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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

A. Hasil Pengembangan Produk Awal 

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan instrumen yang menilai etika 

profesi operator instalasi listrik yang memenuhi kriteria valid dan reliabel. Produk 

hasil penelitian ini  berupa lembar observasi dan lembar tes non kognitif yang 

bertujuan untuk menilai etika profesi operator instalasi listrik. Instrumen penilaian 

etika profesi operator instalasi listrik dikembangkan berdasarkan model 4D dan 

model pengembangan instrumen non tes. Uraian lebih lanjut mengenai hasil 

pengembangan instrumen penilaian etika profesi operator instalasi listrik dapat 

dijelaskan sebagai berikut. 

1. Tahap Define (Pendefinisian) 

Langkah awal pada tahap ini adalah analisis kebutuhan yakni 

pengumpulan informasi melalui observasi untuk mempersiapkan dan 

merencanakan produk yang akan dikembangkan. Informasi yang dikumpulkan 

diantaranya  mengenai hal-hal yang terjadi  atau hal-hal yang dilakukan oleh para 

operator instalasi listrik saat bekerja di lapangan. 

Hasil yang diperoleh pada tahap ini berdasarkan hasil observasi awal pada 

tanggal 11 November 2017 adalah  pentingnya sebuah alat atau sebuah instrumen  

untuk menilai tanggung jawab terhadap kepedulian pekerjaan, kemampuan 

bekerjasama, serta kemampuan berkomunikasi dari para operator instalasi listrik  

pada saat proses pengerjaan suatu  proyek  atau selama bekerja. 
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2. Tahap Design (Perancangan)  

Tahap ini merupakan tahap penyusunan design produk yang akan 

dikembangkan, yaitu design dari instrumen penilaian etika profesi operator 

instalasi listrik. tahap ini dibagi ke dalam tiga tahapan yaitu tahap awal, tahap 

pertengahan, dan tahap akhir. Tahap awal meliputi memilih bentuk instrumen, 

menentukan indikator instrumen, menyusun kisi-kisi instrumen, dan menulis 

instrumen. Tahap pertengahan diawali dengan menulis instrumen, menentukan 

rubrik penilaian, dan menentukan skala instrumen. Tahap akhir diawali dengan 

menentukan skala instrumen, menentukan sistem penskoran, dan menentukan 

petunjuk penskoran. Uraian tahapan perancangan  produk instrumen penilaian 

etika profesi operator instalasi listrik dapat dilihat pada Gambar 4. 

  

 

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Tahapan Perancangan Produk  

Menyusun Kisi-kisi Instumen 

Menentukan Indikator Instrumen 

Menentukan Rubrik Penilaian 

Menulis Instrumen 

Menentukan Skala Instrumen 

Menentukan Sistem Penskoran 

Memilih Bentuk Instrumen 

Menentukan Petunjuk Penskoran 

Ya Tidak  Sudah 
sesuai? 

Tidak  Ya Sudah 
sesuai? 
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a. Memilih Bentuk Instrumen 

Penentuan bentuk instrumen disesuaikan berdasarkan hasil observasi awal 

yang telah dilakukan. Bentuk instrumen penilaian etika profesi operator instalasi 

listrik adalah  lembar observasi dan  lembar tes non kognitif. Lembar observasi 

digunakan oleh supervisor untuk menilai etika para operator instalasi listrik dalam 

bekerja, sedangkan lembar tes non kognitif diiisi oleh para operator instalasi 

listrik.  

Lembar observasi berbentuk check list dengan empat kolom pilihan skor 

yaitu skor angka 1 sampai dengan skor angka 4 dari setiap masing-masing butir 

pernyataan yang ada, serta dilengkapi dengan kolom pengisian nama dari operator 

intalasi listrik. Lembar tes non kognitif berbentuk check list   dengan empat kolom 

pilihan pendapat dari masing-masing operator terhadap butir pernyataan yang 

disediakan yaitu Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Setuju (S), dan 

Sangat Setuju (SS). 

b. Menentukan Indikator Instrumen  Lembar Observasi dan Lembar Tes 

Non Kognitif 

Indikator dari instrumen penilaian etika profesi operator instalasi yang 

berupa lembar observasi dan lembar tes non kognitif ditentukan dari masing-

masing aspek etika profesi yang didasari dari hasil sintesis kajian teori. 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 
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mudah memberikan informasi. 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 dalam bekerja dengan rekan kerja, saling membantu 

antar rekan kerja, mengungkapkan fakta yang sebenarnya, dan mudah menerima 

masukan atau saran. 

c. Menyusun Kisi-kisi Instrumen Lembar Observasi dan Lembar Tes Non 

Kognitif 

Kisi-kisi instrumen lembar  observasi dan lembar tes non kognitif disusun 

agar semua butir pernyataan dari masing-masing aspek memenuhi validitas isi. 

Artinya bahwa setiap butir pernyataan dari  lembar observasi dan  lembar tes non 

kognitif benar-benar mewakili indikator dari masing-masing aspek etika profesi 

operator instalasi listrik yang akan diamati dalam penelitian ini. 

d.  Menulis Instrumen Lembar Observasi dan Lembar Tes Non Kognitif 

Instrumen ditulis berdasarkan pada kisi-kisi yang telah disusun. Langkah 

awal penulisan instrumen lembar observasi dan lembar tes non kognitif dengan 

menyusun  butir pernyataan untuk masing-masing aspek. Penulisan instrumen  

lembar observasi dan lembar tes non kognitif mempertimbangkan aspek subtansi 

atau materi, kontruksi, dan bahasa agar penggunaan instrumen mudah digunakan 

dan tepat dalam memberikan hasil penilaian terhadap etika profesi operator 

instalasi listrik. 

Butir pernyataan pada instrumen lembar observasi dan lembar tes non 

kognitif  disusun berdasarkan kisi-kisi, selanjutnya disusun menjadi draf awal 
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instrumen penilaian etika profesi operator instalasi listrik. Lembar observasi yang 

digunakan terdiri dari tiga aspek, yaitu (1) aspek tanggung jawab meliputi peduli 

pekerjaan, dan komitmen, (2) aspek moralitas meliputi komunikasi, kerjasama, 

dan empati, dan (3) aspek integritas meliputi integritas dalam keterbukaan. 

