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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Kecakapan Hidup (Life Skill) 

Life skill atau kecakapan hidup dapat diartikan sebagai keberanian 

seseorang dalam menghadapi hidup tanpa adanya tekanan. Sebagaimana yang 

disampaikan Tim Broad Based Education (BBE) Depdiknas (2002) bahwa 

kecakapan hidup adalah keberanian seseorang dalam menghadapi problema hidup 

dan kehidupan secara wajar tanpa merasa tertekan, kemudian secara proaktif dan 

kreatif mencari serta menemukan solusi sehingga akhirnya mampu mengatasinya. 

Hal senada disampaikan Rachman (2009: 20) bahwa kecakapan hidup merupakan 

kemampuan, kesanggupan, dan keterampilan yang diperlukan oleh seseorang 

untuk menjalankan kehidupan dengan nikmat dan bahagia. 

Sementara itu, Satori (2002 79:) menyatakan bahwa life skill merupakan 

kemampuan yang diperlukan seseorang sepanjang hayat, kepemilikan kemampuan 

berpikir yang kompleks, kemampuan komunikasi secara efektif, kemampuan 

membangun kerja sama, memiliki kesiapan serta kecakapan untuk bekerja 

sehingga dia mampu untuk berkompetensi di mana dia akan hidup dan tinggal. 

Pandangan serupa disampaikan Maryam, Davoud, Zahra & Somayeh (2011: 

1044) bahwa Kecakapan hidup adalah kemampuan untuk beradaptasi dan perilaku 

yang memungkinkan individu untuk belajar tentang hak dan tanggung jawab, 

serta memungkinkan individu untuk menerjemahkan pengetahuan, sikap, dan 

nilai-nilai ke dalam kemampuan hidup bermasyarakat. 
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Umumnya, kecakapan hidup membantu seseorang untuk hidup secara 

efektif di masayarakat. Seperti yang disampaikan Prasertcharoensuk, Somprach & 

Ngang (2015: 567) kecakapan hidup menjadi keharusan bagi semua orang untuk 

dimiliki agar dapat berinteraksi diri secara baik dengan orang lain sehingga 

mereka hidup bahagia di masyarakat. Selain berorientasi ke jalur akademik, 

kecakapan hidup juga memiliki orientasi ke dunia kerja. Sebagaimana Pandangan 

yang disampaikan Anwar (2006: 20) bahwa kecakapan hidup merupakan bekal 

keterampilan yang praktis, terpakai, terkait dengan kebutuhan pasar kerja, peluang 

usaha dan potensi ekonomi atau industri yang ada di masyarakat.  

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa kecakapan hidup 

merupakan kemampuan seseorang untuk bertahan hidup yang meliputi 

kemampuan berpikir, kemampuan berkomunikasi secara efektif, kemampuan 

membangun kerjasama, memiliki rasa tanggung jawab, berkarakter, beretika, dan 

bekal keterampilan yang terpakai dalam kebutuhan industri yang ada di 

masyarakat.  

Secara umum, kecakapan hidup terdiri dari dua jenis yakni kecakapan 

hidup yang bersifat generik (soft skill), dan kecakapan hidup yang bersifat spesifik 

(hard skill). Sebagaiamana dikatakan Rachman (2009: 21) bahwa kecakapan 

hidup yang bersifat generik merupakan kecakapan hidup yang mengarah kepada 

kecakapan soft skill personal meliputi kecakapan berpikir, kecakapan 

berkomunikasi, dan kecakapan bekerjasama, sedangkan kecakapan hidup yang 

bersifat spesifik merupakan kecakapan hidup yang mengarah kepada kecakapan 

hard skill personal untuk menyelesaikan bidang pekerjaan tertentu yang lebih 
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memerlukan keterampilan motorik. Hal senada dikatakan tim BBE Depdiknas 

(2000) bahwa lima pilar kecakapan hidup yang meliputi kecakapan personal, 

kecakapan berpikir rasional, kecakapan interpersonal, kecakapan akademik, dan 

kecakapan vokasional dikategorikan menjadi dua bagian yaitu (1) general life skill 

meliputi kecakapan seseorang dalam mengenal diri, berpikir rasional, serta 

bersosial, dan (2) spesifik life skill meliputi kecakapan akademik, dan kecakapan 

vokasional. 

Sementara itu, pandangan berbeda disampaikan Samani (2004: 86) bahwa 

kecakapan hidup seseorang yang bersifat soft skill terdiri dari delapan rincian. 

Rincian tersebut meliputi (1) komunikasi, (2) berpikir kritis, (3) kreativitas, (4) 

kolaborasi, (5) keterampilan hubungan interpersonal, (6) tanggung jawab, (7) 

komitmen, dan (8) empati. Pandangan serupa dikatakan Haji, Mohammadkhani & 

Hahtami (2011: 408) bahwa kecakapan hidup  yang bersifat soft skill terdiri dari 

enam keterampilan. Keterampilan tersebut yaitu (1) keterampilan berkomunikasi 

yang efektif, (2) kemampuan hubungan interpersonal yang baik atau menjunjung 

tinggi moralitas, (3) kemampuan pengambilan keputusan, (4) kemampuan 

memecahlan masalah, (5) kemampuan berpikir kritis dan kreatif, (6) kemampuan 

memiliki empati yang baik dengan orang lain.   

Berdasarkan hal tersebut, disimpulkan bahwa kecakapan hidup terdiri dari 

dua jenis yaitu kecakapan hidup yang bersifat hard skill dan kecakapan hidup 

yang bersifat soft skill. Kecakapan hidup yang bersifat hard skill meliputi 

kecakapan akademik, dan kecakapan vokasional. Kecakapan hidup yang bersifat 

soft skill meliputi kecakapan berkomunikasi, berpikir kritis dan kreatif, kolaborasi 
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atau kerjasama, tanggung jawab, komitmen, moralitas meliputi keterampilan 

hubungan interpersonal yang baik, dan empati. 

