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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan disajikan hasil pengembangan inventori kesiapan kerja 

yang meliputi: hasil penelitian dan pembahasan pengembangan inventori kesiapan 

kerja review ahli, hasil uji coba kelompok kecil dan hasil uji coba empiris.

A. Hasil Penelitian 

1. Hasil Penelitian dan Pembahasan Pengembangan Inventori Kesiapan 

Kerja pada Siswa SMK Hasil Review Item oleh Ahli

Pengembangan inventori kesiapan kerja yang peneliti kembangkan dan 

telah dikonsultasikan dengan pembimbing, menghasilkan draf 1a inventori 

kesiapan kerja (lampiran 1 hal. 83). Draf 1a yang telah disusun kemudian 

diriview oleh ahli yang berkompeten dalam bidang psikometri dan materi. 

Review item ini didasarkan pada instrumen penilaian untuk ahli (lihat lampiran 

3 hal. 95). Review item yang dilakukan oleh ahli bertujuan untuk mengukur 

validitas isi dari inventori kesiapan kerja siswa SMK jurusan animasi melalui 

pendapat ahli yang berkompeten (Expert Judgment). Review item oleh ahli 

sekaligus proses validasi isi dari inventori kesiapan kerja siswa SMK jurusan 

animasi yang telah disusun oleh peneliti. Validasi dari ahli inilah yang 

menunjukan bahwa inventori kesiapan kerja siswa SMK jurusan animasi yang 

telah disusun memenuhi persyaratan validasi isi, artinya inventori kesiapan 

kerja siswa SMK jurusan animasi dinyatakan mampu mengukur kesiapan 

kerja siswa SMK jurusan animasi.
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Review item dilakukan oleh ahli yang berkompeten dalam bidang 

psikometri dan materi Bimbingan dan Konseling yaitu Ibu Rosita Endang K, 

M.Si selaku dosen jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas 

Negeri Yogyakarta bidang keahlian Psikologi Industri dan Organisasi. Review

item dilakukan mulai 28 Januari- 04 April 2012.

Secara garis besar, aspek yang diungkap dalam uji validitas yang 

dilakukan oleh ahli dalam penelitian ini adalah: a) kesesuaian kisi-kisi 

inventori kesiapan kerja siswa SMK jurusan animasi dengan kajian teori, b) 

kesesuaian penjabaran variabel menjadi indikator, indikator menjadi item 

pernyataan-pernyataan inventori kesiapan kerja siswa SMK jurusan animasi 

dengan kajian teori, c) kelengkapan inventori kesiapan kerja siswa SMK 

sebagai instrumen dan, d) redaksional yang digunakan dalam menyusun 

inventori kesiapan kerja siswa SMK jurusan animasi.

Berdasarkan review item yang telah dilakukan oleh ahli, draf 1a 

mengalami 6 kali perubahan sesuai saran ahli. Adapun secara terperinci 

pembahasan penjelasan penilaian pengembangan inventori kesiapan kerja 

siswa SMK jurusan animasi sebagai berikut:

a. Teori yang digunakan kurang kuat untuk dijabarkan kedalam kisi-kisi. 

Indikator yang dijabarkan dalam kisi-kisi tidak sesuai dengan kajian 

teori. Berdasarkan masukan dari ahli maka indikator kisi-kisi inventori 

kesiapan kerja siswa SMK jurusan animasi diubah total.
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Inventori kesiapan kerja siswa SMK jurusan animasi yang telah 