Selanjutnya, aspek tanggung jawab terdiri dari empat butir, aspek moralitas terdiri 

dari enam butir, dan aspek integritas terdiri dari satu butir. Lembar tes non 

kognitif yang digunakan terdiri tiga aspek, yaitu (1) aspek tanggung jawab 

meliputi peduli pekerjaan, dan komitmen yang terdiri dari empat butir, (2) aspek 

moralitas meliputi komunikasi, bekerjasama, dan empati yang terdiri dari  empat 

butir, dan (3) aspek integritas meliputi kejujuran, dan keterbukaan yang terdiri 

dari dua butir. 

e. Menentukan Rubrik Penilaian 

Rubrik penilaian yang terdapat pada lembar observasi dan lembar tes non 

kognitif bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam memberikan penilaian 

berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan. Dalam praktek penggunannya,  untuk 

lembar observasi pengguna akan memberikan nilai skala 1 sampai dengan  4 

dengan  kriteria bahwa skala 1 menunjukkan  kriteria Tidak Mampu (TM), nilai 

skala 2 menunjukkan kriteria Kurang Mampu  (KM), nilai skala 3 menunjukkan 

kriteria Cukup Mampu (CM), dan  nilai skala 4 menunjukkan kriteria Sangat 

Mampu (SM). Sedangkan untuk lembar tes non kognitif pengguna akan 

memberikan  kriteria sikap Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Setuju 

(S), dan Sangat Setuju (SS) dengan skala nilai 1 sampai dengan skala nilai 4. 
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f. Menentukan Skala Instrumen 

Skala instrumen yang digunakan dalam pengembangan instrumen 

penilaian etika profesi operator instalasi listrik untuk lembar observasi dan lembar 

tes non kognitif merupakan modifikasi dari skala Likert. Modifikasi skala Likert 

dengan empat skala memiliki kelebihan dapat menjaring data penelitian lebih 

akurat dikeranakan kategori jawaban undeciden yang mempunyai arti ganda, atau 

bisa diartikan responden belum dapat memberikan jawaban sehingga dapat 

menghilangkan atau mengurangi banyaknya informasi yang dapat dijaring dari 

responden. Dengan demikian, skala yang digunakan pada lembar observasi dan 

lembar tes non kognitif adalah skala 1 sampai dengan skala 4.  

g. Menentukan Sistem Penskoran dan Petunjuk Penskoran 

Sistem penskoran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skor 

perolehan yang mengacu pada skala yang digunakan yaitu skala 1 sampai skala 4. 

Perolehan dari masing-masing skor pada lembar observasi menunjukkan kondisi 

yang terjadi dilapangan. Skor 1 menunjukkan bahwa kondisi tidak mampu, skor 2 

menunjukkan kondisi kurang mampu, skor 3 menunjukkan cukup mampu, skor 4 

menunjukkan sangat mampu. 

Sedangkan perolehan dari masing-masing skor pada lembar tes non 

kognitif menunjukkan hasil nilai pengamatan yang diisi oleh operator instalasi 

listrik. Skor 1 menunjukkan sangat setuju, skor 2 menunjukkan setuju, skor 3 

menunjukkan tidak setuju, dan skor 4 menunjukkan sangat tidak tidak setuju. 
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3. Tahap Develop (Pengembangan) 

Pengembangan produk dilakukan untuk menghasilkan instrumen penilaian 

etika profesi operator instalasi listrik yang valid dan reliabel dan siap untuk 

diujicobakan. Langkah awal yang dilakukan dalam tahap pengembangan ini 

adalah dengan menyusun draf awal instrumen penilaian etika profesi operator 

instalsi listrik yang kemudian disetujui oleh pembimbing dan divalidasi oleh 

dosen ahli. Pembahasan lebih lanjut mengenai hasil validasi produk instrumen 

penilaian etika profesi akan dijelaskan sebagai berikut: 

a. Validasi Ahli 

Hasil dari draf awal instrumen penilaian etika profesi operator instalasi 

listrik kemudian divalidasi oleh tiga dosen ahli meliputi aspek substansi atau 

materi, kontruksi, dan bahasa. Para ahli akan memberikan keputusan dan 

penilaian untuk masing-masing butir dengan 5 pilihan skala. Rubrik penilaian 

hasil validasi instrumen disajikan dalam Tabel 8. 

Tabel 8. Rubrik Penilaian Validasi Instrumen 
Skor Rubrik 

5 >80% kriteria terpenuhi 
4 60%-80% kriteria terpenuhi 
3 40%-60% kriteria terpenuhi 
2 20%-40% kriteria terpenuhi 
1 0%-20% kriteria terpenuhi 

 

Data dari validator kemudian dianalisis secara deskriptif dengan 

menghitung conten validity coefficient dengan menggunakan analisis V’Aiken. 

Berdasarkan rumus V’Aiken maka dapat ditentukan kelayakan dari sebuah produk. 

Penilaian validasi untuk rater tiga dengan  jumlah  kategori penilaian  lima maka   

apabila setiap butir pada instrumen  memiliki  koefisien V’Aiken kurang dari 0,4 
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maka validitasnya rendah atau dengan kata lain tidak valid, koefisien V’Aiken 

diantara 0,4-0,8 validitasnya sedang atau dengan kata lain valid, dan jika koefisien 

V’Aiken lebih dari 0,8 maka validitas setiap butir pada instrumen dikatakan tinggi 

atau dengan kata lain sangat valid (Retnawati, 2006: 31)  

Hasil validasi sebelas butir pernyataan lembar observasi instrumen etika 

profesi operator instalasi listrik dari tiga dosen ahli  terkait dengan ketepatan 

dimensi terhadap aspek, dan ketepatan butir terhadap dimensi  memiliki koefisien 

V’Aiken antara 0,83-0,92 yang berarti semua butir tersebut valid. Adapaun secara 

rinci hasil koefisien  V’ Aiken lembar observasi dapat dilihat pada Lampiran 3 

butir A.  

Hasil validasi dari tiga rater terhadap sepuluh butir pernyataan pada 

lembar tes non kognitif terkait dengan ketepatan dimensi terhadap aspek, dan 

ketepatan butir terhadap dimensi memiliki koefisien V’ Aiken antara 0,75-0,92 

yang berarti semua butir tersebut valid. Adapun secara rinci hasil koefisien 

V’Aiken lembar tes non kognitif dapat dilihat pada Lampiran 3 butir B. 

Selanjutnya, para ahli akan memberikan keputusan final apakah instrumen 

penilaian etika operator instalasi listrik tersebut layak digunakan tanpa revisi, 

layak digunakan dengan revisi sesuai saran, atau tidak layak digunakan. 