Soft skill dapat menentukan kualitas dan kemampuan relevan seseorang 

yang mengarah kepada kinerja pekerjaan. Sebagaimana yang disampaikan Ngang 

& Chan (2015: 9) bahwa soft skill merupakan kualitas seseorang, dan 

keterampilan seseorang yang relevan mengarah kepada kinerja untuk 

menyelesaikan pekerjaan secara efektif. Hal serupa dikatakan Ngang, Hasim & 

Yunus (2015: 285) bahwa soft skill menunjukkan indikator kualitas kinerja 

seseorang. Berdasarkan Hal tersebut, dapat diartikan bahwa  soft skill juga dapat 

dijadikan sebagai indikator untuk menunjukkan kualitas dan kemampuan unjuk 

kerja seseorang. 

Sementara itu, DUDI saat ini mengedepankan operator instalasi listrik 

yang memiliki soft skill yang baik. Sebagaiamana disampaikan Suryanto, Kamdi 

& Sutrisno (2013: 112-113) bahwa industri saat ini membutuhkan operator 

instalasi listrik yang memiliki soft skill yang kompleks. Soft skill tersebut meliputi 

(1) kemampuan berkomunikasi, (2) kejujuran dan sikap perilaku yang baik, (3) 

bertanggung jawab, (4) disiplin waktu, (6) bekerja secara aman, (7) memiliki 

komitmen dalam menepati janji, (8) sopan dan baik dalam pekataan maupun 

perbuatan, (9) mampu mengatur diri dengan baik saat bekerja, (10) hormat kepada 

yang lebih tua, (11) peduli terhadap sesama, (12) peduli dengan pekerjaan, dan 

(13) mudah menerima masukan. Hal senada disampaikan Ngang & Chan (2015: 

9) bahwa sesorang di dalam bekerja paling tidak memiliki tiga soft skill. Soft skill 
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tersebut yakni (1) keterampilan komunikatif, (2) keterampilan kerja di dalam tim, 

dan (3) berpikir kritis. 

  Selanjutnya pandangan berbeda di katakan Ariratana, Sirisookslip & 

Ngang (2015: 332) bahwa keterampilan utama yang dibutuhkan pekerja dalam 

abad ke-21 ini adalah keterampilan berkomunikasi dan bekerjasama, mampu 

berpikir kritis, dan bertanggung jawab. Hal serupa disampaikan Robinson, Dixion, 

Preece & Moodley bahwa operator instalasi listrik yang profesional setidaknya 

harus memiliki tiga faktor kualitas diri. Faktor-faktor tersebut yakni (1) integritas 

meliputi keterbukaan, dan kejujuran yakni melaksanakan pekerjaan secara 

kompeten, tidak memanipulasi data atau kebenaran, dan menghormati 

kesepakatan yang telah disetujui, (2) tanggung jawab meliputi komitmen yakni 

melakukan pekerjaan sesuai dengan aturan yang diperbolehkan, dan (3) moralitas 

yakni kepedulian terhadap sesama dan saling menjaga kepercayaan.       

Berdasarkan hal-hal tesebut, disimpulkan bahwa seorang operator instalasi 

listrik yang profesional hendaklah memiliki beberapa soft skill yaitu memiliki rasa 

tanggung jawab meliputi peduli terhadap pekerjaan yakni menjaga keamanan 

dalam bekerja atau bekerja secara aman, dan komitmen yakni melakukan 

pekerjaan secara profesional. Moralitas meliputi kemampuan berkomunikasi yang 

baik, keterampilan kerja di dalam tim atau kerjasama, hormat kepada yang lebih 

tua, peduli dengan sesama, dan tidak melakukan perbuatan yang merugikan atau 

menyakiti, dan empati. Integritas meliputi keterbukaan yakni mudah menerima 

masukan serta menghormati kesepakatan, dan kejujuran yakni jujur dengan fakta 

yang ada, dan tidak memanipulasi data atau kebenaran.  
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2. Etika  

Etika erat kaitannya dengan suatu nilai baik atau buruk yang berkaitan 

dengan perilaku seseorang. Sebagaimana dikatakan Keraf (2010: 14) bahwa etika 

berasal dari kata Yunani “ethos” yang dalam bentuk jamaknya “ta etha” berarti 

adat istiadat atau kebiasaan, sehingga dalam pengertian ini etika berkaitan dengan 

kebiasaan hidup yang baik pada diri seorang maupun pada suatu masyarakat. 

Senada dengan hal tersebut,  Robinson, Dixion, Preece, & Moodley (2007: 25) 

menyatakan bahwa etika adalah sesuatu yang berkaitan dengan salah dan benar 

dalam perilaku manusia dan aturan atau prinsip apa yang mengaturnya.  

Sementara itu, Sunar & Tabancali (2012: 2458) mengatakan bahwa etika adalah 

disiplin filosofi berisi nilai-nilai dan aturan-aturan yang mendasari hubungan 

individu maupun sosial seseorang dalam hal yang baik ataupun hal yang buruk   

Hal serupa juga disampaikan  Naagarazan (2006: 5) bahwa etika adalah sebuah 

kata yang mengacu kepada moral, nilai, dan kepercayaan individu, keluarga atau 

masyarakat.  

