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Abstrak:Penelitian ini bertujuan menemukan model analisis yang dapat memprediksi dan 
menghasilkan skenario secara efektif dan efisien melalui kajian simulasi analitis untuk kebijakan 
tentang pencapaian kompetensi kejuruan siswa SMK sesuai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 
dan waktu pembelajaran, berdasarkan ketersediaan fasilitas praktik dan jumlah siswa. Penelitian 
ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan (R&D) melalui pendekatan sistem dinamis. 
Pengembangan model diawali dengan pemahaman terhadap sistem nyata, dan pembuatan model 
konseptual yang memperlihatkan interaksi antar fasilitas praktik, jumlah siswa dan waktu terhadap 
pencapaian kompetensi kejuruan siswa SMK. Setelah itu pembuatan diagram kausal dan diagram 
alir untuk formulasi matematis sebagai input simulasi. Dilakukan validasi dan reviu sampai model  
menggambarkan sistem nyata sesuai tujuan. Model dengan simulasinya dibangun menggunakan 
software Powersim. Hasil simulasi menunjukkan jumlah siswa dan lamanya waktu pembelajaran 
mempengaruhi perilaku sensitivitas ketersediaan fasilitas praktik terhadap pencapaian kompetensi 
kejuruan siswa SMK. Prediksi pencapaian kompetensi kejuruan untuk seluruh mata pelajaran per 
tahun, sampai tahun 2025 paling tinggi sebesar 53,85% pada tahun 2022, dan terendah mencapai 
38,46% pada tahun 2013 sampai tahun 2015. Skenario penyediaan fasilitas praktik untuk pencapaian 
kompetensi kejuruan sampai tahun 2025 adalah meningkatkan alat utama, alat potong, alat pelengkap, 
penyediaan bahan dan peningkatan jumlah ruang.

Kata Kunci:  model analisis, kompetensi kejuruan, fasilitas praktik, prediksi, skenario, sistem 
dinamis.

Abstract: This study is intended to find a model of analysis which is capable of predicting and producing 
scenarios in an effective and efficient way through a study of analytical simulations of the policies 
dealing with vocational school students’ achievement of vocational competences in accordance with 
the Kriteria Ketuntasan Minimal/KKM (Criteria for Minimum Thoroughness) and learning time 
based on the availability of practice facilities and the number of students. This study employs a 
research and development method through a dynamic approach. The development of the model starts 
with the understanding of the real system, and making conceptual models which show the interactions 
among the practice facilities, number of students, and time for vocational school students to achieve 
their vocational competences. After that making the diagram of the causal diagram and the flow chart 
for mathematical formulation which act as inputs for the simulation. Model validation and review is 
performed to get a portrait of the real system as intended. The model together with its simulation is 
built using a computer program called Powersim. The simulation results show that the number of the 
students and the duration of the learning bear an influence on the sensitivity of the available practice 
facilities relative to the students’ achievement of vocational competences. It is predicted that none of 
the annual achievement of vocational competence for all subjects until the year of 2025 the highest 
achievement is 53.85%; this will take place in 2022, and the lowest is 38.46% which will take place 
in 2013 until 2015. The provision of the practice work facilities for the achievement of vocational 
competence until the year of 2025 will be carried out by means of upgrading the main equipment, 
purchasing of cutting tools, complementary equipment, materials and increased of rooms. 

Keywords: model of analysis, vocational competences, facilities for pratice, prediction, scenario, 
dynamic system.
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MODEL KEPEMIMPINAN BERBASIS TOTAL QUALITY 
LEARNING (TQL)  MENUJU WORLD CLASS UNIVERSITY
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Abstrak

Worldclass mengandung pengertian tentang sesuatu kebutuhan untuk memenuhi standar yang 
tinggi di mana saja dalam rangka bersaing serta pertumbuhan dari suatu kelas social, yang 
didefinisikan dari kemampuannya untuk mengelola sumber daya serta kemampuan untuk 
beroperasi melampaui batas dan melewati wilayah yang luas. Ada kendaraan yang akan 
membawa dan melayani anggota worldclass yaitu cosmopolitan. Dimana lembaga pendidikan 
dihubungkan oleh rantai global yang disusun oleh pemimpin dengan model kepemimpinan 
berbasis Total Quality Learning (TQL). Implementasi model tersebut sasarannya lebih luas 
dari implementasi konsep total quality management, sehingga dijadikan model kepemimpinan 
yang tepat untuk memacu lembaga pendidikan menuju world class university dalam merespon 
kebijakan pemerintah menyongsong 2014. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, 
sampel pada penelitian ini adalah Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara ( PT BHMN) 
yaitu Universitas Pendidikan Indonesia dan Institut Teknologi Bandung. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa Perguruan Tinggi yang termasuk pada PT BHMN, pada dasarnya telah 
mengimplementasikan model kepemimpinan Total Quality Learning, hal itu dapat diketahui 
dari hasil bahwa leadership capacity yang dipersiapkan menuju worldclass telah memahami 
kompetensi yang harus dimiliki serta mampu membuat tahapan rencana untuk memenuhi 
indicator dari lembaga yang berlabel worldclass sehingga setiap produk yang ditawarkan telah 
dikaji berdasarkan student need dan perkembangan dan tuntutan dari pengguna lulusan serta 
kualitas yang ditetapkan adalah berkelas dunia.