Berdasarkan hasil validasi, para ahli memberikan keputusan bahwa instrumen 

penilaian etika profesi operator instalasi listrik layak digunakan dengan  revisi 

sesuai saran. 
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B. Hasil Uji Coba Produk  

1. Ujicoba Terbatas 

Draf awal hasil revisi dari uji validasi atau draf  kedua dari instrumen 

penilaian etika operator instalasi listrik selanjutnya diujicobakan kepada enam 

operator instalsi listrik, dan satu supervisor pada tanggal 24 Desember 2018, serta 

ujicoba kedua pada tanggal 10 Februari 2019 yang diujicobakan kepada sepuluh 

operator instalasi listrik, dan satu supervisor. Ujicoba terbatas ini bertujuan untuk 

mendapatkan nilai reliabilitas instrumen penilaian etika profesi operator instalasi 

listrik. Hasil ujicoba terbatas dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut: 

a. Reliabilitas Instrumen 

1) Reliabilitas Lembar Observasi 

Instrumen penilaian etika profesi operator instalasi listrik berupa lembar 

observasi digunakan oleh supervisor untuk mengamati operator instalasi listrik 

ketika bekerja. Selanjutnya skor hasil pengamatan supervisor pada lembar 

observasi kemudian dihitung nilai reliabilitas instrumen menggunakan  teknik 

statistik ICC (Interclass Correlation Coefficient) dengan melihat indeks Cronbach 

Alpha. Lembar observasi diujicobakan kepada satu supervisor saat ujicoba 

pertama, dan satu supervisor saat ujicoba kedua. Hasil nilai Cronbach Alpha 

lembar observasi saat ujicoba pertama diketahui sebesar  0,72. 

Jhonson & Chrostensen (2012: 78) menyatakan bahwa batas minimal 

instrumen dikatakan reliabel adalah apabila koefisien Cronbach Alpha lebih besar 

atau sama dengan 0,70. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

lembar observasi instrumen penilaian etika profesi operator instalasi listrik pada 
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ujicoba pertama adalah reliabel dan dapat diterima karena nilai  Cronbach  Alpha 

didapatkan  sebesar 0,72. Akan tetapi, terdapat masukan dari responden bahwa 

lembar observasi etika profesi operator instalasi listrik dibuat lebih ringkas 

menjadi beberapa halaman saja dan satu lembar observasi etika profesi operator 

instalasi listrik cukup digunakan untuk menilai satu orang operator instalasi listrik 

saja.  

Penilaian etika profesi operator instalasi listrik menggunakan lembar 

observasi diukur melalui tiga aspek, yaitu (1) aspek tanggung jawab meliputi 

subaspek peduli pekerjaan dengan indikator melakasanakan pekerjaan sesuai 

dengan SOP, dan subaspek komitmen dengan indikator melaksanakan pekerjaan 

sesuai instruksi atasan, (2) aspek moralitas meliputi subaspek komunikasi dengan 

indikator memiliki kemampuan mengelola komunikasi yang baik,  subaspek 

kerjasama dengan indikator mampu mengatur diri dengan baik dalam bekerja 

dengan rekan kerja, dan subaspek empati dengan indikator mampu membangun 

kepedulian antar rekan kerja, dan (3) aspek integritas meliputi  subaspek integritas 

dalam keterbukaan dengan indikator mudah memberikan informasi. 

 Hasil ujicoba pertama mengenai aspek tanggung jawab meliputi subaspek 

peduli pekerjaan dengan indikator melakasanakan pekerjaan sesuai dengan SOP, 

dan subaspek komitmen dengan indikator melaksanakan pekerjaan sesuai 

instruksi atasan dapat dilihat pada Gambar 5. 
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Keterangan: 
SM : Sangat Mampu 
CM : Cukup Mampu 
KM : Kurang Mampu 
TM : Tidak Mampu 
Gambar 5. Hasil Ujicoba Pertama Aspek Tanggung Jawab  

Lembar Observasi 
 

Hasil mengenai aspek moralitas meliputi subaspek komunikasi dengan 

indikator memiliki kemampuan mengelola komunikasi yang baik, subaspek 

kerjasama dengan indikator mampu mengatur diri dengan baik dalam bekerja 

dengan rekan kerja, dan subaspek empati dengan indikator mampu membangun 

kepedulian antar rekan kerja dapat dilihat pada Gambar 6. 

 

 

 

SM CM KM TM

Tanggung
jawab

No Butir Persentase (%)

1 3 5 9 
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Keterangan: 
SM : Sangat Mampu 
CM : Cukup Mampu 
KM : Kurang Mampu 
TM : Tidak Mampu 
Gambar 6. Hasil Ujicoba Pertama Aspek Moralitas 

Lembar Observasi 
 

Hasil mengenai aspek integritas meliputi  subaspek integritas dalam 

keterbukaan dengan indikator mudah memberikan informasi dapat dilihat pada 

Gambar 7. 

 
Keterangan: 
SM : Sangat Mampu 
CM : Cukup Mampu 
KM : Kurang Mampu 
TM : Tidak Mampu 
Gambar 7. Hasil Ujicoba Pertama Aspek Integritas 

Lembar Observasi 
 

SM CM KM TM

Moralitas No Butir Persentase (%)

2 4 7 10 

SM CM KM TM

Integritas No Butir Persentase (%)

6 8 11 
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Kemudian hasil koefisien Cronbach Alpha lembar observasi saat ujicoba 

kedua diketahui sebesar 0,62. Jhonson & Chrostensen (2012: 78) menyatakan 

bahwa batas minimal instrumen dikatakan reliabel adalah apabila koefisien 

Cronbach Alpha lebih besar atau sama dengan 0,70. Berdasarkan hal tersebut, 

maka dapat disimpulkan bahwa reliabilitas lembar observasi pada saat ujicoba 

kedua tidak reliabel.  

Hasil ujicoba kedua mengenai aspek tanggung jawab meliputi subaspek 

peduli pekerjaan dengan indikator melakasanakan pekerjaan sesuai dengan SOP, 

dan subaspek komitmen dengan indikator melaksanakan pekerjaan sesuai 

instruksi atasan dapat dilihat pada Gambar 8. 

 

 
Keterangan: 
SM : Sangat Mampu 
CM : Cukup Mampu 
KM : Kurang Mampu 
TM : Tidak Mampu 
Gambar 8. Hasil Ujicoba Kedua Aspek Tanggung Jawab 

Lembar Observasi 
 

SM CM KM TM

Tanggung
jawab

No Butir Persentase (%)

1 3 5 
9 
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Hasil mengenai aspek moralitas meliputi subaspek komunikasi dengan 

indikator memiliki kemampuan mengelola komunikasi yang baik, subaspek 

kerjasama dengan indikator mampu mengatur diri dengan baik dalam bekerja 

dengan rekan kerja, dan subaspek empati dengan indikator mampu membangun 

kepedulian antar rekan kerja dapat dilihat pada Gambar 9. 

 
Keterangan: 
SM : Sangat Mampu 
CM : Cukup Mampu 
KM : Kurang Mampu 
TM : Tidak Mampu 
Gambar 9. Hasil Ujicoba Kedua Aspek Moralitas 

Lembar Observasi 
 

Hasil mengenai aspek integritas meliputi  subaspek integritas dalam 

keterbukaan dengan indikator mudah memberikan informasi dapat dilihat pada 

Gambar 10.  