Pandangan berbeda disampaikan Van de Poel & Royakkers (2011: 25) 

mengatakan bahwa etika merupakan refleksi yang sistematis dari moralitas yaitu 

keseluruhan pendapat, keputusan, dan tindakan yang dilakukan orang secara 

individu maupun secara kolektif, dan ungkapan apa yang mereka anggap baik atau 

benar. Selanjutnya Bowen (2014: 5) mengatakan bahwa inti dari sebuah etika 

adalah terletak pada kesadaran akan keunikan dan nilai setiap orang yang 

tercermin dalam rasa kasih sayang dan tanggung jawab kepada orang lain.  
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 Sementara itu,  Arsana (2016: 30) mengatakan bahwa etika adalah studi 

tentang perbuatan baik dan buruk, benar dan salah berdasarkan kodrat manusia 

yang diwijudkan dalam kehendaknya sehingga manusia akan berusaha 

menemukan prinsip-prinsip yang paling tepat dalam bersikap dan berbuat supaya 

bahagia seperti menghormati oarang tua, bergaul dan berbicara sopan, berkata dan 

berbuat yang jujur. Senada dengan hal tersebut, Armaeni (2015: 42) mengatakan 

bahwa  etika pada hakekatnya merupakan pandangan hidup dan pedoman tentang 

bagaimana seseorang berprilaku dan etika berasal dari kesadaran manusia yang 

merupakan petunjuk tentang perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk. 

Berdasarkan hal tersebut, disimpulkan bahwa etika merupakan nilai moral 

atau kepercayaan yang mengatur perilaku manusia terkait dengan salah atau benar 

yang dicerminkan melalui rasa kasih sayang dan tanggung jawab kepada orang 

lain yang dilakukan secara kolektif maupun individu. 

Baik atau buruknya prilaku manusia dapat ditentukan melalui etika 

deskriptif, dan etika normatif. Sebagaimana dikatakan Keraf (2010: 20-21) bahwa 

terdapat dua macam etika yang harus dipahami untuk menentukan baik buruknya 

perilaku manusia. Dua macam etika tersebut yaitu etika deskriptif, dan etika 

normatif. Etika deskriptif  yakni etika yang berusaha meneropong secara kritis dan 

rasional sikap dan prilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam 

hidup ini sebagai sesuati yang bernilai, serta memberikan fakta sebagai dasar 

untuk mengambil keputusan tentang prilaku atau sikap yang mau diambil. Etika 

normatif yakni etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola prilaku 

ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang 
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bernilai, serta memberi penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan 

kerangka tindakan yang akan diputuskan.  

Hal tersebut dipahami bahwa etika dikelompokkan menjadi dua bagian. 

Bagian pertama yakni etika deskriptif merupakan etika yang berusaha 

meneropong secara kritis dan rasional sikap dan prilaku manusia dan apa yang 

dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Bagian kedua 

yakni etika normatif merupakan etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap 

dan prilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai 

sesuatu yang bernilai.   

3. Etika Profesi Operator Instalasi Listrik 

Etika profesi sangat berkaitan erat dengan kode moral atau aturan praktik 

seseorang yang profesional dalam bekerja. Sebagaimana yang dikatakan Farahani 

& Farahani (2014: 2085) bahwa etika profesi secara jelas didefinisikan sebagai 

seperangkat kode moral dan aturan praktik aturan profesional. Sementara itu, 

Armeni (2015: 43) mengatakan bahwa etika profesi adalah sikap hidup berupa 

keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan 

penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan 

tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Pandangan serupa dikatakan Sahin, 

Ozturk & Unalmis (2009: 803) bahwa etika profesi merupakan bagian dari 

perilaku etis yang berupa tanggung jawab moral dalam kehidupan bersosial 

sehingga etika profesi sangat erat kaitannya dengan hak asasi manusia.  

Selain itu, Harris, Pritchard, & Rabins (2009: 9) mengatakan bahwa etika 

profesi merupakan seperangkat standar yang diadopsi oleh para profesional 
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sepanjang mereka bertindak sebagai profesional. Selanjutnya Robinson, Dixion, 

Preece, & Moodley (2007: 72) menyatakan bahwa etika profesi merupakan 

identitas etik, kode dan praktik profesional tertentu. Hal serupa dikatakan Sahin, 

Ozturk & Unalmis (2009: 800) bahwa setiap profesi memiliki profesional spesifik 

kode etik tertentu yang ditetapkan oleh anggota profesi tersebut untuk mencapai 

standar tertinggi dalah hal yang berkaitan dengan profesinya. Semantara itu, 

Wang, Zang & Zhu (2015: 65) mengatakan bahwa etika profesi merupakan salah 

satu usaha untuk membakukan prinsip etika, norma, dan moral sehingga dapat 

diterapkan.  

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa etika profesi merupakan 

sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap 

masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam 

rangka melaksanakan tugas yang dituangkan ke dalam perangkat standar tertentu, 

dan membakukan prinsip etika, norma, serta moral (kode etik). 

Identitas profesi menunjukkan kode etik profesional yang harus di jaga 

oleh seorang profesional. Sebagaimana dikatakan oleh Van de Poel & Royakkers 

(2011: 69-70) bahwa kode etik profesional menuntut seorang profesional  

bertanggung jawab kepada nilai profesi yang ditekuni, dan kode etik tersebut di 

bagi ke dalam tiga domain. Domain tersebut yaitu (1) melakukan profesi tersebut 

dilandasi dengan kejujuran, (2) berkewajiban terhadap klien atau pengguna jasa 

dalam menghindari terjadinya konflik kepentingan, serta (3) bertanggung jawab 

terhadap publik atau masyarakat. 
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Sementara itu, profesi yang bergerak di bidang kelistrikan dan elektronika 

harus mengikuti aturan Institute of Electrical and Electronic Engineer (IEEE). 