Kata kunci: worldclass university, pemimpin, Total Quality management, Total Quality Learning

Abstract: World class implies something about the need to meet high standards everywhere in 
order to compete with the growth of a social class, which is defined from the ability to manage 
resources and the ability to operate beyond the limits and pass through a wide area. There is a 
vehicle that will bring and serve the members of the cosmopolitan world class. Where institutions 
are linked by global chains compiled by leaders with a leadership model based on Total Quality 
Learning (TQL). Implementation of these models target the wider implementation of the total 
quality management concepts, so it is modeled on the proper leadership to spur educational 
institutions towards world class university in response to the government’s policy to welcome 
2014. This study uses a quantitative approach, the sample in this study were university State 
Owned Legal Entity (USOLE) Education: University of Indonesia and the Bandung Institute of 
Technology. The results showed that a higher education, including the USOLE, basically has 
implemented a Total Quality Learning leadership model, it can be seen from the results that 
the leadership capacity world class been geared toward understanding the competencies that 
must possess and be able to make the step plan to meet the indicator of world class institution 
labeled so that each product offered has been assessed based on student need and development 
of graduates and the demands of users and the quality of the set is world class.

Keywords: world class university, leader, Total Quality Management, Total Quality Learning

PENDAHULUAN
Perubahan kebijakan tentang prinsip dan 

acuan penyusunan kurikulum adalah langkah 
awal untuk memenuhi tuntutan perubahan 
pengembangan pendidikan kejuruan. Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan mengamanatkan kurikulum pada 
KTSP jenjang pendidikan dasar dan menengah 
disusun oleh satuan pendidikan dengan mengacu 
kepada Standar Isi (Permendiknas Nomor 22 
Tahun 2006) dan Standar Kompetensi Lulusan 
(Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006) serta 
berpedoman pada panduan yang disusun oleh 
Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Sebagai acuan dasar untuk pendidikan 
kejuruan maka pemerintah melalui 
Permendiknas Nomor 28 Tahun 2009 
menetapkan Standar Kompetensi Kejuruan 
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah 
Aliyah Kejuruan (MAK). Standar kompetensi 
kejuruan berisi pula dasar kompetensi kejuruan 
sebagaimana yang dimaksud dalam struktur 
kurikulum SMK/MAK yang diatur dalam 
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 
22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan 
Pendidikan Dasar dan Menengah.

Penerapan manajemen berbasis sekolah 
dengan otonomi dalam pengembangan 
kurikulum, maka setiap SMK harus menyusun 
sendiri kurikulumnya. Menentukan kompetensi 
mata pelajarannya dan lamanya waktu 
yang diperlukan untuk menguasai setiap 
kompetensi, terutama kompetensi kejuruan 
pada kelompok mata pelajaran produktif. 
Setiap SMK bisa menetapkan sendiri ukuran 
kriteria ketuntasan minimal (KKM) untuk 
setiap indikator kompetensi kejuruan pada mata 

pelajaran produktifnya. Jadi setiap SMK dapat 
menentukan pencapaian kompetensi kejuruan 
untuk kelulusan siswanya.

Perubahan kondisi yang bakal terjadi dalam 
penyelenggaraan proses pendidikan di SMK 
seiring perubahan waktu adalah: perubahan 
jumlah siswa yang diterima dan perubahan 
kondisi jumlah siswa untuk setiap jenis 
kompetensi yang disediakan, perubahan jumlah 
dan kondisi fasilitas pembelajaran praktik yang 
dipunyai, perubahan jumlah dan jenis bahan 
praktik yang tersedia, perubahan jumlah dan 
kondisi ruang pembelajaran yang ada. 

Dengan diterapkannya KTSP, maka SMK 
dan lembaga yang terkait dengan pembinaan 
dan pengawasan mutu SMK belum punya model 
dan instrumen analisis yang praktis dan efisien 
untuk menentukan ketercapaian kompetensi 
kejuruan siswa berdasarkan lamanya waktu 
mempelajari dan KKM yang ditetapkan sendiri 
oleh SMK. Ketercapaian kompetensi kejuruan 
tersebut terkait dengan kesesuaian ketersediaan 
fasilitas pembelajaran praktik (peralatan, bahan 
dan ruang) yang jumlah dan kondisinya berubah 
(bertambah atau berkurang) terhadap kebutuhan 
praktik siswa. Jumlah siswa yang diterima dan 
kondisi jumlah siswa untuk mempelajari setiap 
jenis kompetensi yang disediakan juga berubah. 