SM CM KM TM

Moralitas No Butir Persentase (%)

2 4 7 10 
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Keterangan: 
SM : Sangat Mampu 
CM : Cukup Mampu 
KM : Kurang Mampu 
TM : Tidak Mampu 
Gambar 10. Hasil Ujicoba Kedua Aspek Integritas 

Lembar Observasi 
 

2) Reliabilitas Lembar Tes Non Kognitif  

Instrumen Penilaian etika profesi operator instalasi listrik berupa lembar 

tes non kognitif diujicobakan kepada enam orang operator instalasi listrik saat 

ujicoba pertama, dan kepada sepuluh orang operator instalasi listrik saat ujicoba 

kedua.  

Kemudian skor yang diperoleh dari pengisian lembar tes non kognitif oleh 

operator instalasi listrik dihitung  nilai reliabilitasnya mengggunakan ICC dengan 

melihat indeks Cronbach  Alpha. Hasil Cronbach Alpha lembar tes non kognitif 

instrumen penilaian etika profesi operator instalasi listrik ujicoba pertama adalah 

sebesar 0,23. Jhonson & Chrostensen (2012: 78) menyatakan bahwa batas 

minimal instrumen dikatakan reliabel adalah apabila koefisien Cronbach Alpha 

lebih besar atau sama dengan 0,70. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat 

SM CM KM TM

Integritas No Butir Persentase (%)

6 8 11 



69 
 

disimpulkan bahwa  lembar angket tes non kognitif instrumen penilaian etika 

profesi operator instalasi listrik ujicoba pertama tidak reliabel. Selain itu, 

berdasarkan masukan dari responden bahwa kalimat pada lembar tes non kognitif 

instrumen penilaian etika profesi operator instalasi listrik terlalu panjang dan 

kalimat yang digunakan terkesan kurang sesuai untuk anak lulusan SMK sehingga 

kalimat pada lembar tes non kognitif tersebut harus disederhanakan dan 

dipersingkat. 

Penilaian etika profesi operator instalasi listrik menggunakan lembar tes 

non kognitif diukur melalui tiga aspek, yaitu (1) aspek tanggung jawab meliputi 

subaspek peduli pekerjaan dengan indikator melaksanakan pekerjaan sesuai 

dengan SOP, dan subaspek komitmen dengan indikator menjaga sikap 

profesionalitas, (2) aspek moralitas meliputi subaspek komunikasi dengan 

indikator memiliki kemampuan mengelola komunikasi yang baik, subaspek 

kerjasama dengan indikator mampu mengatur diri dengan baik dalam bekerja 

antar rekan kerja, dan subaspek empati dengan indikator saling membantu antar 

rekan kerja, (3) aspek integritas meliputi subaspek kejujuran dengan indikator 

mengungkapkan fakta yang sebenarnya, dan subaspek keterbukaan dengan 

indikator mudah menerima masukan atau saran. 

hasil ujicoba mengenai aspek tanggung jawab subaspek peduli pekerjaan 

dengan indikator melaksanakan pekerjaan sesuai dengan SOP, dan subaspek 

komitmen dengan indikator menjaga sikap profesionalitas dapat dilihat pada 

Gambar 11. 
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Keterangan: 
STS : Sangat Tidak Setuju 
TS : Tidak Setuju 
S : Setuju 
SS : Sangat Setuju 
Gambar 11. Hasil Ujicoba Pertama Aspek Tanggung Jawab  

Lembar Tes Non Kognitif 
 

Hasil mengenai aspek moralitas meliputi subaspek komunikasi dengan 

indikator memiliki kemampuan mengelola komunikasi yang baik, subaspek 

kerjasama dengan indikator mampu mengatur diri dengan baik dalam bekerja 

antar rekan kerja, dan subaspek empati dengan indikator saling membantu antar 

rekan kerja dapat dilihat pada Gambar 12. 

 

STS TS S SS

Tanggung
Jawab

No Butir Persentase (%)

1 2 3 0 4 
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Keterangan: 
STS : Sangat Tidak Setuju 
TS : Tidak Setuju 
S : Setuju 
SS : Sangat Setuju 
Gambar 12. Hasil Ujicoba Pertama Aspek Moralitas 

Lembar Tes Non Kognitif 
 

Hasil mengenai aspek integritas meliputi subaspek kejujuran dengan 

indikator mengungkapkan fakta yang sebenarnya, dan subaspek keterbukaan 

dengan indikator mudah menerima masukan atau saran dapat dilihat pada Gambar 

13. 

 
Keterangan: 
STS : Sangat Tidak Setuju 
TS : Tidak Setuju 
S : Setuju 
SS : Sangat Setuju 
Gambar 13. Hasil Ujicoba Pertama Aspek Integritas 

Lembar Tes Non Kognitif 

STS TS S SS

Moralitas No Butir Persentase (%)

5 6 7 8 

STS TS S SS

Integritas No Butir Persentase (%)

9 10 
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Hasil koefisien Cronbach Alpha lembar angket tes non kognitif saat 

ujicoba kedua adalah sebesar 0,52. Jhonson & Chrostensen (2012: 78) 

menyatakan bahwa batas minimal instrumen dikatakan reliabel adalah apabila 

koefisien Cronbach Alpha lebih besar atau sama dengan 0,70. Akan tetapi, pada 

ujicoba kedua ini terdapat peningkatan nilai reliabilitas lembar angket tes non 

sebesar 0,30. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa reliabilitas 

lembar  tes non kognitif pada ujicoba kedua belum reliabel.  

Hasil ujicoba kedua mengenai  aspek tanggung jawab meliputi subaspek 

peduli pekerjaan dengan indikator melaksanakan pekerjaan sesuai dengan SOP, 

dan subaspek komitmen dengan indikator menjaga sikap profesionalitas dapat 

dilihat pada Gambar 14. 

 

 
Keterangan: 
STS : Sangat Tidak Setuju 
TS : Tidak Setuju 
S : Setuju 
SS : Sangat Setuju 
Gambar 14. Hasil Ujicoba Kedua Aspek Tanggung Jawab  

Lembar Tes Non Kognitif 
 

STS TS S SS

Tanggung
Jawab

No Butir Persentase (%)

1 2 3 4 
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 Hasil mengenai aspek moralitas meliputi subaspek komunikasi dengan 

indikator memiliki kemampuan mengelola komunikasi yang baik, subaspek 

kerjasama dengan indikator mampu mengatur diri dengan baik dalam bekerja 

antar rekan kerja, dan subaspek empati dengan indikator saling membantu antar 

rekan kerja dapat dilihat pada Gambar 15. 