Sebagaimana yang tercantum di laman resminya bahwa profesi kelistrikan dalam 

hal ini adalah operator instalasi listrik harus mengikuti delapan remusan kode etik. 

Rumusan kode etik tersebut yakni (1) bertanggung jawab, (2) menghindari 

benturan kepentingan pribadi, (3) jujur dan realistis dalam menyatakan keadaan, 

(4) menolak penyuapan, (5) meningkatkan pemahaman tentang teknologi, (6) 

menerima saran dan kritik, (7) berlaku adil terhadap semua orang, (8) tidak 

melukai orang, harta benda, dan reputasi pekerjaan. Hal senada dikatakan Harris 

(1998: 7) bahwa operator instalasi listrik di lapangan harus dapat menyesuaikan 

diri dengan empat hal. Hal-hal tersebut yaitu (1) menolak terlibat dalam bahaya 

langsung atau yang disengaja, (2) tidak berpartisipasi dalam implementasi 

teknologi yang merugikan, (3) berpartisipasi hanya dalam teknologi yang 

membangun, serta (4) tidak berpartisipasi dalam pelanggaran hak asasi manusia.  

Pandangan berbeda disampaikan Bond (2009: 186) bahwa kode etik 

profesi memiliki beberapa tujuan, yakni (1) meningkatkan kesadaran akan 

peranan penting sebuah profesi demi mencapai keuntungan dalam semua aspek 

kehidupan modern, dan (2) menyebarkan anggota-anggota profesi terbaik untuk 

meningkatkan efisiensi dan daya saing.  

Berdasarkan hal tersebut, disimpulkan bahwa etika profesi terkait tiga 

aspek soft skill operator instalasi listrik yang dituangkan ke dalam rumusan kode 

etik yaitu aspek tanggung jawab meliputi bertanggung jawab, menghindari 

benturan kepentingan pribadi, dan menjaga reputasi pekerjaan. Aspek moralitas 
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meliputi tidak terlibat dalam teknologi yang merugikan, tidak melukai orang, dan 

berlaku adil terhadap semua orang tanpa melihat ras, suku, serta agama. Aspek 

integritas meliputi jujur dan realistis dalam mengungkapkan keadaan, menolak 

segala bentuk penyuapan, serta siap menerima saran dan kritikan.     

4. Operator Instalasi Listrik Sebagai Profesi 

Profesi secara umum diidentikkan dengan keahlian seseorang dalam 

bidang tertentu untuk mencari dan mendapatkan pekerjaan. Kasanah (2013: 15) 

mengatakan bahwa profesi merupakan sebuah bentuk pekerjaan yang dilakukan 

seseorang sebagai kegiatan pokok yang mengandalkan keahalian khusus dalam 

bekerja. Pandangan serupa disampaikan Robinson, Dixion, Preece, & Moodley 

(2007: 72)  bahwa profesi membutuhkan pengetahuan dan keterampilan khusus, 

dan pelatihan yang ektensif. Selain itu, Armaeni (2015: 43) mengatakan  bahwa 

profesi merupakan kelompok lapangan kerja yang khusus melaksanakan kegiatan 

yang memerlukan keterampilan dan keahlian dalam memenuhi kebutuhan yang 

rumit dari manusia. 

 Profesi memiliki keterikatan satu sama lain dengan profesional karena 

memerlukan pengetahuan khusus dan prinsip-prinsip yang harus dipenuhi. 

Sebagaimana dikatakan Isnanto (2009: 10-12) bahwa seorang dikatakan 

profesional dalam bekerja apabila memenuhi tiga syarat dasar. Syarat-syarat 

tersebut meliputi (1) memiliki pengetahuan khusus, (2) memiliki standar moral 

yang sangat tinggi, dan (3) menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus. 

Pandangan serupa dikatakan Armaeni (2015: 44) bahwa kualitas profesionalisme 

seseorang didukung oleh empat ciri-ciri. Empat ciri-ciri tersebut yaitu (1) punya 
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keterampilan yang tinggi dalam suatu bidang serta kemahiran dalam 

menggunakan peralatan tertetntu yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas yang 

bersangkutan dengan tugasnya, (2) punya ilmu, kecerdasan, dan pengalaman 

dalam menganalisis suatu masalah dan tepat serta cermat dalam mengambil 

keputusan, (3) punya sikap berorientasi kedepan sehingga punya kemampuan 

mengantisipasi perkembangan lingkungan yang terbentang dihadapannya, dan (4) 

punya sikap mandiri berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadi serta 

terbuka menyimak dan menghargai pendapat orang lain, namun cermat dalam 

memilih yang terbaik bagi diri dan perkembangan pribadinya. Selain itu, Siagian 

(2009: 163) mengatakan bahwa profesionalisme merupakan keandalan dalam 

pelaksanaan tugas sehingga terlaksana dengan mutu tinggi, waktu yang tepat, 

cermat, dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh pelanggan. 

Sementara itu, hal berbeda disampaikan Hamalik (2000: 7-8) bahwa 

profesionalisme seorang tenaga kerja dapat dilihat pada enam aspek. Enam aspek 

tersebut yaitu (1) aspek potensial, (2) aspek profesionalisme, (3) aspek fungsional, 

(4) aspek operasional, (5) aspek personal, dan (6) aspek produktivitas. Aspek 

potensial yakni setiap tenaga kerja memiliki potensi-potensi yang bersifat 

dinamis, yang terus berkembang dan dapat dikembangkan seperti daya mengingat, 

daya berpikir, daya berkehendak, daya perasaan, bakat, minat, dan motivasi. 