Sterman (2002) mengemukakan bahwa 
perancangan terhadap suatu masalah yang 
bersifat dinamis (berubah terhadap waktu) dapat 
dilakukan dengan menggunakan metodologi 
sistem dinamis (dynamics system). Sistem 
dinamis merupakan pendekatan pemodelan yang 
berbasis berpikir sistemik (system thinking). 
Model sistem dinamis memahami dinamika 
perilaku yang kompleks dan dapat menghasilkan 
prediksi seiring dengan perubahan waktu. 
Model sistem dinamis tepat digunakan untuk 
keperluan analisis yang menghasilkan prediksi 
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Gambar 1; Fokus The Quality of Learning
Fakry Gaffar (2006) menggambarkan konsep mutu sebagai berikut:

Gambar 2; Concept of Quality

Fakry Gaffar (2006) membagi bahwa quality itu dibagi dengan quality control dan quality 
assurance, yang digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3: Quality Control dan Quality Assurance 
 

yang sesuai kebutuhan perilaku untuk periode 
berikutnya berdasarkan kondisi perilaku data 
sampai saat ini.

Alternatif pemecahan masalah untuk 
mengetahui pencapaian kompetensi kejuruan, 
sesuai waktu penguasaan dan KKM yang 
ditetapkan oleh SMK pada kurikulumnya, 
berdasarkan fasilitas pembelajaran praktik 
yang beragam dan berubah kondisinya adalah 
melalui model analisis dengan pendekatan 
sistem dinamis. Analisis pendekatan sistem 
dinamis melalui simulasi komputer diharapkan 
dapat menggambarkan prediksi pencapaian 
kompetensi kejuruan untuk periode/tahun 
yang akan datang berdasarkan perilaku 
data: kondisi siswa, ukuran kompetensi dan 
fasilitas pembelajaran praktik periode/tahun 
sebelumnya.

Berdasarkan pokok permasalahan yang 
akan diteliti dapatlah dirumuskan permasalahan 
yaitu: “bagaimana perancangan model analisis 
dengan pendekatan sistem dinamis yang dapat 
mengetahui dan memprediksi pencapaian 
kompetensi kejuruan siswa SMK sesuai KKM 
berdasarkan daya dukung fasilitas pembelajaran 
praktik dengan variabel fasilitas ruang/bengkel, 
peralatan (alat utama/mesin, alat potong, 
alat pelengkap), media pembelajaran dan 
bahan praktik yang dipengaruhi oleh berbagai 
perubahan secara dinamis seiring periode waktu 
?”

Pencapaian Kompetensi Kejuruan
Permendiknas Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Standar Kompetensi Kejuruan SMK/
MAK untuk Kompetensi Keahlian Teknik 
Pemesinan, pada Program Studi Keahlian 
Teknik Mesin, telah menetapkan Standar 
Kompetensi Kejuruan, seperti berikut:

1. Dasar Kompetensi untuk Kejuruan; (1) 
Memahami dasar kekuatan bahan dan 
komponen mesin. (2) Memahami prinsip 
dasar kelistrikan dan konversi energi. (3) 
Memahami proses dasar perlakuan logam. 
(4) Memahami proses dasar teknik mesin. 
(5) Menerapkan keselamatan dan kesehatan 
kerja (K3).

2. Kompetensi untuk Kejuruan; (1) 
Melaksanakan penanganan material secara 
manual. (2) Menggunakan peralatan 
pembandingan dan/atau alat ukur dasar. (3) 
Mengukur dengan alat ukur mekanik presisi. 
(4) Menggunakan perkakas tangan. (5) 
Menggunakan per kakas bertenaga/ operasi 
digenggam. (6) Menginterpretasikan 
sketsa. (7) Membaca gambar teknik. (8) 
Menggunakan mesin untuk operasi dasar. 
(9) Melakukan pekerjaan dengan mesin 
bubut. (10) Melakukan pekerjaan dengan 
mesin freis. (11) Melakukan pekerjaan 
dengan mesin gerinda. (12) Menggunakan 
mesin bubut (kompleks). (13) Memfreis 
(kompleks). (14) Menggerinda pahat dan 
alat potong. (15) Mengeset mesin dan 
program mesin NC/CNC (dasar). (17) 
Memprogram mesin NC/CNC (dasar). (18) 
Mengoperasikan mesin NC/CNC (Dasar).

Penetapan standar kompetensi dalam 
penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan (KTSP) SMK menggunakan acuan 
Standar Kompetensi Lulusan (SKL) pada 
Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006, meliputi: 
SKL untuk Satuan Pendidikan (SKL-SP), SKL 
untuk Mata Pelajaran (SKL-MP), dan SKL 
Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 
(SK-KD).