 

 

 
Keterangan: 
STS : Sangat Tidak Setuju 
TS : Tidak Setuju 
S : Setuju 
SS : Sangat Setuju 
Gambar 15. Hasil Ujicoba Kedua Aspek Moralitas  

Lembar Angket Tes Non Kognitif 
 

Hasil mengenai aspek integritas meliputi subaspek kejujuran dengan 

indikator mengungkapkan fakta yang sebenarnya, dan subaspek keterbukaan 

dengan indikator mudah menerima masukan atau saran dapat dilihat pada  

Gambar 16. 

STS TS S SS

Moralitas No Butir Persentase (%)

5 6 7 8 
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Keterangan: 
STS : Sangat Tidak Setuju 
TS : Tidak Setuju 
S : Setuju 
SS : Sangat Setuju 
Gambar 16. Hasil Ujicoba Kedua Aspek Integritas 

Lembar Tes Non Kognitif 
 
 

2. Ujicoba Lapangan Operasional  

Ujicoba lapangan operasional dilaksanakan di tiga perusahaan kontraktor 

yang ada di Yogyakarta, yaitu CV Utilindo Perkasa, CV Global Techindo, dan 

CV Muda Karya Sejahtera. Subjek ujicoba operasional di CV Utilindo Perkasa 

berjumlah tujuh orang operator instalasi listrik dan satu supervisor, subjek ujicoba 

operasional di CV Global Techindo berjumlah sembilan orang operator instalasi 

listrik dan satu supervisor, sedangkan subjek ujicoba di CV Muda Karya Sejahtera 

sebanyak tujuh orang operator instalasi listrik dan satu supervisor. 

Ujicoba lapangan operasional selain bertujuan untuk mengetahui 

reliabilitas lembar observasi, dan lembar tes non kognitif yang dikembangkan, 

bertujuan juga untuk mengetahui deskripsi kategori soft skill para operator 

instalasi listrik. Penggunaan lembar observasi dilakukan supervisor atau kepala 

teknisi setelah pekerjaan selesai dilakukan oleh para operator instalasi listrik. 

STS TS S SS

Integritas No Butir Persentase (%)

9 10 
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 Penggunaan instrumen penilaian etika profesi operator instalasi listrik 

berbentuk lembar  tes non kognitif dilakukan oleh operator instalasi listrik pada 

saat bekerja atau pada saat waktu istirahat. 

a. Hasil Analisis Reliabilitas Ujicoba Lapangan Operasional Lembar 

Obeservasi 

Hasil koefisien Cronbach Alpha lembar observasi saat ujicoba lapangan 

operasional adalah sebesar 0,74. Jhonson & Chrostensen (2012: 78) menyatakan 

bahwa sebuah instrumen dikatakan reliabel apabila koefisien Cronbach Alpha 

sama dengan atau lebih besar dari 0,70. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa lembar observasi instrumen penilaian etika profesi operator 

instalasi listrik pada saat ujicoba lapangan operasional adalah reliabel.  

Hasil ujicoba lapangan operasional terkait dengan aspek tanggung jawab 

meliputi subaspek peduli pekerjaan dengan indikator melaksanakan pekerjaan 

sesuai SOP, dan subaspek komitmen dengan indikator melaksanakan pekerjaan 

sesuai instruksi atasan dapat dilihat pada Gambar 17. 

 
Keterangan: 
SM : Sangat Mampu 
CM : Cukup Mampu 
KM : Kurang Mampu 
TM : Tidak Mampu 
Gambar 17. Hasil Ujicoba Lapangan Operasional Aspek 

Tanggung Jawab Lembar Observasi 

1 3 5 9 

SM CM KM TM

Tanggung
jawab

No Butir Persentase (%)
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Hasil ujicoba lapangan operasional terkait aspek moralitas meliputi 

subaspek komunikasi dengan indikator memiliki kemampuan mengelola 

komunikasi yang baik, subaspek kerjasama dengan indikator mampu mengatur 

diri dengan baik dalam bekerja dengan rekan kerja, dan subaspek empati dengan 

indikator mampu membangun kepedulian antar rekan kerja dapat dilihat pada 

Gambar 18. 

 
Keterangan: 
SM : Sangat Mampu 
CM : Cukup Mampu 
KM : Kurang Mampu 
TM : Tidak Mampu 
Gambar 18. Hasil Ujicoba Lapangan Operasional Aspek 

Moralitas Lembar Observasi 
 

Hasil ujicoba lapangan operasonal terkait dengan aspek integritas meliputi 

subaspek integritas dalam keterbukaan dengan indikator mudah memberikan 

informasi dapat dilihat pada Gambar 19. 

5 6 7 8 

STS TS S SS

Moralitas No Butir Persentase (%)
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Keterangan: 
SM : Sangat Mampu 
CM : Cukup Mampu 
KM : Kurang Mampu 
TM : Tidak Mampu 
Gambar 19. Hasil Ujicoba Lapangan Operasional Aspek 

Integritas Lembar Observasi 
 

b. Hasil Analisis Reliabilitas Uji Coba Lapangan Operasional Lembar Tes 

Non Kognitif 

Hasil koefisien Cronbach’s Alpha lembar tes non kognitif saat ujicoba 

lapangan operasional adalah sebesar 0,69. Jhonson & Chrostensen (2012: 78) 

menyatakan bahwa sebuah instrumen dikatakan reliabel apabila memenuhi batas 

minimal koefisien Cronbach’s Alpha yaitu sama dengan atau lebih besar dari 

0,70. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa lembar tes non 

kognitif instrumen penilaian etika profesi operator instalasi listrik saat ujicoba 

lapangan operasional belum reliabel. 

Hasil ujicoba lapangan operasional mengenai aspek tanggung jawab 

meliputi meliputi subaspek peduli pekerjaan dengan indikator melaksanakan 

pekerjaan sesuai dengan SOP, dan subaspek komitmen dengan indiktaor menjaga 

sikap profesionalitas dapat dilihat pada pada Gambar 20. 

6 8 11 

SM CM KM TM

Integritas No Butir Persentase (%)



78 
 

 
Keterangan: 
STS : Sangat Tidak Setuju 
TS : Tidak Setuju 
S : Setuju 
SS : Sangat Setuju 
Gambar 20. Hasil Ujicoba Lapangan Operasional Tanggung 

Jawab Lembar Tes Non Kognitif 
 

Hasil ujicoba lapangan operasional mengenai aspek moralitas subaspek 

komunikasi dengan indikator memiliki kemampuan mengelola komunikasi yang 

baik, subaspek kerjasama dengan indikator mampu mengatur diri dengan baik 

dalam bekerja antar rekan kerja, dan subaspek empati dengan indikator saling 

membantu antar rekan kerja dapat dilihat pada Gambar 21. 

