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ABSTRAE

ITARYATI JABAR DKK. Hinat llahasisna Terhadap Profesi Guru

dan Beker-ia dL Industri Jurusan PT. BanElunan EE[X. IKIP

Padanq.

Penelitian ini dirancang untuk nelihat ganbaran ninat

nahasiswa untuk nenjadi guru dan bekeria di industri, iuga

untuk nenEletahui perbedaan ninat untuk neniadi guru dengan

ninat bekerja di industri nahasi-swa iurusan PT. Bangunan

FPTK IKIP Padang. Sasaran penelitian adalah nahasiswa

tingkat II dan III dengan sanPel sebanyak 7O orang, dan

teknik penBanbilan sanpel proporsional randon sanplinEf dari

Krejcie dan l{organ-

Penglukuran ninat kerja dilakukan dengan nenggunakan

anEket ninat neniadi guru dan ninat bekerja di industri,

nenggunakan skala Likert denBan 5 kategori iawaban. f,.oefi-

sien keterandalan angket ainat untuk neniadi Efuru dan ninat

untuk bekerja di industri nasinEf-nasinB O,954 dan 0,92O.

Sedalgkan analisis data penelitian dilakukan dengan teknik

analisis deskriptif dan neneari prosentase nasinEf-nasing

ninat untuk nenjadi guru dan uinat bekeria di industri.

Selanjutnya analisis data penelitian dilakukan denBan

teknik analisis uii - t.

Dari hasil data deskriptif, peneliti nenenukan bahwa

untuk ninat neniadi guru diperoleh Hean = 105,357, Sinpang-

an Baku = L4,LZB -
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Untuk rinat bekerja di industri diBeroleh llean = I-LL,ZZ9'

Sinpangan Baku = 11,978.

Dari hasil uii t, ternyata ditenui ninat nahasiswa

untuk bekerja di industri lebih tinggi dari ni.nat nahasiswa

untuk nenjadi Eluru yaitu -2'652,yanEf berarti ada perbedaan

antara ninat nahasiswa Jurusan PT. Bangunan FPTK IKIP

Padang untuk bekerja neniadi Efuru dengan bekeria di indus-

tri pada taraf signifikansi 5 Z-

Persentase iunlah nahasiswa yanEf berninat bekeria Den-

jadi guru di S}IKTA adalah sebesar 362 , iunlah nahasiswa

yang berninat bekerja di industri sebesar 6OZ dan yang neni-

liki ninat yang snrra kuat antara profesi guru denElan bekeria

di industri sebesar 42.

Tindak laniut dari penelitian ini bagi FPTK IKfP

Padang dapat dijadikan 5gfungai bahan nasukan dalan

penyerpurnaan kurikulun 1991,/1992 dengan konposisi

kurikulun yang nenberi penekanan pada bidang teknologi

industri.
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BAB I
PBNDAHULUAN

A. Latar Belakang l{asalah

FPTK IKIP Padang adalah salah satu dari dua EPTf,. di

Indonesia yang diberi kePercayaan oleh penerintah untuk

neningkatkan kuali.tas dan kuantitas Pendidikan

Teknologi. Untuk itu seneniak tahun 1976 FPTK IKIP

Padang dengan bantuan Bank Dunia ke Melah nulai

nenpersiapkan diri dengan lerencanakan propren pendidik-

an yang dijabarkan dalan kurikulun yang dinanis,

penEfadaan fasilitas pendidikan yang nenadai, tenaga

pendidik yang neniliki kenanpuan, Pengelolaan adninis-

trasi yang efektif dan efisien dan lain-lainnya'

Senenjak dari tahun 1g7g saat dinulainya ProEfran

pendidikan dan pengqjaran di FPTK IKIP Padang sanPai

dengan senester I tahun 1991, telah dinisuda sebanyak

!,25A orang Sariana 51 dari berbagai keahlian, bidang

studi TeknoloEfi dan Eeiuruan (kurikulun FPTK 1991/1gg| :

1). Lulusan tersebut 5s[aE!i-an besar telah diangkat

sebaElai staf pengaiar di sllKTA, BLPT, atau staf pengaiar

PadaTTUCdanPerEluruanTinggisertasebagiankecit
bekerja di industri. Kenudian bagi Para lulusan EPTK

dari tahun 1983 sanpai tahun lg$g nengeroleh kesenPatan

Iangsung ditenpatkan penerintah Pada berbaElai lenbaga

pendidikan teknik yang.tersebar di seluruh llusantara,

karena nereka sebelunnya adalah nahasiswa penerina

1
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tunjangan ikatal dinas, nalun sesudah lasa tersebut

tanatan IPTE IKIP Padanfl tidak lagi nenperoleh kesenPat-

an seperti itu.