direview oleh ahli mengalami 6 kali revisi. Kisi-kisi pengembangan 

inventori kesiapan kerja pada siswa SMK jurusan animasi draf Ia pada 

tabel 6 (sebelum revisi lampiran 6 hal. 111) karena tidak sesuai dengan 

kajian teori, berdasarkan masukan dari ahli maka direvisi yang 

menghasilkan draf Ib pada tabel 7 (lampiran 7 hal 121), karena masih 

ada kesalahan pada penyusunan indikator dan berdasarkan saran ahli 

maka di revisi lagi yang menghasilkan draf Ic pada tabel 8 (lampiran 8 

hal. 125). Setelah direvisi ternyata masih ada kekurangan pada 

penyusunan indikator, maka sesuai saran ahli kisi-kisi draf Ic  direvisi 

kembali yang menghasilkan draf Id pada tabel 9 (lampiran 9 hal. 129), 

pada draf Id setelah direview kembali oleh ahli ternyata masih ada 

indikator yang tidak sesuai kemudian draf Id direvisi kembali 

berdasarkan saran ahli yang menghasilkan draf Ie pada tabel 10

(lampiran 10 hal. 134). Dan pada kisi-kisi draf Ie peneliti kembali 

meminta ahli untuk mereview kisi-kisi ternyata masih ada sedikit 

kekurangan yang harus peneliti sempurnakan, setelah itu peneliti 

merevisi kembali kisi-kisi yang menghasilkan draf If pada tabel 11

(lampiran 11 hal. 138). Kisi-kisi draf If, peneliti konsultasikan kembali 

dengan ahli yang kemudian ahli menyetujui kisi-kisi dan item inventori 

maka dihasilkan kisi-kisi Inventori Kesiapan Kerja Siswa SMK Jurusan 

Animasi draf II (lampiran 13 hal 147).
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Penilaian revisi dari ahli dijabarkan sebagai berikut:

1) Kisi-kisi yang dibuat sudah sesuai dengan operasional konsep;

2) Indikator yang dibuat sudah sesuai dengan variabel dan sub 

variabelnya.

b. Jumlah item pernyataan positif dan negatif  tidak seimbang. Sebaiknya 

selisih jumlah item tidak terlalu besar, karena jumlah item tidak harus 

sama jumlahnya.

c. Ada beberapa item yang kurang tepat penggunaannya atau tidak sesuai 

dengan indikator. Sehingga sulit untuk dipahami, seperti nomor: 1, 2, 3, 

11, 12, 31, 34, dan 36 (lihat lampiran 4  halaman 100).

d. Setelah menghasilkan kisi-kisi dan item inventori yang disetujui oleh 

ahli, kemudian ahli mereview kelengkapan inventori kesiapan kerja 

pada siswa SMK jurusan animasi sebagai instrumen (pada lampiran 12 

hal. 143). Masukan dari ahli, kalimat dalam pengantar masih kurang 

sesuai struktur kalimatnya, kemudian petunjuk mengerjakan pada 

bagian mengganti jawaban yang salah langsung pada inti, tidak perlu 

dijelaskan dengan contoh pernyataan. Kemudian kelengkapan inventori 

direvisi berdasarkan saran dari ahli.

Inventori kesiapan kerja siswa SMK jurusan animasi yang telah 

disetujui oleh ahli, kemudian dikonsultasikan kembali dan ahli 

memutuskan layak untuk diuji coba lapangan sesuai dengan saran dari 

ahli. Dengan demikian inventori kesiapan kerja siswa SMK jurusan 

animasi ini dinyatakan valid, artinya mampu untuk mengungkap 
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kesiapan kerja siswa SMK jurusan animasi. Selanjutnya digunakan 

untuk uji coba tahap 1 (uji coba kelompok kecil) pada 30 siswa SMK N 

3 Kasihan jurusan animasi.

2. Pengembangan Inventori Kesiapan Kerja Siswa SMK Jurusan 

Animasi Hasil Uji Coba Kelompok Kecil

Hasil review item oleh ahli menghasilkan draf II (lampiran 13 hal. 147). 

Inventori kesiapan kerja siswa SMK jurusan animasi kemudian diuji cobakan 

pada kelompok kecil, yaitu pada 30 orang siswa disertai dengan lembar 

penilaian siswa.

Uji coba kecil ini bertujuan untuk mengetahui apakah item mudah 

dimengerti dan dapat dipahami oleh responden sebagaimana yang diinginkan 

oleh penyusun atau tidak. Selain itu, hasil uji coba kelompok kecil ini 

dianalisis secara statistik untuk menyeleksi item-item yang memenuhi syarat. 

Item-item yang memenuhi syarat ini selanjutnya dimasukkan dalam draf III 

inventori kesiapan kerja pada siswa SMK jurusan animasi.