 
Keterangan: 
STS : Sangat Tidak Setuju 
TS : Tidak Setuju 
S : Setuju 
SS : Sangat Setuju 
Gambar 21. Hasil Ujicoba Lapangan Operasional Aspek 

Moralitas Lembar Tes Non Kognitif 
 

1 2 3 4 
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Jawab

No Butir Persentase (%)

5 6 7 8 

STS TS S SS

Moralitas No Butir Persentase (%)



79 
 

Hasil ujicoba lapangan operasional mengenai aspek integritas meliputi 

subaspek pertama adalah kejujuran dengan indikator mengungkapkan fakta yang 

sebenarnya, dan subaspek kedua adalah keterbukaan dengan indikator mudah 

menerima masukan atau saran dapat dilihat pada Gambar 22. 

 

 
Keterangan: 
STS : Sangat Tidak Setuju 
TS : Tidak Setuju 
S : Setuju 
SS : Sangat Setuju 
Gambar 22. Hasil Ujicoba Lapangan Operasional Aspek 

Integritas Lembar Angket Tes Non Kognitif 
 

c. Hasil Analisis Deskripsi Kontruksi Instrumen Penilaian Etika Profesi 

Operator Instalasi Listrik 

Hasil analisis kontruksi instrumen etika profesi operator instalasi listrik 

yang berupa l lembar observasi dan lembar tes non kognitif didapatkan  dari 

lembar angket penilaian ahli materi. Kontruksi instrumen yang dikembangkan 

dinilai berdasarkan tiga aspek yang ditelaah, yaitu (1) kalimat instrumen yang 

dikembangkan bebas dari pernyataan yang tidak pasti, (2) kejelasan petunjuk 

9 10 

STS TS S SS

Integritas No Butir Persentase (%)
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pengisian instrumen yang dikembangkan, (3) instrumen yang dikembangkan 

menggunakan kalimat yang lugas. 

Hasil analisis deskripsi  semua butir pernyataan dari lembar observasi dan 

semua butir lembar pernyataan dari lembar tes non kognitif instrumen penilaian 

etika operasi instalasi listrik yang dikembangkan bebas dari pernyataan-

pernyataan yang tidak pasti. Adapun hasil lebih rinci analisis deskripsi konstruksi 

lembar observasi dan lembar angket tes non kognitif instrumen penilaian etika 

profesi operator instalasi listrik terkait dengan aspek kalimat instrumen yang 

dikembangkan bebas dari pernyataan yang tidak pasti dapat dilihat pada Lampiran 

7 butir A.  

Hasil analisis kontruksi dari sebelas butir pernyataan lembar observasi dan 

sepuluh butir pernyataan dari lembar tes non kognitif instrumen penilaian etika 

profesi operator instalasi listrik yang dikembangkan memiliki petunjuk pengisian 

yang jelas. Adapun Adapun hasil lebih rinci analisis deskripsi konstruksi lembar 

observasi dan lembar angket tes non kognitif instrumen penilaian etika profesi 

operator instalasi listrik terkait dengan aspek kejelasan petunjuk pengisian 

instrumen yang dikembangkan dapat dilihat pada Lampiran 7 butir B.     

Hasil analisis kontruksi dari sebelas butir pernyataan lembar observasi dan 

sepuluh butir pernyataan dari lembar tes non kognitif instrumen penilaian etika 

profesi operator instalasi listrik yang dikembangkan memiliki kalimat yang lugas. 

Adapun hasil lebih rinci analisis deskripsi konstruksi lembar observasi dan lembar 

tes non kognitif instrumen penilaian etika profesi operator instalasi listrik terkait 
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dengan terkait aspek penggunaan kalimat yang lugas secara jelas dapat dilihat 

pada Lampiran 7 butir C. 

d. Hasil Analisis Kontruksi Materi Instrumen Penilaian Etika Profesi 

Operator Instalasi Listrik 

Hasil analisis kontruksi materi instrumen penilaian etika profesi operator 

instalasi listrik yang dikembangkan berupa lembar observasi dan lembar tes non 

kognitif didapatkan dari penilaian ahli terkait aspek kesesuaian pernyataan 

instrumen yang dikembangkan dengan indikatornya. Hasil hasil analisis 

konstruksi materi lembar observasi dan lembar angket tes non kognitif instrumen 

penilaian etika profesi yang dikembangkan sesuai dengan indikator-indikator yang 

ada dalam instrumen tersebut. Adapun secara rinci hasil analisis konstruksi materi 

lembar observasi dan lembar tes non kognitif instrumen penilaian etika profesi 

yang dikembangkan dapat dilihat pada Lampiran 7 butir D. 

e. Hasil Analisis Kontruksi Bahasa Instrumen Penilaian Etika Profesi 

Operator Instalasi Listrik 

Hasil analisis kontruksi bahasa instrumen etika profesi operator instalasi 

listrik yang dikembangkan berupa lembar observasi dan lembar tes non kognitif 

didapatkan dari aspek-aspek  yang ditelaah oleh ahli materi, yaitu (1) penggunaan 

bahasa sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD), (2) penggunaan kalimat 

yang tidak menimbulkan penafsiran ganda, dan (3) Menggunakan kalimat yang 

jelas dan mudah dipahami. 

Hasil analisis deskripsi konstruksi lembar observasi dan lembar tes non 

kognitif instrumen penilaian etika profesi operator instalasi listrik terkait dengan 
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aspek penggunaan bahasa sesuai EYD menunjukkan bahwa semua butir 

pernyataan dari lembar observasi dan lembar angket tes non kognitif instrumen 

penilaian etika profesi yang dikembangkan sudah sesuai dengan penggunaan 

EYD. Adapun secara lebih rinci hasil analisis deskripsi konstruksi lembar 

observasi dan lembar tes non kognitif instrumen penilaian etika profesi operator 

instalasi listrik terkait dengan aspek penggunaan bahasa sesuai EYD dapat dilihat 

pada Lampiran  7 butir E. 

Hasil analisis kontruksi bahasa dari sebelas butir pernyataan lembar 

observasi dan sepuluh butir pernyataan dari lembar tes non kognitif instrumen 

penilaian etika profesi operator instalasi listrik yang dikembangkan terkait aspek 

penggunaan kalimat yang tidak menimbulkan penafsiran ganda menunjukkan 

bahwa semua butir pernyataan dari lembar observasi dan lembar tes non kognitif 

instrumen penilaian etika profesi yang dikembangkan memiliki pernyataan yang 

tidak menimbulkan penafsiran ganda. Adapun hasil analisis kontruksi bahasa dari 

sebelas butir pernyataan lembar observasi dan sepuluh butir pernyataan dari 

lembar tes non kognitif instrumen penilaian etika profesi operator instalasi listrik 

yang dikembangkan terkait aspek penggunaan kalimat yang tidak menimbulkan 

penafsiran ganda dapat dilihat pada Lampiran 7 Butir F. 

