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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Model Pengembangan  

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yaitu pengembangan 

instrumen penilaian etika profesi operator instalasi listrik. Model pengembangan 

yang digunakan dalam penelitian ini mengadopsi model 4D yang dikemukakan 

oleh Thiagarajan (1974: 10-11) yang diintegrasikan dengan model pengembangan 

non tes. Pengembangan model 4D memiliki empat langkah yaitu: (1) define, (2) 

design, (3) develop, (4) dessiminate.  

Model pengembangan instrumen tes non kognitif Mardapi  (2012: 110-

130). terdiri dari: (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 hal tersebut, maka prosedur pengembangan instrumen 

penilaian etika profesi operator instalasi listrik dalam penelitian ini yaitu 

mengintegrasikan model 4D dengan model pegembangan instrumen non tes yang 

diadopsi berdasarkan langkah pengembangan instrumen non tes kognitif 

(Mardapi, 2012: 110-130).  Adapun model pengembangan instrumen dapat dilihat 

pada Gambar 3.   
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Gambar 3. Modifikasi Tahapan Pengembangan Model 4D dan 
Pengembangan Instrumen Etika Profesi  
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B. Prosedur Pengembangan 

Prosedur pengembangan instrumen penilaian etika profesi operator 

instalasi listrik dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut: 

1. Define  

Langkah awal yang dilakukan pada tahap ini adalah analisis kebutuhan 

yakni menentukan bentuk instrumen penilaian etika profesi operator listrik yang 

akan dikembangkan. Bentuk instrumen yang akan dikembangkan didapatkan 

melalui hasil obsrvasi awal. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa masih 

ditemukan operator instalasi listrik yang tidak disiplin, terlambat dalam bekerja 

sehingga pekerjaan yang dilakukan tidak dapat terselesaikan tepat waktu. 

Berdasarkan hal tesebut, maka dapat disimpulkan bahwa bentuk instrumen yang 

tepat untuk menilai etika operator instalasi listrik adalah lembar observasi, dan 

lembar angket tes non kognitif. 

2. Design  

a. Menentukan spesifikasi instrumen 

Bentuk instrumen penilaian etika profesi operator listrik yang dipilih 

dalam penelitian ini yaitu berupa lembar observasi dan lembar  tes non kognitif. 

Penggunaan lembar observasi diharapkan dapat membantu obeserver mengamati 

secara langsung dan lebih cermat operator instalasi listrik ketika bekerja, 

sedangkan lembar tes non kognitif digunakan sebagai pendukung  dan penguat 

dari hasil lembar observasi. Format instrumen penilaian etika profesi operator 

yang akan dikembangkan terdiri dari judul instrumen, petunjuk penggunaan, 
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pedoman penskoran, rubrik penilaian, dan lembar observasi, dan lembar angket 

tes non kognitif. 

b. Menentukan indikator  

Indikator lembar observasi dan lembar tes non kognitif ditentukan dari 

masing-masing aspek etika profesi berdasarkan hasil sintesis dari kajian teori 

untuk mengukur etika  operator instalasi listrik. Aspek-aspek etika profesi tersebut 

yakni (1) aspek tanggung jawab meliputi peduli terhadap pekerjaan yakni menjaga 

keamanan dalam bekerja atau bekerja secara aman, dan komitmen yakni 

melakukan pekerjaan secara profesional, (2) aspek moralitas meliputi kemampuan 

berkomunikasi yang baik, keterampilan kerja di dalam tim atau kerjasama, hormat 

kepada yang lebih tua, peduli dengan sesama, dan tidak melakukan pebuatan yang 

merugikan atau menyakiti, dan (3) aspek integritas meliputi keterbukaan dan 

kejujuran yakni jujur dengan fakta yang ada, mudah menerima masukan, 

melaksanakan kerja secara kompeten, menghormati kesepakatan, dan tidak 

memanipulasi data atau kebenaran. 