Proses pengambilan data uji coba kelompok kecil dilakukan

menggunakan simple random sampling. Dikatakan simple karena pengambilan 

anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan 

strata yang ada dalam populasi tersebut. Sampel berasal dari kelas XII jurusan 

animasi SMK N 3 Kasihan- Bantul berjumlah 30 orang pada tanggal 05 April 

2012.

Pada tahap pengisian, siswa dikondisikan dalam keadaan tenang dan 

tertib di dalam ruangan. Kemudian siswa diberi buku inventori kesiapan kerja 
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dan lembar jawab. Sebelum siswa mengerjakan peneliti membacakan 

pengantar, petunjuk mengerjakan, dan contoh cara mengerjakan. Waktu yang 

diperlukan untuk menyelesaikan inventori kesiapan kerja ini masing-masing 

siswa berbeda berkisar antara 15-40 menit. Siswa yang sudah selesai 

mengerjakan inventori kesiapan kerja, kemudian siswa diberi lembar evaluasi 

atau penilaian inventori kesiapan kerja diantaranya untuk menilai isi dan 

kelengkapan inventori kesiapan kerja.

Hasil data lembar penilaian siswa pada inventori kesiapan kerja siswa 

SMK jurusan animasi sebagai berikut:

a. Siswa menyatakan bahwa pengantar dan petunjuk mengerjakan sudah 

jelas dan mudah dipahami.

b. Contoh pernyataan mudah dipahami sehingga memudahkan siswa untuk 

menjawab pernyataan-pernyataan yang disajikan.

c. Siswa menyatakan tidak ada kata-kata yang sulit dimengerti.

d. Tidak ada kalimat yang kurang tepat redaksionalnya.

e. Penampilan fisik dari inventori kesiapan kerja siswa SMK jurusan 

animasi ini menarik perhatian siswa. Siswa mengatakan kemasan 

inventori dalam bentuk ini menarik desainnya untuk ukuran pemula.

Berdasarkan penilaian dari hasil uji coba kelompok kecil dapat 

disimpulkan bahwa inventori kesiapan kerja siswa SMK jurusan animasi ini 

secara isi sudah jelas dan mudah dipahami, serta kemasan inventori kesiapan 

kerja siswa SMK jurusan animasi juga menarik dan cukup rapih 

pengerjaannya sehingga tidak perlu ada perubahan. Setelah itu, data hasil uji 
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coba kelompok kecil dianalisis secara kuantitatif untuk mengetahui koefisien 

reliabilitasnya dan menyeleksi item-item yang memenuhi syarat dan tidak 

memenuhi syarat, untuk dimasukkan dalam draf III inventori kesiapan kerja 

pada siswa SMK jurusan animasi.

a. Proses Seleksi Item (Korelasi Item-Total)

Saifuddin Azwar (2011: 59) menjelaskan bahwa “semakin tinggi 

koefisien korelasi positif antara skor item dengan skala secara keseluruhan 

yang berarti semakin tinggi tinggi daya bedanya”.

“Kriteria pemilihan item berdasar korelasi item-total, biasanya 

digunakan batasan rix ≥ 0, 30. Semua item yang mencapai koefisien 

korelasi minimal 0,30 daya pembedanya dianggap memuaskan, sedangkan 

yang di bawah 0, 30 diinterpretasikan sebagai item yang memiliki daya 

diskriminasi rendah (Saifuddin Azwar, 2011: 65 )”.

Korelasi item total digunakan untuk menyeleksi item-item yang 

dimaksudkan dalam format final inventori kesiapan kerja siswa SMK 

jurusan animasi. Dalam penelitian ini, krteria pemilihan item didasarkan 

pada korelasi item total dengan batasan r ≥ 0,30. Setelah hasil uji coba 

tahap I (uji coba kelompok kecil) dianalisis secara kuantitatif dengan 

bantuan program SPSS seri 15,0 (lampiran 15 hal. 155) maka diperoleh 

hasil sebagai berikut:

1) Item yang memiliki korelasi item-total di atas 0, 30 ada 58 item, yaitu 

item nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
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40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 

60, 61, 62,  dan 63.

Selanjutnya item-item tersebut telah memenuhi syarat dan kemudian 

di masukan ke dalam draf III (lampiran 17 hal. 167) inventori 

kesiapan kerja  siswa SMK jurusan animasi.