Hasil analisis kontruksi bahasa dari sebelas butir pernyataan lembar 

observasi dan sepuluh butir pernyataan dari lembar tes non kognitif instrumen 

penilaian etika profesi operator instalasi listrik yang dikembangkan terkait aspek 

penggunaan kalimat yang jelas dan mudah dipahami menunjukkan bahwa semua 

butir pernyataan dari lembar observasi dan lembar tes non kognitif instrumen 
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penilaian etika profesi yang dikembangkan menggunakan kalimat yang jelas dan 

mudah dipahami. Adapun hasil lebih rinci analisis kontruksi bahasa dari sebelas 

butir pernyataan lembar observasi dan sepuluh butir pernyataan dari lembar tes 

non kognitif instrumen penilaian etika profesi operator instalasi listrik yang 

dikembangkan terkait aspek penggunaan kalimat yang jelas dan mudah dipahami 

dapat dilihat pada Lampiran 7 Butir G. 

f. Hasil Analisis Deskripsi Keberfungsian Instrumen Etika Profesi 

Operator Instalasi Listrik 

Hasil analisis deskripsi keberfungsian instrumen etika profesi operator 

instalasi listrik diperoleh dari lembar angket respon validator terhadap instrumen 

yang dikembangkan. Berikut langkah-langkah yang digunakan dalam tahap 

analisis ini dapat dilihat pada Gambar 23. 

 

 

 

 

 
Gambar 23. Langkah Analisis Deskripsi Keberfungsian Instrumen Etika 

Profesi Operator Instalasi Listrik 
 

Berdasarkan hasil rekapitulasi data respon validator didapatkan jumlah 

skor maksimum lembar observasi adalah sebesar 213 sehingga nilai skor angket 

respon lembar observasi adalah sebesar 71. Jumlah skor maksimum lembar tes 

non kognitif adalah sebesar 211 sehingga nilai skor angket respon lembar tes non 

kognitif adalah sebesar 70,33. Kemudian didapatkan nilai rata-rata skor respon 

Merekapitulasi data angket respon validator 

Mengkonversi skor yang didapatkan menjadi 
kategori 

Menjumlahkan skor angket respon validator 
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validator dari instrumen yang dikembangkan tersebut sebesar 70,67. Setelah itu, 

nilai  tersebut dikonversi menjadi persentase untuk mendapatkan kriteria kategori 

keberfungsian instrumen penilaian etika profesi operator instalasi listrik yang 

dikembangkan. Berdasarkan tabel konversi persentase menjadi kategori 

didapatkan nilai sebesar 70,67%, sehingga dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa keberfungsian lembar penilaian etika operator instalasi listrik masuk dalam 

kategori baik. 

g. Hasil Analisis Deskripsi Etika Profesi Operator Instalasi Listrik 

Hasil analisis deskripsi etika profesi operator instalasi listrik diperoleh dari 

lembar observasi, dan lembar tes non tes kognitif etika profesi operator instalasi 

listrik yang dikembangkan. Adapun langkah-langkah yang digunakan dapat 

dilihat pada Gambar 24. 

 

  

 

 
 
 

 
 

Gambar 24. Langkah Analisis Deskripsi Etika Operator Instlasi Listrik 
 
 

Berdasarkan hasil rekapitulasi data ujicoba lapangan operasional 

didapatkan jumlah skor maksimum lembar observasi adalah sebesar 754 sehingga 

nilai skor instrumen lembar observasi adalah sebesar 68,55. Jumlah skor 

maksimum lembar tes non kognitif adalah sebesar 684 sehingga nilai skor 

Merekapitulasi data lembar angket tes non kognitif 
dan lembar observasi 

Mengkonversi skor instrumen yang didapatkan 
menjadi kategori 

Menjumlahkan skor lembar angket tes non kognitif 
dan skor lembar observasi 
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instrumen lembar tes non kognitif adalah sebesar 68,40. Selanjutnya didapatkan 

hasil nilai rata-rata skor instrumen dari lembar observasi dan lembar tes non 

kognitif adalah sebesar 68,45. Setelah itu, nilai  tersebut dikonversi menjadi 

persentase untuk mendapatkan kriteria kategori etika para operator instalasi listrik 

yang dinilai. 

Berdasarkan tabel konversi persentase menjadi kategori lembar angket tes 

non kognitif dan lembar observasi didapatkan nilai sebesar 68,45% sehingga 

dengan demikian dapat dikatakan bahwa etika terkait soft skill operator instalasi 

listrik masuk dalam kategori baik. 

 

C. Revisi Produk 

Instrumen penilaian etika profesi operator instalasi listrik direvisi 

berdasarkan saran dari dosen pembimbing, para ahli, dan para supervisor atau 

kepala teknisi di lapangan pada saat sebelum dan sesudah uji coba atau dengan 

kata lain revisi dilakukan pada saat proses telaah instrumen dan saat uji coba 

terbatas terbatas, sehingga pada saat ujicoba lapangan operasional tidak 

ditemukan hal-hal yang menuntut dilakukannya revisi. Revisi produk secara rinci 

dapat dilihat pada Tabel 9. 

Tabel 9. Saran Perbaikan Instrumen 
No Saran Perbaikan Tindak Lanjut 
1 Jumlah butir dikurangi paling tidak 10 butir 

pada lembar angket tes non kognitif 
Diperbaiki sesuai saran 

2 Kalimat pada instrumen khususnya lembar 
angket tes non kognitif lebih dipersingkat 
dan lebih disederhanakan lagi  

Diperbaiki sesuai saran 

3 Satu lembar observasi dibuat untuk satu 
operator instalasi listrik saja 

Diperbaiki sesuai saran 
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D. Kajian Produk Akhir 

Penelitian ini menghasilkan produk instrumen penilaian etika profesi 

operator instalasi listrik yang digunakan untuk menilai etika terkait soft skill 

operator instalasi listrik lulusan SMK. produk telah melewati beberapa tahapan 

yaitu validasi ahli, ujicoba terbatas, dan ujicoba lapangan operasional. 

1. Model Instrumen Penilaian Etika Profesi Operator Instalasi Listrik 

Model instrumen penilaian etika profesi operator instalasi listrik yang 

dihasilkan pada penelitian ini adalah berupa lembar observasi dan lembar tes non 

kognitif yang ditinjau dari tiga aspek yaitu aspek konstruksi, aspek konstruksi 

materi, dan aspek konstruksi bahasa. Berdasarkan hasil respon ahli diketahui 

bahwa  aspek kontruksi dari lembar observasi dan lembar tes non kognitif yang 

dikembangkan bebas dari pernyataan-pernyataan yang tidak pasti, memiliki 

petunjuk pengisian yang jelas, dan menggunakan kalimat yang lugas. Aspek 

kontruksi materi dari lembar observasi dan lembar tes non kognitif yang 

dikembangkan sudah sudah sesuai dengan indikator yang ada. Aspek konstruksi 

bahasa dari lembar observasi dan lembar tes non kognitif yang dikembangkan 

sudah sesuai dengan penggunaan EYD, pernyataan tidak menimbulkan penafsiran 

ganda, dan memiliki kalimat yang jelas dan mudah di pahami. 