Berdasarkan hal tersebut, maka indikator-indikator dari lembar observasi 

adalah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan SOP, melaksanakan pekerjaan 

sesuai instruksi atasan, memiliki kemampuan mengelola komunikasi yang baik, 

mampu mengatur diri dengan baik dalam bekerja dengan rekan kerja, mampu 

membangun kepedulian antar rekan kerja, dan mudah memberikan informasi, 

sedangkan indikator-indikator dari lembar tes non kognitif adalah melaksanakan 

pekerjaan sesuai dengan SOP, menjaga sikap profesionalitas, memiliki 

kemampuan mengelola komunikasi yang baik, mampu mengatur diri dengan baik 
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dalam bekerja dengan rekan kerja, saling membantu antar rekan kerja, 

mengungkapkan fakta yang sebenarnya, dan mudah menerima masukan atau 

saran. 

c. Membuat kisi-kisi instrumen 

Kisi-kisi instrumen lembar obserasi dan lembar tes non kognitif ditentukan 

berdasarkan aspek-aspek etika, dan indikator-indikator yang telah ditentukan 

sebelumnya. Kemudian dari masing-maasing indikator tersebut ditentukan jumlah 

buti-butir pernyataan pengamatan untuk lembar observasi dan jumlah butir-butir 

penyataan tes non kognitif untuk lembar angket tes non kognitif.  

d. Menulis instrumen 

Penulisan instrumen etika propesi operator instalasi listrik yang akan 

dikembangkan berupa lembar observasi dan lembar tes non kognitif dilakukan 

setelah kisi-kisi instrumen ditentukan. 

e. Menyusun rubrik penilaian 

Setiap butir pengamatan pada lembar obsrvasi, dan lembar tes non kognitif 

terdapat rubrik penilaian yang berisi kriteria-kriteria yang telah ditentukan 

peneliti. 

f. Menentuka skala instrumen  

Skala instrumen yang digunakan dalam pengembangan instrumen ini 

adalah menggunakan modifikasi dari skala Likert. Skor pada skala Likert ini 

dimulai dengan skor 1 sampai 4, dimana masing-masing skor memiliki kriteria 

yang berbeda-beda. Pada lembar observasi, skor 1 menunjukkan kriteria tidak 

mampu, skor 2 menunjukkan kriteria kurang mampu, skor 3 menunjukkan kriteria 
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cukup mampu, dan skor 4 menunjukkan kriteria sangat mampu. Pada lembar tes 

non kognitif, skor 1 menunjukkan kriteria sangat setuju, skor 2 menunjukkan 

kriteria setuju, skor 3 menunjukkan kriteria tidak setuju, dan skor 4 menunjukkan 

kriteria sangat tidak setuju. 

g. Menentukan sistem penskoran 

Sistem penskoran yang digunakan dalam penelitian pengembangan 

instrumen ini mengacu kepada skala yang telah ditentukan, yaitu skala 1 sampai 4 

berdasarkan rubrik penilaian yang telah ditentukan. 

h. Petunjuk penskoran  

Lembar observasi terdiri dari empat indikator deskripsi yang bernilai 1 

sampai 4 dari setiap butir pernyatan yang ada. Skor 1 apabila hasil pengamatan 

menunjukkan Tidak Mampu (TM), skor 2 untuk hasil pengamatan Kurang 

Mampu (KM), skor 3 untuk hasil pengamatan Cukup Mampu (CM), dan skor 4 

untuk hasil pengamatan Sangat Mampu (SM), sedangkan lembar tes non kognitif 

memiliki nilai skala 1 sampai dengan 4 yang berisi pernyataan unfavourable 

(tidak mendukung atau pernyataan negatif). Lembar tes non kognitif diisi dengan 

cara memberi tanda checklist (√) pada kolom yang telah disediakan. Bernilai 4 

apabila lembar angket tes non kognitif diisi Sangat Tidak Setuju (STS), bernilai 3 

apabila diisi Tidak Setuju (TS), bernilai 2 apabila diisi Setuju (S), dan bernilai 1 

apabila diisi Sangat Setuju (SS).   
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3. Develop  