Kompetensi kejuruan adalah kompetensi-
kompetensi yang ada pada kelompok mata 
pelajaran produktif di SMK. Pencapaian 

Model Analisis Pencapaian Kompetensi..................... (Syahril Is) 
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Gambar : Pendekatan WCU
Sumber: Hendarman Anwar (2009)

gambar 1: framework performance excellence TQL

kompetensi kejuruan adalah terkuasainya semua 
kompetensi (SK-KD) setiap Dasar Kompetensi 
Kejuruan dan Kompetensi Kejuruan pada 
kelompok mata pelajaran produktif sesuai 
kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang 
ditetapkan SMK. KKM kelompok mata 
pelajaran Produktif, ditentukan berdasarkan 
standar minimal penguasaan kompetensi 
yang berlaku pada dunia usaha/industri (Dit. 
PSMK; 2008:28). Siswa yang telah mencapai 
standar minimal sesuai dengan indikator, maka 
dinyatakan kompeten dan dinyatakan dengan 
nilai 70 sebagai konversi kelulusan minimal. 

Analisis Fasilitas Pembelajaran Praktik 
Jenis ruang dapat ditentukan dengan 

mengetahui kegiatan yang dilakukan di 
setiap ruang, sifat pembelajaran dan siapa 
yang menggunakan ruang tersebut. Jenis 
ruangan praktik ditentukan berdasarkan jenis 
mata pelajaran yang tercantum pada struktur 
kurikulum setiap kompetensi keahlian. Jumlah 
ruangan bengkel tidak berbanding lurus dengan 
jumlah kelas. Jumlah siswa satu kelas praktik 
tidak bisa ditambah secara fleksibel, atau tanpa 
melalui perhitungan. Jumlah ruangan dapat 
dihitung berdasarkan rumus matematik:

R= K . Wp
      Ws . E

----------- dengan pembulatan keatas

R = Ruangan (jumlah ruangan)
Ef = Efisiensi pemakaian (direncanakan sekitar 60% - 80%)
K = Kelas/ Kelompok belajar (praktik)
Wp = Lama waktu pemakaian (jumlah jam praktik)

Ws = Lama waktu tersedia (jumlah jam kerja sekolah)

(Akhir, 1986:7)

Penentuan jenis peralatan harus dianalisis 
dari kurikulum atau silabus berdasarkan 
kebutuhan pencapaian standar kompetensi 
atau kompetensi dasar suatu Kompetensi 
Keahlian. Jenis peralatan yang dibutuhkan 
dapat ditentukan apabila telah diketahui jenis 
kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan, 
fungsi peralatan dan pemakainya.

Untuk menentukan jumlah peralatan, 
ada beberapa ketentuan yang perlu dipahami. 
Efisiensi pemakaian alat utama berkisar antara 
70%-90%. Menentukan jumlah alat kelengkapan 

(accessory dan attachment) dari masing-masing 
alat utama, baik yang bersifat standar maupun 
tambahan (extra dan optional) adalah dengan 
efisiensi pemakaian alat kelengkapan berkisar 
antara 50%-70%. Adapun untuk perhitungan 
ditentukan oleh beberapa ketentuan yaitu 
student place, working station tunggal/ganda, 
kelompok/regu kerja (Akhir, 1986: 21).

Menghitung jumlah alat utama perlu 
dibedakan atau diklasifikasikan atas dua status 
yaitu Working Station Tunggal dan Working 
Station Ganda, dimana aksioma STP = WST 
dan RGK = WSG, maka rumus menjadi 
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Working Station Tunggal (WST): 
)......().....(

)()(
zaxEfzaJAD

aSTPxJADaALT
∑

=

Working Station Ganda (WSG): 
∑

=
).....().....(

)()(
zaxEfzaJAD

aRGKxJADaALT

Ef : Efisiensi Pemakaian alat
a … z : Nama/kode masing-masing jenis alat
STP : Student Place 
JAD : Alokasi jam tiap Alat Dioperasikan
ALT : Alat Peralatan Utama
RGK : Regu Kerja
∑ : Penjumlahan/Jumlah 
(Akhir, 1986: 24)

z)JAD(a.....
)....().....().....( zzaaxJADzaALTzzaaALT =  (Akhir, 1986: 31)

Alat kelengkapan terdiri atas kelengkapan 
standar dan kelengkapan tambahan. Alat 
kelengkapan standar tidak perlu dihitung, 
karena menentukan jumlah kelengkapan 
standar adalah mengalikan masing-masing 
jumlah per-jenis kelengkapan standar tersebut 
dengan jumlah alat utamanya (Akhir, 1986: 21). 
Kelengkapan tambahan harus dihitung seperti 

caranya menghitung alat/mesin utama sebagai 
working station, tetapi STP maupun RGK 
tidak lagi menjadi faktor perubah/penentu, 
yang menjadi faktor penentu adalah jumlah 
alat/mesin utamanya. Kelengkapan tambahan 
diberi lambang (aa…zz), dimana huruf pertama 
menunjukkan lambang alat induknya dan huruf 
kedua menunjukkan lambang kelengkapan 
tambahan yang dimaksud, maka rumus menjadi:

Penentuan jumlah bahan yang diperlukan 
untuk pencapaian kompetensi melalui proses 
pemesinan, adalah melalui analisis geram yang 
dihasilkan. Kecepatan penghasilan geram Z 
(cm3/min) dipengaruhi oleh karakteristik proses 

pemesinan, seperti; kecepatan pemakanan vf 
(mm/min), kedalaman pemakanan a (mm), 
kecepatan potong v (m/min), waktu pemotongan 
tc (min) dan karakteristik alat potong serta alat 
bantu lainnya (Rochim, 2007: 11).

Elemen dasar proses bubut dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut; Kecepatan 

penghasilan geram vafZ ..=  (cm3/min) 

f = gerak makan (mm/r) 
a = kedalaman pemakanan (mm)

Model Analisis Pencapaian Kompetensi..................... (Syahril Is) 
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v = kecepatan potong (m/min)
(Rochim; 2007:12-13)

Elemen dasar pada proses sekrap dapat dihitung dengan rumus berikut; Kecepatan penghasilan 

geram: vafZ ...=  (cm3/min)
f = gerak makan (mm/langkah)
a = kedalaman potong (mm)

v = kecepatan potong rata-rata (m/min)
(Rochim; 2007:14-15)

Rumus elemen dasar untuk beberapa elemen pada proses bor yaitu; Kecepatan penghasilan geram 

10004

2
fvdZ π

=  (cm3/min)

d = diameter bor (mm)
vf = kecepatan makan (mm/min)
(Rochim; 2007:16-17)

Elemen-elemen dasar pada proses freis dapat ditentukan dengan rumus berikut;  Kecepatan 

penghasilan geram 
1000

.. wav
Z f=  (cm3/min)

a = kedalaman potong (mm)
w =lebar pemotongan (mm)
vf = kecepatan makan (mm/min)
(Rochim; 2007:18-19)

Proses gerinda dilaksanakan menggunakan mesin gerinda dengan alat potong berupa batu 
gerinda. Kecepatan penghasilan geram (rate of metal removal) dapat dihitung dengan menggunakan 
rumus (Rochim4; 2007:6,8);

pemakanan melintang fapw vadZ ...π=  (mm3/s)

pemakanan radial        frsw vbdZ ...π=  (mm3/s) 
dw = diameter benda kerja; mm
ap = kedalaman penggerindaan; mm
bs = lebar batu gerinda; mm
vfa = kecepatan gerak meja melintang/aksial; mm/s, dapat diatur secara 
berkesinambungan antara harga 5 s.d. 100 mm/s
vfr = kecepatan makan radial; mm/s. biasanya dapat diatur pada mesin secara 
berkesinambungan antara harga 0.002 s.d. 0.035 mm/s

Kecepatan penghasilan geram gerinda pemakanan melintang (traverse grinding) adalah; 

fta vUfaZ ...= ; mm3/s
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Model Analisis Pencapaian Kompetensi..................... (Syahril Is) 

fa =gerak makan aksial; mm/langkah. Dipilih sesuai lebar batu gerinda (bs) dan derajat 
overlap (U). U = bs/fa; U = 2 s.d. 12 (harga yang besar untuk penghalusan)

vft = kecepatan makan tangensial; mm/s. Berharga sekitar 200 s.d. 500 mm/s; merupakan 
gerakan osilasi meja dan dianggap kecepatan benda kerja (vw).

Birth Rate Population Death Rate+ -
+

+

+ -

+

-

Fractional
Birth Rate

Average Life 
Time

Gambar 1. Contoh Diagram Hubungan Kausal (Sterman, 2000)

Kualifikasi dan Penerimaan Siswa
Penentuan jumlah peserta didik harus 

ditentukan berdasarkan ruang belajar (kelas) 
dan fasilitas yang tersedia. Untuk pembelajaran 
praktik pada kompetensi keahlian Teknik 
Pemesinan, jumlah peserta didik yang ideal 18 
orang (Dit. Dikmenjur: 2003), hal ini terlihat 
dari jumlah peralatan yang tersedia di SMK. Jika 
dilaksanakan dengan jumlah siswa per kelas 36 
orang maka seharusnya praktik dilakukan dalam 
dua gelombang pada setiap kelas atau dilakukan 
paralel dengan jenis praktik pelajaran lain yang 
berbeda (Achir, 1986: ).