Aspek profesionalisme yakni setiap tenaga kerja memiliki kemampuan dan 

keterampilan kerja atau kejujuran dalam bidang tertentu, dengan kemampuan dan 

keterampilan itu, dia dapat mengabdikan dirinya dalam lapangan kerja tertentu 

dan menciptakan hasil yang baik secara optimal. Aspek fungsional yakni setiap 
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tenaga kerja melaksanakan pekerjaannya secara tepat guna, artinya dia bekerja 

sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam bidang yang sesuai. Aspek operasional 

yakni setiap tenaga kerja dapat mendayagunakan kemampuan dan 

keterampilannya dalam proses dan prosedur pelaksanaan kegiatan kerja yang 

sedang ditekuninya. Aspek personal yakni setiap tenaga kerja harus memiliki 

sifat-sifat keperibadian yang menunjang pekerjaannya seperti sikap mandiri, 

tangguh, bertanggung jawab, tekun, dan rajin. Aspek produktivitas yakni setiap 

tenaga kerja harus memiliki motif berprestasi, berupaya agar berhasil dan 

memberikan hasil dari pekerjaannya, baik secara kuantitas maupun secara 

kualitas.  

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, maka dapat dikatakan bahwa 

profesi merupakan pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk 

menghasilkan nafkah hidup yang memerlukan keahlian, keterampilan, serta 

memiliki ciri-ciri, prinsip-prinsip, dan syarat-syarat yaitu adanya pengetahuan 

khusus, adanya standar moral yang sangat tinggi, mengabdi kepada kepentingan 

masyarakat, mementingkan layanan di atas kepentingan pribadi maupun 

kelompok, memerlukan latihan berkesinambungan, menggeluti suatu batang 

tubuh ilmu yang khusus, tanggung jawab terhadap peleksanaan pekerjaan dan 

terhadap hasilnya, dan tanggung jawab terhadap dampak kerugian dari pekerjaan 

yang dilakukan terhadap kehidupan orang lain atau masyarakat. 

Selanjutnya ketenagakerjaan di Indonesia dikelompokkan menjadi 9 

(sembilan) kelompok yang dibagi dalam tiga jabatan. Sebagaimana yang 

tercantum dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bahwa tenaga 
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kerja di Indonesia terdiri atas 9 (sembilan) jenjang kualifikasi, dimulai dari 

jenjang 1 (satu) sebagai jenjang terendah sampai dengan jenjang 9 (sembilan 

sebagai jenjang tertinggi). Jenjang kualifikasi KKNI tersebut dikelompokkan 

dalam tiga jabatan. Tiga jabatan tersebut yaitu (1) jenjang 1 sampai dengan 

jenjang 3 dikelompokkan dalam jabatan operator dengan rincian lulusan 

pendidikan dasar setara dengan jenjang 1, lulusan pendidikan menengah paling 

rendah setara dengan jenjang 2, dan Diploma 1 paling rendah setara dengan 

jenjang 3, (2) jenjang 4 sampai dengan jenjang 6 dikelompokkan dalam jabatan 

teknisi atau analisis dengan rincian lulusan Diploma 2 paling rendah setara 

dengan jenjang 4, lulusan diploma 3 paling rendah setara dengan jenjang 5, dan 

lulusan diploma 4 atau Sarjana Terapan dan Sarjana paling rendah setara dengan 

jenjang 6, dan (3) jenjang 7 sampai dengan jenjang 9 dikelompokkan dalam 

jabatan ahli dengan rincian lulusan pendidikan profesi setara dengan jenjang 7 

atau 8, lulusan Magister Terapan dan Magister paling rendah setara dengan 

jenjang 8, lulusan pendidikan spesialis setara dengan jenjang  8 atau 9, dan 

lulusan Doktor Terapan dan Doktor setara dengan jenjang 9. Adapun deskripsi 

jenjang kualifikasi KKNI dapat dilihat pada Lampiran 7 butir A.  
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Gambar 1. Jenjang Kualifikasi KKNI 
(Kemenristekdikti, 2017: 4) 

 
Sementara itu, seseorang yang memiliki pengetahuan dibidang kelistrikan 

dinamakan tenaga teknik ketenagalistrikan. Sebagaimana yang tercantum dalam 

Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 46 

Tahun 2017 tentang Standarisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan 

(SKTTK) pada pasal 1 bahwa Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (TTK) yang 

selanjutnya disebut Tenaga Teknik (TT) merupakan perorangan yang 

berpendidikan di bidang teknik dan/atau memiliki pengalaman kerja di bidang 

ketenagalistrikan. Kemudian pada pasal 2 tercantum bahwa tujuan dari SKTTK 

yaitu mewujudkan peningkatan kompetensi TT, dan meningkatkan keunggulan 

kompetitif TT. 

SKTTK dirumuskan sebagai kemampuan kerja seorang TT yang 

mencakup tiga dimensi  yaitu dimensi pengetahuan, dimensi keterampilan, dan 
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dimensi sikap kerja, yang kemudian dibagi kedalam beberpa jenjang kualifikasi 

berdasarkan hal tersebut. Sebagaimana yang tercantum pada Permen ESDM 

Nomor 46 Tahun 2017 bahwa prinsip SKTTK mengandung tiga prinsip. Tiga 

prinsip tersebut yaitu (1) dimensi pengetahuan yang bersumber dari pendidikan 

formal, pelatihan, atau berdasarkan pengalaman, (2) dimensi keterampilan, yang 

terdiri atas kemampuan seorang TT melakukan tugas individu secara efisien (task 

skill), kemampuan untuk mengelola beberapa tugas yang berbeda dalam suatu 

pekerjaan (task management skill), kemampuan bekerja dengan orang lain atau 

bekerja secara tim, dan kemampuan untuk bekerja pada situasi baru, (3) dimensi 

sikap kerja yang terkait dengan menggunakan alat kerja, material kerja, alat 

pelindung diri, serta standing operating prosedure (SOP). 