Tahap ini merupakan tahap pengembangan produk untuk mengahasilkan 

instrumen penilaian etika profesi operator instalasi listrik. tahapan awal dalam 

pengembangan instrumen ini adalah menyusun draf awal yang kemudian 

divalidasi oleh dosen pembimbing, dan dosen ahli. Penyusunan instrumen ini 

didasarkan kepada kisi-kisi yang telah diperoleh dari hasil sintesis kajian pustaka. 

Setelah dilakukan validasi dan perbaikan kemudian isntrumen yang 

dikembangkan diujicobakan secara terbatas. Ujicoba terbatas dilakukan di 

perusahaan kontraktor yang ada di Yogyakarta. Kegiatan ini dilakukan bertujuan 

untuk menentukan reliabilitas instrumen penilaian etika profesi operator instalasi 

listrik. 

Hasil ujicoba terbatas kemudian dianalisis untuk mendapatkan reliabilitas 

instrumen penilaian etika profesi  operator instalasi listrik yang telah 

dikembangkan. Perhitungan koefisien reliabilitas instrumen penilaian etika profesi 

operator instalasi listrik menggunakan Intercalass Coeficient Corellation  (ICC). 

Berdasarkan hasil analisis ujicoba, maka didapatkan butir-butir yang baik 

dan butir-butir yang perlu diperbaiki. Selanjutnya butir-butir tersebut dirakit 

kembali untuk dijadikan bentuk instrumen penilaian etika profesi operator 

instalasi listrik yang utuh. Hasil perakitan kembali butir-butir inilah yang akan 

menjadi produk akhir dari penelitian pengembangan ini. 
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4. Dessiminate 

Instrumen penilaian etika profesi operator instalasi listrik yang 

dikembangkan dalam penelitian ini kemudian disebarkan pihak kontraktor untuk 

digunakan, serta dilakukan melalui seminar atau jurnal ilmiah. 

 

C. Desain uji coba produk 

Tujuan dari ujicoba produk yaitu mengumpulkan data yang digunakan 

sebagai dasar acuan untuk mengukur reliabilitas instrumen penilaian etika profesi 

operator instalasi listrik. Selanjutnya data yang diperoleh dijadikan dasar dalam 

memperbaiki dan menyempurnakan produk yang dikembangkan. 

1. Desain ujicoba 

a. Telaah oleh ahli  

Telaah oleh ahli dilakukan dengan cara menvalidasi draf instrumen 

penilaian etika profesi operator instalasi listrik yang telah dikembangkan kepada 

ahli dengan menggunakan lembar validasi yang ditinjau dari aspek konstruksi, 

subtansi atau materi, dan bahasa. Aspek kontruksi meliputi kalimat pernyataan 

bebas dari kalimat yang tidak pasti, menggunakan kalimat yang lugas, dan 

memiliki petunjuk pengisian yang jelas. Aspek substansi atau materi meliputi 

pernyataan yang sesuai dengan indikator. Aspek bahasa meliputi memiliki bahasa 

yang telah sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD), kalimat pernyataan 

di dalamnya tidak mengandung atau menimbulkan penafsiran ganda, serta kalimat 

yang digunakan jelas dan mudah dipahami 
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b. Ujicoba terbatas 

Ujicoba terbatas dilakukan untuk mengetahui kualitas produk instrumen 

penilaian etika profesi operator listrik yang dihasilkan. Instrumen penilaian etika 

profesi operator instalasi listrik berupa lembar observasi dan lembar tes non 

kognitif diujicobakan  pada perusahaan kontraktor yang ada di Yogyakarta yakni 

CV Utilindo Perkasa, dan CV Muda Karya Sejahtera. 