Pendekatan Sistem Dinamis
Dalam pemodelan sistem dinamis, 

pemecahan masalah meliputi enam langkah 
(Richardson & Pugh, 1983; Sushil, 1993; 
Sterman, 2000): (1) Identifikasi dan definisi 
masalah, (2) Konseptualisasi model, (3) 

Formulasi model, (4) Simulasi dan validasi 
model, (5) Analisis kebijakan dan perbaikan, (6) 
Implementasi kebijakan.

Sistem dinamis didasarkan kepada prinsip 
sebab dan akibat, umpan balik, dan penundaan 
(delay). Berbagai jenis variabel saling 
berhubungan dan membentuk struktur umpan 
balik dalam sistem. Hubungan-hubungan ini 
direpresentasikan dalam bentuk diagram untuk 
melihat struktur sistem. Diagram hubungan 
kausal merepresentasikan cara kerja suatu 
sistem. Tujuan pokok diagram simpal kausal 
ialah untuk menggambarkan hipotesis kausal 
dalam pengembangan model dengan struktur 
sistem ditampilkan secara agregasi. Diagram ini 
digunakan untuk menyampaikan struktur umpan 
balik serta asumsi-asumsi yang mendasari 
pengembangan model. Melalui diagram 
hubungan kausal, kita dapat melihat pengaruh 
suatu variabel atas variabel lainnya. Pengaruh 
ini dapat berupa hubungan positif atau negatif.

Diagram alir membantu memvisualisasikan 
hubungan antar variabel-variabel, sehingga 
membedakan gambaran yang lebih jelas 
tentang model yang dibuat. Diagram alir akan 

menunjukkan variabel-variabel level, rate, 
auxiliary, constants dan fungsi-fungsi khusus 
dalam program serta bagaimana mereka saling 
berhubungan. Tujuan utama diagram alir ialah 
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untuk menampilkan struktur aliran secara detail 
dari sistem dalam bentuk struktur kebijakan, 
sehingga dapat digunakan untuk menyusun 

model matematis. Diagram ini memiliki tingkat 
ketelitian yang paling tinggi dibandingkan 
dengan jenis diagram yang lain (Sterman, 2000).

Gambar 2. Simbol dan Diagram Alir (Sushil, 1993)

Validasi terhadap model digunakan untuk 
memahami dengan lebih baik model yang 
telah dikembangkan, baik bagi pembuat model 
maupun pengguna model. Sterman (2000) 
menyatakan bahwa pengujian model merupakan 
proses iteratif yang dimulai sejak awal proses 
pemodelan. Validasi dilakukan terhadap 
model yang dibangun adalah untuk menjawab 
apakah model telah mampu merepresentasikan 
permasalahan yang dihadapi, maka dalam 
penelitian ini dilakukan uji validitas struktur 
dan uji validitas kinerja/output model (Forrester, 
1961; Richardson & Pugh, 1983). 

Metodologi sistem dinamis yang dibangun 
melalui disiplin simulasi komputer, sangat 
dipengaruhi oleh perkembangan software atau 
hardware komputer. Powerfull Simulation 
(Powersim) Constructor 2.5d yang bersifat 
“windows-based” merupakan software yang 
didesain khusus untuk mensimulasikan 
model dengan pendekatan sistem dinamis. 
Permasalahan sistem nyata yang dinamis dapat 
dimodelkan agar perilaku dinamisnya sepanjang 
waktu dapat disimulasikan.

METODOLOGI 
Penelitian ini menggunakan metode 
penelitian dan pengembangan (Research and 
Development/R&D) melalui pendekatan sistem 
dinamis (dynamics system). Metode penelitian 
dan pengembangan (R&D) adalah metode 
penelitian yang digunakan untuk menghasilkan 
produk tertentu, dan menguji keefektifan 
produk tersebut, (Sugiyono, 2008:407). Produk 
yang dihasilkan dari penelitian ini adalah 
sebuah model analisis dengan pendekatan 
sistem dinamis untuk mengetahui pencapaian 
kompetensi kejuruan berdasarkan ketersediaan 
fasilitas pembelajaran praktik di SMK. 
Produk model dengan simulasinya dibangun 
menggunakan program komputer dengan 
software Powersim Constructor Version 2.5d.

Pada dasarnya pemodelan dengan 
sistem dinamis memerlukan data kuantitatif 
untuk melakukan simulasi dengan komputer. 
Penggunaan metode kualitatif dalam pemodelan 
sistem dinamis untuk menginterpretasikan 
analisis data kuantitatif secara lebih jelas 
dan menyeluruh mengenai kinerja sistem, 
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memperjelas struktur permasalahan, 
mengklarifikasi dan melakukan pengecekan 
(triangulasi) data primer dan sekunder (mixed 
methods). Jenis data yang ditampilkan dalam 
pemodelan analisis dengan pendekatan sistem 
dinamis ini terdiri atas tiga jenis, yaitu data 
numerik (kuantitatif), data tertulis (kualitatif) 
dan model mental.