2) Item yang memiliki korelasi item total di bawah 0,30 ada 5 item yaitu 

16, 23, 29, 43 dan 59. Item-item ini dinyatakan item gugur.

Adapun komposisi jumlah item yang sahih dan tidak sahih tersebut 

dapat dilihat pada tabel 14 (lihat lampiran 16 halaman 162).

b. Uji Reliabilitas

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan bantuan komputer 

program SPSS seri 15, 0 menunjukan koefisien reliabilitas inventori 

kesiapan kerja siswa SMK jurusan animasi pada uji coba tahap I (uji coba 

kelompok kecil) adalah 0, 958 (lampiran 15 hal. 155). Maka dapat ditarik 

kesimpulan inventori kesiapan kerja siswa SMK jurusan animasi ini 

memiliki reliabilitas yang tinggi. Seperti yang dijelaskan oleh Saifuddin 

Azwar (2011: 83) mengatakan” bahwa semakin tinggi koefisien 

reliabilitas mendekati angak 1,00 berarti dikatakan semakin tinggi 

reliabilitasnya, tetapi sebaliknya koefisien yang semakin rendah 

mendekati angka 0 maka dikatakan semakin rendah reliabilitasnya”.  Dari 

uji coba kelompok kecil ini menghasilkan draf III inventori kesiapan 

kerja siswa SMK jurusan animasi (lampiran 17 hal. 167) yang terdiri dari 

58 item dari 63 item dan 5 item dinyatakan gugur yaitu nomor 16, 23, 29, 
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43 dan 59. Selanjutnya inventori kesiapan kerja siswa SMK jurusan 

animasi digunakan untuk uji coba tahap II (uji coba kelompok besar) 

pada 60 siswa SMK Negeri 3 Kasihan. 

3. Hasil Penelitian Pengembangan Inventori Kesiapan Kerja Siswa 

Sekolah Menengah Kejuruan Jurusan Animasi Hasil Uji Coba 

Kelompok Besar

Uji coba kelompok besar (tahap II) merupakan uji coba terakhir inventori 

kesiapan kerja siswa SMK jurusan animasi , yang diuji cobakan pada 60 siswa 

SMK jurusan animasi. Kemudian hasil uji coba kelompok besar dianalisis 

dengan bantuan komputer program SPSS seri 15, 0.

a. Proses Seleksi Item (Korelasi Item-Total)

Hasil dari uji coba dianalisis dengan menggunakan bantuan 

komputer program SPSS seri 15, 0. Hal ini dilakukan untuk menyeleksi 

item-item yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat (lihat 

lampiran 18 hal. 173).

Selanjutnya hasil uji statistik dengan kriteria pemilihan item yang 

didasarkan pada korelasi item-total dengan batasan r ≥ 0,30 inventori 

kesiapan kerja untuk siswa SMK jurusan animasi yang terdiri dari 58

item ada 2 item yang dinyatakan gugur yaitu item nomor 25 dan 27.

Dengan demikian ada 56 item yang dinyatakan sahih. Adapun 

komposisi jumlah item yang sahih dan tidak sahih pada uji coba tahap II 

dapat dilihat pada tabel 16 (lampiran 19 halaman 181).
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b. Uji Reliabilitas

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan bantuan komputer 

program SPSS seri 15,0 menunjukkan  koefisien reliabilitas inventori 

kesiapan kerja siswa SMK jurusan animasi adalah 0, 959 (lampiran 18

hal. 173). Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan uji coba kelompok 

besar inventori kesiapan kerja siswa SMK jurusan animasi ini memiliki 

reliabilitas tinggi. Dari total awal keseluruhan berjumlah 63 item 

kemudian memiliki item gugur sebanyak  5 item, sehingga jumlah 

keseluruhan item yang digunakan adalah 58 item yaitu 16, 23, 29, 43 dan 

59. Hasil uji reliabilitas pada uji coba kelompok kecil adalah 0, 958 dan 

uji reliabilitas pada uji coba kelompok besar adalah 0, 959 dengan 2 item 

yang dinyatakan gugur yaitu nomor 25 dan 27. Maka dapat dikatakan 

koefisien reliabilitas antara uji coba kelompok kecil dan kelompok besar 

memiliki reliabilitas yang tinggi. 