c. Ujicoba lapangan 

Ujicoba lapangan dilakukan untuk menghasilkan produk instrumen 

penilian etika profesi operator instalasi listrik untuk mengukur etika operator 

instalasi listrik lulusan SMK yang memenuhi kriteria valid, dan reliabel. Ujicoba 

lapangan dilakukan di tiga perusahan kontarkator yang ada di Yogyakarta yakni 

CV Utilindo Perkasa, CV Muda Karya Sejahtera, dan CV Global Techindo 

2. Subjek coba 

a. Subjek penelitian untuk ujicoba terbatas yang pertama pada perusahaan 

kontraktor CV Utilindo Perkasa dalam penelitian pengembangan instrumen 

penilaian etika profesi operator instalasi listrik ini adalah enam orang operator 

instalasi listrik dan seorang supervisor. Subjek penelitian ujicoba terbatas yang 

kedua pada perusahaan kontraktor CV Muda Karya Sejahtera yaitu sepuluh orang 

operator instalasi listrik dan seorang supervisor. 

b. Responden penelitian untuk ujicoba lapangan dalam penelitian ini adalah 23 

operator instalasi listrik lulusan SMK yang bekerja di perusahaan kontraktor 

dengan kualifikasi perusahaan kontraktor yang menyediakan jasa instalasi 
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bangunan bertingkat yang ada di Yogyakarta, serta tiga seorang supervisor yang 

terdiri dari satu sepervisor dari masing-masing perusahaan kontraktor tersebut. 

3. Teknik dan instrumen pengumpulan data 

a. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi, 

lembar observasi dan lembar tes non kognitif. Observasi digunakan untuk 

mengamati peristiwa atau hal-hal yang dilakukan oleh operator instalasi listrik 

ketika bekerja. Lembar observasi dan lembar tes non kognitif dilakukan untuk 

menilai sikap atau etika kerja operator instalasi listrik.   

b. Instrumen pengumpulan Data 

1) Observasi 

Observasi bertujuan untuk mengamati hal-hal yang terjadi atau hal-hal 

yang dilakukan oleh para operator instalasi listrik saat bekerja  di lapangan serta 

sebagai sarana untuk mendapatkan informasi-informasi penting terkait pekerjaan 

yang dilakukan oleh para operator tersebut. 

2) Lembar observasi dan lembar tes non kognitif  

Lembar observasi dan lembar tes non kognitif digunakan saat uji coba 

lapangan bertujuan untuk mengumpulkan dan memperoleh data tentang deskripsi 

kriteria etika operator instalasi listrik. Lembar observasi dan lembar tes non 

kognitif yang digunakan dalam pengambilan data merupakan hasil dari sintesis 

kajian teori tentang etika profesi dan disusun berdasarkan kisi-kisi instrumen yang 

telah ditentukan.  Adapun kisi-kisi instrumen lembar observasi dan lembar tes non 
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kognitif penilaian etika profesi instalasi listrik dapat dilihat pada Tabel 1 dan 

Tabel 2. 

Tabel 1. Kisi-kisi instrumen lembar observasi penilaian etika profesi 
operator instalasi listrik 

Aspek Subaspek Indikator Deskriptor  Butir 
 
 
 
 
 
Tanggung 
jawab 

 
 
 
Peduli 
pekerjaan 

 
 
 
Melaksanakan  
pekerjaan sesuai 
dengan SOP 

Mengikuti peraturan K3  1 
Pemasangan titik lampu 
sesuai dengan gambar 
proyek 

3 

Pemasangan armatur 
sesuai dengan jenis 
ruangan 

9 

Komitmen  Melaksanakan 
pekerjaan sesuai 
instruksi atasan 

Mengikuti intruksi atasan 
dengan baik 

5 

 
 
 
 
 
 