Jenjang kualifikasi ketenagalistrikan dikelompokkan atau terdiri 9 

(sembilan) jenjang kualifikasi yang dimulai dari kualifikasi jenjang 1 (satu) 

sampai dengan jenjang 9 (sembilan) yang didasarkan kepada tingkat kesulitan 

peleksanaan pekerjaan, sifat pekerjaan, dan tanggung jawab pekerjaan. Adapun 

jenjang kualifikasi ketenagalistrikan secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 7 

butir B. 

Sesuai dengan ketentuan pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 

2012 tentang Kegiatan Usaha Penyedian Tenaga Listrik, bahwa instalasi tenaga 

listrik terdiri atas dua hal. Dua hal tersebut yakni (1) instalasi penyediaan tenaga 

listrik meliputi instalasi pembangkit tenaga listik, instalasi transmisi tenaga listrik, 

dan instalasi distribusi tenaga listtrik, (2) instalsi pemanfaatan tenaga listrik 

meliputi instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi, instalasi 
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pemanfaatan tenaga listrik tegengangan menengah, dan instalasi pemanfaatan 

tenaga listrik tegangan rendah. 

STTK operator instalasi listrik atau TTK sub bidang pembangunan dan 

pemasangan Sistem Instalasi Jaringan Tegangan Tinggi (SIJTT), Sistem Instalasi 

Jaringan  Menegah (SIJTM), Sistem Instalasi Jaringan Tegangan Rendah (SIJTR) 

masing-masing dapat dilihat pada  Lampiran 7.3, Lampiran 7.4, dan Lampiran 

7.5. Sementara itu, berdasarkan data dari seorang pimpinan peroyek diketahui 

bahwa tugas seorang TT adalah memasang armatur lampu, memasang outlet 

lampu, instalasi titik lampu, pemasangan outlet kotak lantai, instalasi kotak 

kontak, dan intalasi Exhaust Fan. 

5. Instrumen Penilaian Non Tes  

Instrumen penilaian pada dasarnya dibedakan menjadi dua macam. 

Sebagaimana dikatakan Sugiyono (2010: 349) bahwa instrumen penelitian 

dibedakan menjadi instrumen penilaian berbentuk tes untuk mengukur 

kemampuan berpikir dan instrumen penilaian berbentuk non tes untuk mengukur 

sikap. 

Pandangan berbeda disampaikan Retnawati (2016: 2-3) bahwa instrumen 

non tes dapat dikategorikan menjadi angket, wawancara observasi, dan 

dokumentasi serta terdapat sepuluh langkah yang perlu diperhatikan dalam 

menyusun instrumen non tes. Sepuluh langkah tersebut yaitu (1) menentukan 

tujuan penyususnan instrumen, (2) mencari teori yang relevan atau cakupan 

materi, (3) menyusun indikator butir instrumen, (4) menyusun butir instrumen, (5) 

melakukan validasi, (6) melakukan revisi berdasarkan masukan validator, (7) 
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melakukan ujicoba kepada responden yang bersesuaian, (8) melakukan tahap 

analisis, dan (9) merakit instrumen.  

Pengembangan instrumen penilaian pada penelitian ini mengadopsi model 

4D (Define, Design, Develop, Dessiminate) dari Thiagarajan (1974: 10-11) yang 

diintegrasikan dengan model pengembangan instrumen non tes dari Mardapi  

(2012: 110-130) yang terdiri dari sepuluh langkah. Sepuluh langkah tersebut 

yakni (1) menentukan spesifikasi instrumen, (2) menulis instrumen, (3) 

menentukan skala instrumen, (4) menentukan sistem penskoran, (5) mentelaah 

instrumen, (6) merakit instrumen, (7) melakukan uji coba, (8) menganalisis 

instrumen, (9) melaksanakan pengukuran, (10) menafsirkan hasil pengukuran. 

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, maka dapat dikatakan bahwa 

tahapan-tahapan pengembangan instrumen penilaian etika profesi operator 

instalasi listrik pada penelitian yakni define meliputi studi pendahuluan dan 

menentukan spesifikasi instrumen, design meliputi menulis instrumen, 

menentukan skala instrumen, menentukan sistem penskoran, develop meliputi 

menelaah instrumen, merakit instrumen, merakit instrumen, melakukan uji coba, 

melaksanakan pengukuran, dan menafsirkan hasil pengukuran, dan dessiminate 

yakni memberikan produk kepada pimpinan perusahaan kontraktor. 

Instrumen yang akan dikembangkan dalam penelitian ini adalah instrumen 

penilaian etika profesi operator instalasi listrik berupa non tes. Arikunto (2006: 

61) mengatakan bahwa instrumen yang baik apabila dapat memenuhi  persyaratan 

yaitu validitas, realibilitas, objektivitas, praktibilitas, dan ekonomis.  
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Pandangan berbeda disampaikan  oleh Purwanto (2013: 137) mengatakan 

bahwa kualitas suatu instrumen bukan hanya dilihat dari validitas dan 

realibiltasnya tetapi juga dapat diketahui dari kualitas objektivitas dan 

kepraktisannya. Objektivitas menyangkut kesamaan diagnosis data dari penskor 

kompeten yang sama sadangkan kepraktisan menunjukkan bahwa kegunaan 

umum dari suatu teknik penilaian dapat dijalankan. 