4. Kategorisasi Inventori Kesiapan Kerja pada Siswa SMK  Jurusan 

Animasi

Inventori kesiapan kerja pada siswa SMK jurusan animasi ini 

memiliki 56 item yang masing-masing diberi skor berkisar mulai dari 1, 2, 3, 

sampai 4 sehingga skor terkecil yang mungkin diperoleh oleh subjek pada 

inventori ini adalah 56 (yaitu 1x56) dan skor tertinggi yang mungkin 

diperoleh adalah 224 (4x 56). Rentang skornya adalah 168 (224-56). Setiap  

satuan deviasi standarnya bernilai = 168/6=28, dan mean teoritisnya adalah 

= 56x3= 168.
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Dengan demikian diperoleh norma kategorisasi sebagai berikut:

Tabel 1. Norma Kategorisasi Inventori Kesiapan Kerja Siswa SMK 
Jurusan Animasi 

NORMA KATEGORI

X < (μ-1,0 σ) X< 140 56- 139 Rendah

(μ-1,0 σ) ≤ X<(μ+1,0 σ) 140 ≤ X <196 140- 195 Sedang

(μ+1,0 σ) ≤ X 196≤ X 196- 224 Tinggi

Keterangan: X adalah skor total masing-masing siswa

Deskripsi kategori inventori kesiapan kerja siswa SMK jurusan animasi:

a. Rendah

Secara umum siswa kurang memiliki kemampuan-kemampuan dasar 

yang diperlukan pada pekerjaan. Kemampuan dasar tersebut mencakup 

tanggungjawab, fleksibilitas, keterampilan, komunikasi, pandangan 

terhadap diri dari kesehatan dan keselamatan. Siswa kurang mampu dalam 

menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan ketentuan.

b. Sedang

Secara umum telah cukup memiliki kemampuan-kemampuan dasar 

yang diperlukan pada pekerjaan. Kemampuan dasar tersebut mencakup 

tanggungjawab, fleksibilitas, keterampilan, komunikasi, pandangan 

terhadap diri, kesehatan dan keselamtan. Siswa cukup mampu 

menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan ketentuan.

c. Tinggi

Secara umum telah memiliki kemampuan-kemampuan dasar yang 

diperlukan pada pekerjaan. Kemampuan dasar tersebut mencakup 
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tanggungjawab, fleksibilitas, keterampilan, komunikasi, pandangan 

terhadap diri, kesehatan dan keselamatan. Siswa akan mampu 

menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan ketentuan.

5. Format Akhir Inventori Kesiapan Kerja Siswa Sekolah Menengah 

Kejuruan Jurusan Animasi

Setelah dilakukan uji coba kelompok besar (uji coba tahap II) maka 

diperoleh final inventori kesiapan kerja pada siswa Sekolah Menengah 

Kejuruan jurusan animasi (lihat lampiran 20 hal. 186). Penjelasan umum 

tentang inventori kesiapan kerja pada siswa Sekolah Menengah Kejuruan 

jurusan animasi ini adalah sebagai berikut:

a. Inventori kesiapan kerja pada siswa Sekolah Menengah Kejuruan 

jurusan animasi ini berisi 56 item pernyataan, terdiri dari 29 item 

favorable dan 27  pernyataan unfavorable.

b. Inventori kesiapan kerja siswa Sekolah Menengah Kejuruan jurusan 

animasi ini dapat digunakan untuk mengukur kesiapan kerja siswa SMK 

tingkat akhir.

c. Penggunaan inventori kesiapan kerja pada siswa Sekolah Menengah 

Kejuruan jurusan animasi ini tidak dibatasi waktu, namun dalam 

pelaksanaannya membutuhkan waktu kurang lebih 40 menit.