 
Moralitas  

Komunikasi  Memiliki 
kemampuan 
mengelola 
komunikasi yang 
baik 

Berbahasa Indoesia 
dengan baik dan benar 

8 

Sopan dalam perkataan  11 

Kerjasama  Mampu mengatur 
diri dengan baik 
dalam bekerja 
dengan rekan 
kerja 

Bekerja sesuai dengan 
ketentuan bersama 

2 

kompak antar rekan kerja 4 

Bekerja secara kooperatif  7 
Empati  Mampu 

membangun 
kepedulian antar 
rekan kerja 

Peduli terhadap rekan 
kerja 

10 

Integritas  Integritas 
dalam 
keterbukaan 

Mudah 
memberikan 
informasi 

memberikan informasi 
secara jelas  

6 
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Tabel 2. Kisi-kisi instrumen lembar tes non kognitif penilaian etika 
profesi operator instalasi listrik 

Aspek Subaspek Indikator Deskriptor  Butir 
Tanggung 
jawab 

Peduli 
pekerjaan 

Melaksanakan 
pekerjaan sesuai 
dengan SOP 

Menyelesaikan 
pekerjaan sesuai dengan 
prosedur dan tanpa 
prosedur 

1,2 

Komitmen  Menjaga sikap 
profesionalitas 

Melaksanakan 
pekerjaan sesuai target 
dan tidak memenuhi 
target 

3,4 

Moralitas  Komunikasi  Memiliki 
kemampuan 
mengelola 
komunikasi yang 
baik 

Menjalin hubungan 
komunikasi yang baik 
dan tidak menjalin 
komunikasi yang baik 
antar rekan kerja dalam 
situasi apapun  

5,6 

Kerjasama  Mampu mengatur 
diri dengan baik 
dalam bekerja 
dengan rekan kerja 

menjalin hubungan 
yang baik antar rekan 
kerja dalam situasi kerja 
apapun 

7 

Empati  Saling membantu 
antar rekan kerja 

Mudah memberikan 
bantuan kepada  rekan 
kerja yang 
membutuhkan 
pertolongan 

8 

Integritas  Kejujuran  mengungkapkan 
fakta yang 
sebenarnya 

Menyampaikan hasil 
pekerjaan sesuai dengan 
kenyataan 

9 

keterbukaan Mudah menerima 
masukan atau saran 

Mendengarkan dan 
Menerima masukan dari 
rekan kerja 

10 
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4. Teknis analisis data 

a. Analisis data hasil validasi instrumen penilaian etika profesi operator 

instalasi listrik 

Data yang digunakan untuk menganalisis kelayakan instrumen penilaian 

etika pofesi operator instalasi listrik untuk mengukur etika operator instalasi listrik 

lulusan SMK berupa data angket yang diperoleh dari validator. Analisis validitas 

isi dilakukan dengan menggunakan analisis V’Aiken  dengan rumus: 

V =   
      

 

Keterangan: 

s = r – lo 
n = jumlah panel penilai 
lo = angka penilaian validitas terendah 
c  = angka penilaian validitas tertinggi 
r  = angka yang diberikan oleh sorang penilai 

Butir akan dikatakan memiliki validitas isi  yang baik apabila  koefisien 

V’Aiken yang diperoleh diantara 0,4-0,8, validitas isi sangat baik apabila nilai 

V’Aiken lebih dari 0,8, dan validitas isi kurang baik apabila nilai V’Aiken kurang 

dari 0,4 dari rentang nilai V’Aiken yang diperoleh dari 0 sampai dengan 1,00. 

Berikut ini dapat dilihat tabel V’ Aiken pada Tabel 3. 