Berdasarkan pendapat yang telah disampaikan, maka dapat dikatakan 

bahwa kualitas instrumen penilaian dapat diketahui berdasarkan validitas dan 

realibilitasnya, serta harus memperhatikan aspek karakteristiknya. 

a. Validitas  

Mardapi (2012: 37) mengatakan bahwa validitas merupakan dukungan 

teori dan bukti tehadap penafsiran skor tes sesuai dengan tujuan penggunaan tes. 

Hal senada juga disampaikan  Azwar (2014: 40-42) mangatakan bahwa validitas 

mengacu pada aspek ketepatan dan kecermatan hasil pengukuran. 

Widoyoko (2014: 231) mengatakan bahwa validitas instrumen secara garis 

besar dibagi menjadi validitas internal dan validitas eksternal. Lebih jauh lagi 

dikatakan bahwa validitas internal digolongkan ke dalam dua golongan yaitu 

valitas konstruk dan validitas isi. Selanjutnya Widoyoko (2014: 237-238) 

mengatakan bahwa validitas konstruk menagacu kepada sejauh mana suatu 

instrumen mengukur konsep dari suatu teori yang menjadi dasar penyusunan 

instrumen, sedangkan validitas isi menunjukkan sejauh mana pernyataan dalam 

butir instrumen mampu mewakili secara keseluruhan dan proporsional. 
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Berdasaran pendapat yang telah dipaparkan tersebut, maka validitas dapat 

dikatakan sebagai ketepatan alat ukur dalam mengukur apa yang diukur. Validitas 

dapat digolongkan menjadi dua golongan yaitu validitas eksternal dan validitas 

internal. Validitas internal dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu validitas 

konstruk dan validitas isi.  

b. Realibilitas  

Mardapi (2008: 51) mengatakan bahwa reliabilitas merupakan koefesien 

yang menunjukkan tingkat konsistensi hasil pengkuran suatu tes. Hal senada juga 

disampaikan Uno (2011: 104-105) bahwa realibilitas instrumen memiliki kaitan 

dengan masalah kepercayaan. Selanjutnya Jhonson & Christensen (2012: 135-

142)  mengatakan bahwa realibilitas berhubungan dengan konsistensi dan 

kesetabilan skor test. Di lain pihak, Azwar (2014: 28) mengatakan bahwa suatu 

instrumen dikatakan memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi apabila skor tampak 

tes berkorelasi tinggi dengan skor murninya sendiri.  

Berdasarkan pendapat-pendapat yang telah disebutkan, maka dapat 

dikatakan  bahwa realibilitas instrumen merupakan tingkat konsistensi alat ukur 

dari hasil pengukuran suatu tes.  
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B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Beberapa hasil penelitian   sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini 

adalah penelitian yang dilakukan oleh  Kurnia pada tahun 2017 tentang 

pengembangan instrumen penilaian portofolio yang mengadopsi model 

pengembangan 4D yang dipadukan dengan langkah pengembangan instrumen 

penilaian nontes menunjukkan hasil bahwa instrumen yang dikembangkan sudah 

layak digunakan untuk mengevaluasi penerapan penilaian portofolio. Penerapan 

penilaian portofolio termasuk dalam kategori baik sehingga dihasilkan 

rekomendasi agar penerapan instrumen penilaian portofolio dilanjutkan. 

Penelitian selanjutnya oleh Fahriyah pada tahun 2017 tentang 

pengembangan insturumen pengukuran kemampuan berpikir analitis  

menunjukkan hasil bahwa karakteristik instrumen tes yang dikembangkan 

diketahui memiliki validitas tinggi, reliabilitas baik, dan memiliki fungsi 

informasi yang bagus, serta instrumen tes yang dikembangkan dikategorikan 

sangat layak. 

Penelitian lain oleh Lestari pada tahun 2017 tentang pengembangan 

instrumen penilaian berpikir kreatif didapatkan hasil bahwa instrumen yang 

dikembangkan dikategorikan valid berdasarkan penilaian expert judgment dengan 

koefisien V Aiken 0,90-1. Realibilitas memiliki kategori baik pada semua aspek. 

Serta kepraktisan memiliki kategori baik pada semua aspek. 

Penelitian selanjutnya oleh Asfaroh pada tahun 2017 mengenai 

pengembangan instrumen keterampilan pemecahan masalah diapatkan hasil 

bahwa instrumen yang dihasilkan valid berdasarkan  koefisien V Aiken 0,86-1. 
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Realibilitas Interclass Correlation Coefficient (ICC) pada kategori sangat baik 

dengan koefisien Cronbach Alpha bernilai >0,90, serta kepraktisan instrumen 

berada di kategori baik. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Ramadani pada tahun 2017 tentang 

pengembangan instrumen penilaian kinerja keterampilan proses sains peserta 

didik SMP menunjukkan hasil bahwa instrumen yang dikembangkan memiliki 

karakteristik valid, reliabel relevan, praktis, dan spesifik, serta memiliki respon 

kepraktisan dengan kategori baik. 