d. Dalam mengerjakan inventori kesiapan kerja pada siswa sekolah 

menengah kejuruan jurusan animasi ini responden dihadapkan pada 

buku inventori kesiapan kerja Sekolah Menengah Kejuruan jurusan 

animasi dengan lembar jawab yang terpisah dengan buku.
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e. Setelah responden selesai mengerjakan, selanjutnya dilakukan penskoran 

untuk setiap jawaban responden. Pada pernyataan favorable

penskorannya adalah untuk jawaban Sangat Sesuai (SS)= 4, Sesuai (S)= 

3, Tidak Sesuai (TS)= 2, Sangat Tidak Sesuai (STS)= 1, yaitu pada 

nomor 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 33, 34, 35, 36, 41, 

42, 44, 49, 50, 51, 52, 57, 58, 60 dan 63. Sedangkan pada pernyataan 

unfavorable untuk jawaban Sangat Sesuai (SS)= 1, Sesuai (S)= 2, Tidak 

Sesuai (TS)= 3, Sangat Tidak Sesuai (STS)= 4, yaitu pada nomor 5, 6, 7, 

8, 13, 14, 15, 21, 22, 24, 30, 31, 32, 37, 38, 39, 40, 45, 46, 47, 48, 53, 54, 

55, 56, 61, dan 62.

f. Subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian hanya 60 orang 

siswa SMK N 3 Kasihan- Bantul.

Inventori kesiapan kerja siswa Sekolah Menengah Kejuruan jurusan 

animasi yang memiliki jumlah item 56 pernyataan ini dapat disimpulkan telah 

memenuhi persyaratan reliabilitas yaitu memiliki koefisien reliabilitas sebesar 

0, 959. Setelah dilakukannya uji coba dan penilaian kelompok kecil, uji coba 

dan penilaian uji coba kelompok besar serta memenuhi persyaratan validitas 

melalui professional judgment. Dengan demikian inventori kesiapan kerja 

pada siswa Sekolah Menengah Kejuruan jurusan animasi ini dinyatakan 

memiliki reliabilitas yang tinggi. 
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6. Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan yang ada dalam penelitian pengembangan ini adalah 

sebagai berikut:

a. Inventori kesiapan kerja siswa SMK jurusan animasi ini masih perlu 

diteliti lebih lanjut serta diuji cobakan dengan subyek yang lebih banyak.

b. Penelitian dilakukan pada subyek penelitian terbatas yaitu berjumlah 60 

siswa jurusan animasi dan hanya diujicoba pada satu sekolah yaitu SMK 

Negeri 3 Kasihan- Bantul, sehingga pengembangan ini belum berlaku 

secara luas.

c. Pengembangan inventori kesiapan kerja ini hanya diperuntukkan untuk 

siswa SMK jurusan animasi. Karena dikembangkan sesuai dengan 

kesiapan kerja siswa SMK jurusan animasi, terutama SMK N 3 Kasihan.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil dari pengembangan penelitian yang telah dilakukan ialah berupa 

inventori kesiapan kerja siswa SMK jurusan animasi. Adapun langkah-langkah 

penyusunan inventori kesiapan kerja siswa SMK jurusan animasi mengacu pada 

langkah-langkah dasar dalam perancangan dan penyusunan skala psikologi 

menurut Saifuddin Azwar (2011: 11) yaitu sebagai berikut: “1) identifikasi tujuan 

ukur, 2) operasional konsep, 3) pemilihan format stimulus, 4) penulisan item, 5) 

uji coba, 6) analisis item, 7) kompilasi I seleksi item, 8) pengujian reliabilitas, 9) 

validasi, 10) kompilasi II format final”.

Berdasarkan hasil uji coba lapangan pada uji coba kelompok kecil (uji coba 

tahap I) yang dilakukan pada 30 siswa SMK jurusan animasi, menunjukkan 
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koefisien reliabilitas 0, 958 dengan 5 item yang dinyatakan gugur. Kemudian pada 

uji coba kelompok besar (tahap II) yang dilakukan pada 60 siswa SMK jurusan 

animasi, menunjukkan koefisien reliabilitas 0, 959 dengan 2 item yang dinyatakan 

gugur. Item yang gugur tersebut memiliki nilai koefisien reliabilitas di bawah      

0, 30. Maka dari itu item-item tersebut dinyatakan gugur. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Saifuddin Azwar (2011: 65) “semua item yang mencapai koefisien 

korelasi minimal 0, 30 daya pembedanya dianggap memuaskan, sedangkan yang 

di bawah 0, 30 diinterpretasikan sebagai item yang memiliki daya diskriminasi 

rendah”.