Tabel 3. Koefisien V’Aiken 
 Koefisien V’Aiken Kategori 

< 0,4 Tidak valid  
0,4-0,8 Valid  

>0,8 Sangat valid 
(Retnawati, 2006:31).  
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b. Analisis reliabilitas instrumen penilaian etika profesi opertaor instalasi 

listrik  

Analisis realibilitas instrumen penilaian etika profesi operator instalasi 

listrik dihitung menggunakan metode reliabilitas interrater. Perhitungan koefisien 

reliabilitas pada instrumen yang dikembangkan menggunakan metode estimasi 

reliabilitas antar rater yang dihitung dengan menggunakan koefisien antar kelas 

(interclass corellation coeficient). Hasil reliabilitas instrumen ditunjukkan oleh 

besar koefisien Cronbach Alpha yang diperoleh. Pengkategorian koefisien 

Cronbach Alpha disajikan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Pengkategorian Interval Cronbach Alpha 
Koefisien Cronchbach 

Alpha 
Kategori 

≥ 0,9 Sangat baik 
≥ 0,8 Baik 
≥ 0,7 Diterima 
≥ 0,6 Diragukan 
≥ 0,5 Jelek 
0,5 Tidak diterima 

 

c. Analisis Keberfungsian Instrumen Penilaian Etika Profesi Operator 

Instalasi Listrik 

Analisis keberfungsian  instrumen penilaian etika profesi operator instalasi 

listrik yang dikembangkan dilakukan dengan analisis deskrptif kuantitatif dan 

kualitatif yang diperoleh dari angket respon validator instrumen  terhadap 

instrumen penilaian etika profesi operator instalasi listrik yang dikembangkan. 

Analisis dapat dilakukan dengan mengubah data kualitatif menjadi data kuantitatif 

sesuai dengan Tabel 5. 
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Tabel 5. Ketentuan Pengubahan Nilai Kualitatif Menjadi Kuantitatif 
Pilihan Jawaban Skor Pernyataan 

 Positif Negatif 
Sangat setuju 4 1 

Setuju 3 2 
Tidak Setuju 2 3 

Sangat Tidak Setuju 1 4 
 (Widoyoko, 2014: 236) 

Langkah selanjutnya yaitu menjumlahkan skor angket respon validator 

tersebut terhadap instrumen penilaian etika profesi operator instalasi listrik yang 

dikembangkan dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

A =   
 

 

Keterangan: 

A = Skor angket respon  
∑x = Jumlah skor maksimum 
n = Jumlah validator 
 

Setelah nilai skor angket respon validator terhadap instrumen penilaian 

etika profesi operator instalasi listrik diperoleh, langkah selanjutnya adalah  

mengkonversi persentse nilai tersebut menjadi kategori sesuai dengan Tabel 6. 

Tabel 6. Konversi Persentase Menjadi Kategori 
No Persentase (%) Kategori 
1 ≥80 Sangat Baik 
2 >60-80 Baik  
3 >40-60 Kurang Baik  
4 >0-40 Tidak Baik 

(Widoyoko, 2014: 242) 

d. Deskripsi Kegunaan Responden dalam Hal Etika Profesi 

Analisis deskripsi kegunaan responden dalam hal etika profesi dilakukan 

dengan analisis deskrptif kuantitatif dan kualitatif yang diperoleh dari lembar 

observasi dan lembar tes non kognitif. 1 berarti sangat setuju atau tidak mampu, 2 
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berarti setuju atau kurang mampu, 3 berarti tidak setuju atau mampu, dan 4 berarti 

sangat tidak setuju atau sangat mampu. Kemudian menjumlahkan skor lembar 

lembar observasi dan tes non kognitif yang dikembangkan dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

 A =   
 

 

Keterangan: 

A = Skor instrumen 
∑x = Jumlah skor maksimum 
n = Jumlah item pernyataan instrumen 
 

Setelah mendapatkan perpaduan nilai lembar observasi dan lembar tes non 

kognitif, selanjutnya nilai tersebut dikonversi menjadi kategori sesuai dengan 

Tabel 7. 

Tabel 7. Konversi Persentase Menjadi Kategori Lembar Observasi dan 
Lembar Tes Non Kognitif 

No Persentase (%) Kategori 
1 ≥80 Sangat Baik 
2 >60-80 Baik  
3 >40-60 Kurang Baik  
4 >0-40 Tidak Baik 

(Widoyoko, 2014: 242) 

 

 

 

 

 

 

 