Data numerik, tertulis dan model mental 
yang dikumpulkan, diolah menjadi suatu 
rancangan model dengan menggunakan 
metodologi sistem dinamis. Dalam menyusun 
model sistem dinamis tersebut digunakan 
software komputer Powersim. Powersim 

digunakan dalam pembuatan diagram simpal 
kausal dan diagram alir dari sistem yang dikaji, 
pada tahapan pengembangan model, tahapan 
pengujian asumsi model, serta tahapan simulasi.

Adapun konsep analisis dengan pendekatan 
sistem dinamis adalah mengamati data masa 
lalu sampai saat ini. Untuk mengetahui prediksi 
kondisi periode yang akan datang, maka model 
disimulasikan sampai waktu yang diinginkan. 
Berdasarkan hasil simulasi prediksi, dapat 
dibuatkan skenario untuk memperbaiki hasil 
prediksi dengan memperbaiki input-input model 
sehingga hasil simulasi skenario memenuhi 
pencapaian kompetensi kejuruan.

Gambar 4. Konsep Analisis Model Sistem dinamis

Lokasi sebagai sumber informasi dalam 
penelitian ini dipilih SMK Negeri 1 Karawang, 
dengan pertimbangan SMK ini dengan status 
Rintisan Sekolah Berstandar Internasional 
(RSBI). SMK RSBI telah melaksanakan 
pembelajaran berdasarkan KTSP dengan 
Standar Kompetensi Kejuruan. 

Proses desain model sejak konseptualisasi, 
formulasi, simulasi sampai validasi memerlukan 
reviu melalui pakar (expert judgement) dalam 
bentuk kegiatan focus group discussion (FGD). 
Analisis dilakukan untuk menjelaskan prediksi 
kedepan hasil simulasi model. Sedangkan 
pembahasan merupakan usulan skenario hasil 

analisis kebutuhan fasilitas pembelajaran 
praktik untuk memenuhi pencapaian kompetensi 
kejuruan siswa SMK melalui pendekatan sistem 
dinamis.

PEMBAHASAN HASIL 
SIMULASI MODEL
Prediksi hasil analisis penelitian tentang 
pencapaian kompetensi kejuruan ini berdasarkan 
hasil simulasi skenario model dasar yaitu tanpa 
merubah (do nothing) parameter-parameter 
model berupa data dari Kompetensi Keahlian 
Teknik Pemesinan SMK Negeri 1 Karawang.
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Hasil simulasi pencapaian kompetensi 
model dasar adalah hasil pencapaian dari unsur-
unsur yang terdiri dari alat utama, alat potong, 
alat pelengkap, bahan dan ruang praktik. Kriteria 
pencapaian kompetensi (KKM) sebagai batas 
minimal pencapaian kompetensi ditetapkan 
0,75 atau sebesar 75%. Berdasarkan KKM 0,75 
maka dapatlah diketahui persentase pencapaian 
kompetensi seluruh mata mata pelajaran per 
tahun sejak tahun 2012 sampai tahun 2025, dan 
persentase pencapaian kompetensi untuk setiap 
mata pelajaran dari tahun 2012 sampai tahun 
2025.

Pencapaian kompetensi menurut seluruh 
mata pelajaran per tahun, sampai tahun 
2025 tidak ada yang mencapai 100%. Paling 
tinggi sebesar 53,85% yaitu pada tahun 2022, 
sedangkan yang terendah hanya mencapai 

38,46% pada tahun 2013 sampai tahun 2015. 
Pada tahun 2012 hanya mencapai 50% (Tabel 
4).

Pencapaian kompetensi menurut setiap 
mata pelajaran dari tahun 2012 sampai tahun 
2025 yang mencapai 100% adalah: Interpretasi 
gambar sketsa, Penggunaan perkakas tangan, 
Penggunaan  mesin bor, Membaca gambar 
teknik, Operasi dasar mesin, Pekerjaan 
dengan mesin sekrap, Pemesinan gerinda 
datar, Mengeset mesin CNC, Memprogram 
mesin CNC, dan Operasi mesin bubut CNC. 
Sedangkan mata pelajaran lainnya tidak selalu 
tercapai setiap tahun (pencapaian 14,29%–
57,14%), bahkan banyak juga yang tidak dapat 
tercapai sama sekali (pencapaian 0%) setiap 
tahun (Tabel 4).
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Skenario perubahan parameter fasilitas 
praktik setiap unsur untuk kebutuhan pencapaian 
kompetensi seluruh mata pelajaran per tahun, 
dilakukan dari tahun 2012 sampai tahun 2025, juga 
persentase pencapaian kompetensi untuk setiap mata 
pelajaran/kompetensi dilihat dari tahun 2012 sampai 
tahun 2025. Ukuran persentase kriteria ketuntasan 
minimal (KKM) untuk pencapaian kompetensi dari 
tahun 2012 sampai tahun 2025 adalah memenuhi 
secara utuh ukuran bobot persentase setiap unsur 
dari alat utama, alat potong, alat pelengkap, bahan, 
dan unsur ruang praktik menjadi 100%. Dengan 
asumsi jumlah jam pelajaran, efisiensi pemakaian 
alat dan ruang, serta dinamika pertambahan siswa 
sesuai model dasar. Skenario perubahan parameter 
fasilitas praktik setiap unsur yang dilakukan secara 
simultan untuk setiap kompetensi mata pelajaran 
dapat dilihat pada Tabel 5. 