Hal tersebut telah sesuai dengan teori yang disampaikan Arifin (2011: 69) 

bahwa instrumen yang baik merupakan instrumen yang memiliki petunjuk 

pengisian yang jelas, menggunakan kalimat yang jelas serta mudah dipahami, 

bebas dari pernyataan yang membingungkan, dan penggunaan bahasa indonesia 

yang baik dan benar. Hasil respon ahli tersebut juga dikuatkan oleh hasil 
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penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2017) dengan judul “Pengembangan 

Instrumen Evaluasi Model CIPP Pada Penerapan Penilaian Proyek Pembelajaran 

IPA Untuk Mengukur Keterampilan Berpikir Kreatif” bahwa instrumen yang 

dikembangkan telah memenuhi syarat instrumen yang baik. 

2. Kualitas Instrumen Penilaian Etika Profesi Operator Instalasi Listrik 

Kualitas instrumen penilaian etika profesi operator instalasi listrik ditinjau 

dari validitas dan reliabilitas. Validitas instrumen dilihat dari respon ahli terkait 

validitas isi meliputi aspek konstruksi, aspek materi, dan aspek bahasa yang diuji 

menggunakan analisis V’ Aiken, sedangkan reliabilitas instumen dihitung 

menggunakan teknik ICC dengan melihat koefisien Cronbach Alpha. Berdasarkan 

hasil respon ahli diketahui bahwa lembar observasi memiliki koefisien V’ Aiken 

0,83-0,92, sedangkan lembar tes non kognitif memiliki koefisien V’ Aiken 0,75-

0,92 yang berarti lembar observasi dan lembar tes non kognitif valid. Uji validitas 

isi ini telah sesuai dengan teori yang di sampaikan Retnawati (2006: 31) bahwa 

apabila sebuah instrumen memiliki koefisien V’Aiken diantara 0,4-0,8 maka 

instrumen tersebut dikatakan valid. Selain itu, hal ini diperkuat oleh hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Fahriyah (2017) dengan judul penelitian 

Pengembangan Instrumen Pengukuran Kemampuan Berpikir Analitis bahwa 

instrumen yang dikembangkan valid. 

Berdasarkan ujicoba lapangan operasional produk, diketahui bahwa 

lembar observasi reliabel dengan koefisien Cronbach Alpha sebesar 0,74, dan 

lembar tes non kognitif belum reliabel dengan koefisien Cronbach Alpha sebesar 

0,69. Hal tersebut telah sesuai dengan teori yang disampaikan Jhonsen & 
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Chrostensen (2012: 78) bahwa sebuah instrumen dikatakan reliabel apabila 

koefisien Cronbach Alpha sama dengan atau lebih besar dari 0,70. Selain itu, hal 

ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Asfaroh (2017) dengan 

judul Pengembangan Instrumen Keterampilan Pemecahan Masalah diketahui 

bahwa instrumen yang dikembangkan memiliki koefisien Cronbach Alpha lebih 

besar dari 0,90. 

3. Kelayakan Instrumen Penilaian Etika Profesi Operator Instalasi Listrik  

Kelayakan instrumen penialaian etika profesi operator instalasi listrik 

ditinjau dari deskripsi fungsionalitas dan deskripsi etika terkait soft skill operator 

instalasi listrik yang dinilai. Deskripsi keberfungsian instrumen penilaian etika 

profesi didapatkan berdasarkan hasil perpaduan respon kegunaan lembar 

observasi dan lembar tes non kognitif dari validator yang kemudian di konversi 

menjadi kategori. Berdasarkan skor angket respon validator untuk lembar 

observasi didapatkan nilai sebesar 71, sedangkan skor angket respon validator 

untuk lembar tes non kognitif didapatkan nilai sebesar 70,33. Selanjutnya nilai-

nilai tersebut dipadukan dan diperoleh nilai sebesar 70,67% dengan kategori baik. 

Selanjutnya, deskripsi etika profesi terkait soft skill operator instalasi 

listrik didapatkan berdasarkan perpaduan hasil nilai ujicoba lapangan operasional 

dari lembar observasi dan lembar lembar tes non kognitif. Beradasarkan hal 

tersebut, didapatkan nilai lembar observasi sebesar 68,55, dan nilai lembar tes non 

kognitif sebesar 68,40. Selanjutnya nilai-nilai tersebut dipadukan dan diperoleh 

nilai sebesar 68,45 % dengan kategori baik.  
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Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa keberfungsian instrumen etika 

profesi operator instalasi listrik untuk menilai soft skill operator instalasi listrik 

ketika bekerja masuk dalam kategori baik, dan etika profesi terkait soft skill 

operator instalasi listrik ketika bekerja masuk dalam kategori baik. Hal ini senada 

dengan kajian teori yang dikatakan Arikunto (2016: 61) bahwa instrumen harus 

memeneuhi objektivitas yakni dapat digunakan dengan baik mengukur objek yang 

diukur. Selain itu, Purwanto (2013: 137) mengatakan bahwa objektivitas juga 

menyangkut kegunaan umum dari suatu instrumen penilaian yang dapat 

dijalankan. Selain itu, hasil ini dikuatkan oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Ramadani (2017) tentang Pengembangan Instrumen Penilaian Kinerja 

Keterampilan Proses Sains bahwa instrumen yang dikembangkan memiliki 

karakteristik yang relevan terkait objektivitas instrumen.       

 

E. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian pengembangan instrumen penilaian etika profesi operator 

instalasi listrik ini memiliki beberapa keterbatasan dalam prosesnya antara lain: 

1. Instrumen penilaian etika profesi operator instalasi listrik yang dikembangkan 

hanya untuk menilai etika profesi operator intalasi listrik saja. Sedangkan 

dalam sebuah proyek terdapat beberapa operator atau jika dilapangan disebut 

teknisi yang terlibat didalamnya seperti teknisi pemipaan, teknisi hydran, dan 

lain-lain. 

2. Tahap diseminasi baru dilaksanakan secara terbatas melalui seminar atau 

penulisan jurnal ilmiah. Sedangkan diseminasi kepada kontraktor masih 
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terbatas pada kontraktor tempat dilaksanakan penelitian. Diharapkan bahwa 

instrumen penilaian etika profesi operator instalasi listrik yang telah 

dikembangkan dapat dideminasi kepada kontarkaator-kontraktor diluar 

tempat pelaksanaan penelitian atau kontaraktor-kontraktor yang ada diseluruh 

Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