 

C. Kerangka Pikir 

Alur kerangka pikir dalam penelitian pengembangan ini dapat dilihat pada 

Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. Kerangka Pikir Penelitian 

Permasalaha DUDI 
tentang penilaian etika 
profesi: 
1. Instrumen penilaian 
etika profesi belum 
banyak dikembangkan 
2. Soft skill operator 
instalasi listrik lulusan 
SMK belum 
mencerminkan operator 
profesional 
 

Penelitian dan 
pengembangan 

Teori-teori penilain 
etika profesi: 
1. Kecakapan hidup 
2. Etika  
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Gambar 2 menunjukkan bahwa Kebutuhan DUDI terhadap tenaga kerja 

yang berkualitas memberikan dampak kepada upaya peningkatan kualitas tenaga 

kerja. Selain itu, tenaga kerja yang dibutuhkan DUDI bukan hanya memiliki 

kompetensi hard skill yang baik, tetapi DUDI juga lebih mengutamakan  pekerja 

yang memiliki etika profesi terkait soft skill yang bagus. Sebagaimana yang 

dikatakan Suryanto, Kamdi & Sutrisno (2013: 112-113) bahwa DUDI sangat 

membutuhkan tenaga kerja yang memiliki soft skill yang kompleks. Akan tetapi, 

pengembangan instrumen penilaian untuk menilai etika profesi terkait soft skill 

tenaga kerja khususnya tenaga kerja di bidang kelistrikan yang bekerja sebagai 

operator instalasi listrik belum banyak dikembangkan. Selama ini instrumen 

penilaian yang banyak dikembangkan masih pada ranah kognitif. Hal ini 

dibuktikan oleh penelitian Kurnia, Fahriyah, Lestari, dan Ramadani. Penelitian 

tersebut hanya menghasilkan produk berupa instrumen penilaian kemampuan 

berpikir yang hanya digunakan pada ruang lingkup kemampuan kognitif siswa 

SMK saja.  

Selain itu, soft skill operator instalasi listrik lulusan SMK ketika bekerja di 

lapangan masih rendah. Hal ini menandakan bahwa operator instalasi listrik 

lulusan SMK belum profesional dalam bekerja. Isnanto (2009: 10-12) mengatakan 

bahwa tenaga kerja yang profesional setidaknya memiliki tiga syarat dasar ssalah 

satu diantaranya yaitu memiliki standar moral yang sangat tinggi. Masalah 

tersebut dikuatkan dengan data observasi yang diperoleh di lapangan bahwa masih 

ditemukan operator instalasi listrik yang tidak disiplin dalam bekerja, kurang 

mentaati peraturan, tidak menggunakan APD, dan sering terlambat dalam 
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melaksanakan pekerjaan sehingga pekerjaan sering kali tidak dapat diselesaikan 

tepat waktu.  

Salah satu cara atau metode untuk mengatasi permasalahan tersebut yakni 

melalui penelitian pengembangan. Penelitian dan pengembangan yang dilakukan 

adalah mengembangkan sebuah instrumen penilaian etika profesi dengan 

mengadopsi model 4D dari Thiagarajan (1974: 10-11) yang diintegrasikan dengan 

model pengembangan tes non kogniif dari Mardapi (2012: 110-130). Melalui hal 

tersebut diharapkan adanya sebuah instrumen penilaian etika profesi yang tepat 

untuk menilai soft skill terkait tanggung jawab, moralitas, dan integritas dari 

operator instalasi listrik ketika bekerja sehingga peningkatan kualitas tenaga kerja 

dapat tercapai, dan dapat mengahasilkan operator-operator instalasi listrik yang 

profesional di bidangnya.   

  

D. Pertanyaan Penelitian  

Berdasarkan kerangka berpikir yang telah dipaparkan tersebut, maka 

pertanyaan penelitian pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah model instrumen instrumen penilaian etika profesi operator 

instalasi listrik untuk mengukur soft skill terkait tanggung jawab, moralitas, 

dan integritas operator instalasi listrik lulusan SMK yang  maliputi: 

a. Bagaimanakah kontruksi instrumen lembar observasi dan lembar tes non 

kognitif penilaian etika profesi operator instalasi listrik untuk mengukur 

soft skill terkait tanggung jawab, moralitas, dan integritas operator 

instalasi listrik lulusan SMK yang dikembangkan? 
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b. Bagaimanakah kontruksi materi instrumen lembar observasi dan lembar 

tes non kognitif penilaian etika profesi operator instalasi listrik untuk 

mengukur soft skill terkait tanggung jawab, moralitas, dan integritas 

operator instalasi listrik lulusan SMK yang dikembangkan? 

c. Bagaimanakah kontruksi bahasa instrumen lembar observasi dan lembar 

tes non kognitif penilaian etika profesi operator instalasi listrik untuk 

mengukur soft skill terkait tanggung jawab, moralitas, dan integritas 

operator instalasi listrik lulusan SMK yang dikembangkan? 

2. Bagaimanakah kualitas instrumen penilaian etika profesi operator instalasi 

listrik untuk mengukur soft skill terkait tanggung jawab, moralitas, dan 

integritas operator instalasi listrik lulusan SMK yang meliputi: 

a. Bagaimanakah validitas instrumen lembar observasi dan lembar tes non 

kognitif penilaian etika profesi operator instalasi listrik untuk mengukur 

soft skill terkait tanggung jawab, moralitas, dan integritas operator 

instalasi listrik lulusan SMK yang dikembangkan? 

b. Bagaimanakah realibilitas instrumen lembar observasi dan lembar tes non 

kognitif penilaian soft skill terkait tanggung jawab, moralitas, dan 

integritas operator instalasi listrik lulusan SMK yang dikembangkan? 

3. Bagaimanakah kelayakan instrumen lembar observasi dan lembar tes non 

kognitif untuk mengukur soft skill terkait tanggung jawab, moralitas, dan 

integritas operator instalasi listrik lulusan SMK yang meliputi: 

a. Bagaimanakah fungsionalitas instrumen lembar observasi dan lembar tes 

non kognitif penilaian etika profesi operator instalasi listrik untuk 
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mengukur soft skill terkait tanggung jawab, moralitas, dan integritas 

operator instalasi listrik lulusan SMK yang dikembangkan? 

b. Bagaimanakah deskripsi etika profesi terkait soft skill meliputi tanggung 

jawab, moralitas, dan integritas operator instalasi listrik lulusan SMK 

yang dinilai?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