Banyaknya item yang dinyatakan gugur memiliki beberapa kemungkinan 

yaitu:

a. Banyak siswa yang mengeluh jumlah item yang banyak sehingga siswa 

yang merasa jenuh dan terburu-buru dalam mengerjakan. Hal ini 

mengakibatkan siswa tidak maksimal dalam memberikan jawaban.

b. Adanya faktor human eror yang dipengaruhi oleh suasana hati, subyek 

situasi, dan kondisi lingkungan sekitar sehingga dapat mempengaruhi 

jawaban subyek.

c. Inventori kesiapan kerja siswa SMK jurusan animasi ini berbentuk 

pernyataan yang secara tidak langsung mengungkap indikator yang

diinginkan. Sehingga kemungkinan ada perbedaan persepsi antara siswa 

dengan peneliti dan hal ini mempengaruhi hasil yang diharapkan.

Pengurangan terhadap jumlah item akan mempengaruhi reliabilitas dan 

validitasnya. Seperti yang dikemukakan oleh Saifuddin Azwar (2011: 66) 
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mengatakan bahwa “ pengurangan jumlah item yang dihilangkan bersifat paralel 

dengan item-item yang disisakan”.

Dengan melihat hasil akhir dari uji coba tahap II yang menunjukkan harga 

koefisien reliabilitas sebesar 0, 959 maka dapat dikatakan bahwa inventori 

kesiapan kerja siswa SMK jurusan animasi ini memiliki reliabilitas yang tinggi. 

Seperti halnya yang diungkapkan oleh Saifuddin Azwar (2011: 83) bahwa “ 

semakin tinggi koefisien reliabilitas mendekati angka 1, 00 berarti semakin tinggi 

reliabilitasnya, tetapi sebaliknya koefisien yang semakin rendah mendekati angka 

0 maka dikatakan semakin rendah reliabilitasnya”. 

C. Implikasi terhadap Bimbingan dan Konseling

Peranan konselor di sekolah sangat penting terutama untuk SMK dalam hal 

ini mengenai kesiapan kerja. Guru BK dapat membantu siswa dalam memberikan 

gambaran mengenai pemilihan karir atau profesi serta kehidupan dunia kerja. 

Layanan yang cocok diberikan guru BK adalah melalui bimbingan karir. Winkel 

(2007: 114) berpendapat “ bimbingan karir adalah bimbingan dalam 

mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja, dalam memilih lapangan kerja atau 

jabatan/ profesi tertentu serta membekali diri supaya siap memangku jabatan”.

Dengan demikian seorang konselor dituntut untuk dapat membangun 

hubungan konseling yang baik dengan konseli. Membangun hubungan konseling 

merupakan hal penting dan menentukan dalam proses konseling. Untuk 

membangun hubungan konseling maka konselor harus mengenal secara 

mendalam konseli yang akan dilayani. Sehingga konselor harus memiliki 
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seperangkat instrumen/tes yang dapat mengungkap berbagai data mengenai siswa 

termasuk data untuk mengetahui pemilihan karir siswa.

Inventori kesiapan kerja ini merupakan salah satu alat yang dapat membantu 

guru BK untuk mengetahui karakteristik peserta didik yang unik dan beragam. 

Inventori kesiapan kerja ini khusus diperuntukan siswa SMK jurusan animasi. 

Inventori kesiapan kerja siswa SMK jurusan animasi dapat bermanfaat bagi guru 

BK dalam memperoleh data tentang siswa yang akan mempermudah guru BK 

dalam memberikan layanan bimbingan kepada siswanya. Sehingga guru BK dapat 

mengidentifikasi kesiapan kerja siswa SMK jurusan animasi.

Jadi dengan adanya penelitian pengembangan inventori kesiapan kerja siswa 

SMK jurusan animasi ini diharapkan dapat membantu guru BK dalam 

memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik. Sehingga 

guru BK mengetahui dibagian mana siswa belum siap memasuki dunia kerja.