Berdasarkan kenaikan dan persentase 
peningkatan fasilitas praktik untuk pencapaian 
kompetensi sampai tahun 2025 (Tabel 5) dapatlah 
diketahui bahwa peningkatan terbesar adalah pada 
unsur alat utama. Peningkatan kebutuhan alat 
utama mulai sebesar 25% (dari 12 unit menjadi 15 
unit) untuk penggunaan perkakas tangan, sampai 
350% (dari 2 unit menjadi 9 unit) untuk pemesinan 
gerinda alat. Alat utama ada yang memenuhi tanpa 
perubahan dengan peningkatan 0%. Peningkatan 
kebutuhan alat potong mulai sebesar 33,33% (dari 3 
unit menjadi 4 unit) untuk pemesinan gerinda silinder 
dan pemesinan freis CNC, sampai 87,5% (dari 8 unit 
menjadi 15 unit) untuk pemesinan freis dasar. Alat 
potong ada juga yang memenuhi dengan peningkatan 
0%. Peningkatan kebutuhan alat pelengkap  mulai 
sebesar 22,22% (dari 18 unit menjadi 22 unit) untuk 
penggunaan perkakas tangan, sampai 133,33% (dari 
9 unit menjadi 21 unit) untuk pemesinan gerinda 
alat. Alat pelengkap ada juga yang memenuhi 
dengan peningkatan 0%. Peningkatan kebutuhan 
bahan mulai sebesar 16,67% (dari 1146 lembar 
menjadi 1337 lembar) untuk interpretasi gambar 
sketsa, sampai 196,67% (dari 87849 kg menjadi 
260619 kg) untuk pemesinan gerinda silinder. Bahan 
ada juga yang memenuhi tanpa perubahan dengan 
peningkatan 0%. Peningkatan kebutuhan ruang 

umumnya adalah sebesar 100% (dari 0 unit ruang 
menjadi 1 unit ruang) terutama untuk kompetensi 
mata pelajaran kelompok Dasar Kompetensi 
Kejuruan. Ruang ada juga yang memenuhi tanpa 
perubahan dengan peningkatan 0%.
Hasil pencapaian kompetensi dengan skenario 
penambahan fasilitas praktik sampai tahun 2025 
(Tabel 6) yang memenuhi secara utuh ukuran bobot 
persentase setiap unsur dari alat utama, alat potong, 
alat pelengkap, bahan, dan unsur ruang praktik adalah 
untuk Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) menjadi 
100%. Optimalisasi peningkatan KKM menjadi 
100% adalah untuk mengatasi faktor kesalahan 
persentase pembobotan setiap unsur fasilitas praktik 
karena ukuran pencapaian kompetensi (KKM) yang 
hanya dibatasi sampai 75%.

PENUTUP
Model analisis dengan simulasinya yang dibuat 
dengan pendekatan sistem dinamis, sangat efektif 
dan efesien untuk dapat mengetahui dan memprediksi 
pencapaian kompetensi kejuruan siswa SMK 
sesuai KKM dan waktu pembelajaran, berdasarkan 
ketersediaan fasilitas pembelajaran praktik dan 
jumlah siswa yang berubah secara dinamis. Model 
juga bisa diintervensi dalam menentukan skenario 
kebijakan yang tepat untuk optimalisasi peningkatan 
pencapaian kompetensi kejuruan

Hasil skenario dapat dijadikan informasi 
untuk menentukan kebijakan penyediaan fasilitas 
pembelajaran praktik, penentuan jumlah siswa, 
lamanya waktu pembelajaran dan nilai kriteria 
ketuntasan minimal (KKM) untuk memenuhi 
tuntutan pencapaian kompetensi kejuruan bagi siswa 
SMK.

Penelitian terhadap fasilitas praktik untuk 
pencapaian kompetensi kejuruan, diharapkan dapat 
dilakukan dalam lingkup yang lebih luas dan analisis 
yang lebih intensif sehingga dapat ditemukan hasil 
yang lebih optimal. Penelitian lingkup pencapaian 
kompetensi kejuruan siswa SMK perlu diteliti 
lebih lanjut berdasarkan pengaruh fasilitas praktik 
di industri dengan adanya program sistem ganda. 
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