajara

Evaluasi Hasil Belajar

Gambar 3: Kompetensi Lulusan dalam Kurikulum

 

 

Dari uraian tentang kurikulum, tujuan penyelenggaraan dan kurikulum 

pendidikan kejuaran, serta kompetensi di atas, maka keberadaan kompetensi 

menjadi sentral dan menentukan bagi proses penyelenggaraan pendidikan 

SMK/MAK dan profil lulusannya. Persoalannya adalah bagaimana menentukan 

kompetensi pada pengembangan kurikulum SMK/MAK. Untuk itu, kami 

mencoba mengkaji secara konseptual tentang pemanfaatan teknik Delphi dalam 

menentukan kompetensi tersebut. 

Dengan berpedoman pada Steps In The Delphi Process, maka tahapan 

menentukan kompetensi dalam pengembangan kurikulum SMK/MAK adalah 

sebagai berikut:  
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1) Mendefinisikan masalah terkait dengan kompetensi lulusan. 

2) Setelah masalah ditetapkan, selanjutnya menentukan dan memilih tenaga ahli 

(pakar, akademisi, praktisi di bidangnya) yang diperlukan untuk dijadikan 

responden, involved in the problem of concern to the decision makers. 

3) Menyiapkan kuisener, yaitu daftar pertanyaan yang sudah dirancang secara 

iterative dan explorative. Berikut contoh angket awal (round-1) yang 

diberikan kepada responden. 

 

Tabel 2: Contoh “Initial Questionnaire for the Development of 

 a Consensus on  SMK/MA out put competencies”. 

 

PETUNJUK: 

 

1. Lengkapi kalimat berikut, jika perlu tambahkan item lain pada berikutnya. 

2. Lengkapi kalimat tersebut yang menurut saudara penting dalam 

meningkatkan kualitas/kompetensi lulusan SMK/MAK “X”. 

3. Dimohon pernyataan berupa kompetensi tidak kurang dari 2 pernyataan. 

4. Setiap pernyatan harus spesifik, tidak bersifat generatif. 

5. Pernyataan merupakan apa yang sebaiknya dipenuhi, bukan mengapa dan 

bagaimana sesuatu harus dipenuhi. 

 

Untuk meningkatkan kualitas kompetensi lulusan SMK/MAK “X”, usaha, 

energi, dan pikiran harus ditujukan untuk: 

1. Meningkatkan……………………………………………………………... 

2. Mengurangi…..……………………………………………………………. 

3. Mempromosikan…………………………………………………………… 

4. Mengembangkan………………………………………………………….. 

5. ……………………………………………………………………………… 

 

 

4) Hasil dari penyebaran angket tersebut, kemudian dianalisis dan disajikan 

dalam bentuk table (sebagai contoh lihat table 3) yang terdiri kolom-kolom; 

goal (competencies) number, goal statement, distribution of rating, no 

responden, total, dan consensus (%) , sehingga dari table ini didapat gambaran 

tentang kondisi sebenarnya.  
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Tabel 3: Goals Priorities as Determined by the Delphi Process 
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GOAL STATEMENT 

 

 

Distribution of Rating 

N
o
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(%

) 

1 2 3 4 5 

9 Mengembangkan kerjasama 

dengan industri otomotif yang 

saling menguntungkan untuk 

menjamin terserapnya lulusan.  

218 70 34 10 3 4 339 64 

10 Mengembangkan hubungan baik 

dengan pemerintah daerah untuk 

memenuhi kebutuhan tenaga 

kerja lokal termasuk 

meningkatkan keunggulan lokal.  

95 126 92 14 8 4 339 37 

11 Mengurangi tugas-tugas teori 

yang diberikan guru pada siswa. 
106 99 97 24 11 2 339 31 

12 Meningkatkan pengetahuan dan 

ketrampilan siswa terhadap 

berbagai jenis dan kualifikasi 

pekerjaan. 

167 105 52 11 0 4 339 49 

13 Mengembangkan pengetahuan 

dan ketrampilan kewirausahaan 

siswa untuk mampu 

menciptakan lapangan kerja 

baru sebagai respon terhadap 

globalisasi.  

56 131 109 19 13 11 339 39 

 

5) Apakah konsensus telah dicapai? Kalau ya, maka dilakukan compile and 

disseminate results. Kalau tidak, maka kita cek, apakah ada pikiran/statement 

utama muncul? Kalau ya, maka konfirmasi ke pihak sekolah untuk 

memastikan perbedaan yang terjadi dapat dipecahkan. Tetapi kalau tidak, 

maka respon dan informasi harus ditabulasi untuk membuat dan 

mendistribusikan kuisener berikutnya sampai ditemukan konsensus. Berikut 

contoh ini digambarkan tentang Final Goals Priorities As Determined By The 

Delphi Process. 
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Tabel 4: Final Goals Priorities as Determined by the Delphi Process 
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GOAL STATEMENT 

 

 

 

 

Distribution of Rating 
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1 2 3 4 5 

A     (5) Mempromosikan hasil produk kerja siswa 

untuk membuat image bahwa SMK BISA. 
298 19 18 3 1 339 88 

C     (9) Mengembangkan kerjasama dengan industri 

otomotif yang saling menguntungkan untuk 

menjamin terserapnya lulusan.  

297 14 17 9 2 339 88 

H   (24) Meningkatkan dan membiasakan prilaku 

inkuiri siswa terhadap suatu produk. 
290 14 22 9 4 339 86 

S    (28) Mengembangkan dan mempromosikan 

metode diagnose dan kerja yang efektif. 

24 290 18 5 2 339 86 

G   (12) Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan 

siswa terhadap berbagai jenis dan 

kualifikasi pekerjaan. 

292 27 17 3 0 339 86 

R   (13) Mengembangkan pengetahuan dan 

ketrampilan kewirausahaan siswa untuk 

mampu menciptakan lapangan kerja baru 

sebagai respon terhadap globalisasi. 

12 295 22 3 7 339 87 

 

Dari tabel 4 tersebut dapat dikatakan sudah ditemukan konsensus, yaitu 

“Mempromosikan hasil produk kerja siswa untuk membuat image bahwa SMK 

BISA”. Sehingga goal statement ini dapat dijadikan profil lulusan SMK/MAK 

“X”, yang kemudian dibrackdown menjadi kompetensi sampai pada evaluasinya 

(gambar 4). Kurikulum sebelumnya (konvensional) tidak harus dihilangkan/ 

dibuang, tetapi didesain ulang dan dapat dimanfaatkan untuk penyempurnaan 

kurikulum baru.  

Hal lain yang tak kalah pentingnya adalah melakukan curriculum mapping 

(gambar 5) untuk menentukan subjek ajar dengan kompetensi/ sub-kompetensi 

yang harus dimiliki oleh siswa. Dari kompetensi-kompetensi ini dapat 

dikembangkan dan dibuat modul-modul yang sangat membantu proses 

pembelajaran. Selain hal tersebut juga harus dibuat distribusi bahan ajar yang 

tersebar dalam tiap semester dengan mempertimbangkan urutan, hirarki, 

sistimatika, karakteritik, dan tingkat kesulitan masing-masing materi ajar.    
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Evaluasi Hasil Belajar

Metoda Pembelajaran

Distribusi kedlm sks

Distribusi kedlm Smt

Distribusi kedlm Mapel

Bahan Ajar KonvensionalBahan Ajar Kompetensi

Kompetensi Lulusan

Profil Lulusan Mapel Konvensional

Analisis SWOT 
Kemampuan Institusi

Tracer Study 
Kebutuhan User

Kurikulum 
Konvensional

Curriculum
Mapping

 

Gambar 4: Redisain Pengembangan Kurikulum 

 

 

C

Kompetensi
Teori

Kompetensi
Praktek

Kompetensi
Umum

B Subject A : 
T, P, KU

Modul 1

 Gambar 5: Curriculum Mapping 
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D

sks ?

X Y

C
B A

Mapel X : D Mapel Z : AMapel Y : B,C

Smt II sks ?

Z

Smt III

X dan Y  co-requisite

X,Y terhadap Z  prerequisite

 Gambar 6: Distribusi Bahan Ajar 

 

 

 

H. KESIMPULAN 

Dari hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kurikulum 

SMK/MAK merupakan kurikulum berorientasi pada pencapaian kompetensi 

(UUSPN no.20 tahun 2003) yang dikembangkan berdasarkan Standar Kompetensi 

Lulusan (SKL) yang ditetapkan BSNP sesuai dengan Permen 23 tahun 2006. 

Kurikulum kompetensi/teknologis menekankan pada isi atau materi kurikulum 

tetapi isi bukan langsung materi ilmu tetapi berupa kompetensi atau kecakapan 

dan ketrampilan yang didukung oleh materi ilmu.  

Pengembangan kurikulum berdasarkan SKL merupakan model sentralistik 

yang nyata-nyata sulit diterapkan bagi sebagian besar pendidikan kejuruan 

(SMK/MAK), oleh karenanya perlu diberi kewenangan bagi sekolah untuk 

menentukan kompetensi lulusannya berdsarkan needs assessment dan 

berlandaskan konsep dasar pengembangan kurikulum pendidikan kejuruan (dasar 
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filosofi, psikologi, dan sosial ekonomi). Untuk itu perlu suatu cara bagaimana 

menentukan kompetensi lulusan tersebut. 

Teknik Delphi merupakan suatu cara menemukan suatu konsensus dalam 

memecahkan masalah dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait langsung 

dengan masalah. Proses menentukan kompetensi lulusan terkait dengan 

pengembangan kurikulum SMK/MAK dapat menggunakan teknik Delphi. 

Kompetensi yang dihasilkan teknik ini melalui serangkaian proses yang 

mengedepankan kepakaran baik akademisi maupun praktisi dalam kontek 

demokrasi dan otonomi. Sehingga komptensi tersebut betul-betul merupakan 

sesuatu yang mampu memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang berkembang di 

masyarakatnya. 
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