l{enurut surat edaran dari Direktur Direktorat

Pendidikan llenengah Keiuruan kebutuhan akan guru di

SHITA sudah terPenuhi, sedanBkan untuk tenatfa PengEfanti

pensiunan atau yang neninElEfa1 dunia diperkirakan hanya

sekitar o,'l z (Kurikulun FPTK 1991,/1992 : 1)- llenghadapi

gejala tersebut naka FPTK IKIP Padang berupaya untuk

nengenbangkan dan neninElkatkan nisinya nelalui progran

baru seperti yanEf tertera dalan buku kurikulun FPTE IKIP

Padang (1991/1992 z 2) yang berbunyi, karena nisinya

yanE dipercayakan Penerintah telah dapat dipenuhi naka

rqiarlah EPTK IEIP Padang DengeDbanEfkan dan neningkatkan

kualitas layanannya nelalui berbaBai proElran yanEg daPat

nenperluas cakupan bidanrl studi yang dibinanya.

Perluasan cakupan bidang studi dinaksudkan sebagai

bekal berupa nateri teknik bagi lulusan FPTK yang

bernaksud untuk nenilih profesi di industri nantinya-

Dalan rangka nenunianEl penEfenbanElan bldang studi

tersebut FPTK IKIP Padang telah aeniliki berbagai

fasilitas fisik naupun non fisik sePerti tersedianya

Iaboratoriua, workshoP, ruanEf kuliah serta Perangkat

lainnya seperti tenaga penEgqiar yang aenenuhi syarat

untuk naksud tersebut.

Berdasarkan arguDen tersebut naka FPTK IKIP Padang

rerancang dua alternati.f proEfran pendidikannya yang
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dituangkan dala-n buku kurikulun EPTK If,,IP Padang

1991/1992 (1991 : 3) yaitu,

Sudah tiba saatnya FPTK IKIP Padang nenainkan
peran yang lebih besar dalan nenyiaPkan te-
na.Efa pendidik keiuruan dan teng€a ahli - De-
ngan denikian lulusan FPTE IKIP Padang yang
akan datang tidak hanya berEferak dibidang
pendidikan nanun dapat pula bekeria di indus-
tri, bahkan diharapkan Posisi ini akan dapat
nenciptakan laPanElan keria baru (niraswasta)-

Progran pendidikan yang, dirancang denEfan dua

renEfhasilkanalternatif tersebut diharapkan n'rPu

lulusan yang neniliki kenanpuan--keaanpuan 5sfuagai

berikut (kurikulun 1991,/1992 | 4) :

1. Pendidikan tenrga kependidikan bidang
teknologi dan keiuruan yang DanPu nenge-
Iola pendidikan dan penEqjaran di Sltf,TA-

2. Pendidikan tennga kepelatihan bidang
teknoloEli dan keiuruan yan,g naDPu ne-
ngelola pendidikan dan pengaiaran di ba-
lai-baIai latihan industri penerintah
dan pusat-pusat training.

3. Pendidikan tenrc a kerja Profesi yang
berkeaanPuan teknik setara denEran lulus-
an proElran polyteknik. DiharaPkan lulus-
an ini nanpu Dengisi lapangan keria ne-
nenEfah di sektor i.ndustri.

Dengan dikenbanElkannya nisi FPTK IKIP Padang

tersebut, naka untuk tahun-tahun nendatang lulusannya

diraneanEf guna nenenuhi. tuiuan kurikulun tahun 1991/1ggz

tersebut yakni kurikulun FPTK IKIP Padang berorientasi

nelatih nahasiswa untuk dapat nenasuki, tunbuh dan

berkenbang pada pendidikan keiuruan (tena€a kependidikan

di SIIKTA atau instruktur swasta di balai-balai latihan)

dan dunia keria ( pekeria industri ) -

iv\rLli( Uir I Ii[^ltt-'USIAKplAN

ll(lP P/r D /\N6



4

Perbedaan orientasi kurikulun tahun 1976 (lana)

dengan kurikuluu' tahun 1991,/1992 (baru) terletak pada

pendekatan dan sasarannya. Pada buku kurikulua tahun

1991/1992 ( 1991 : 5) diielaskan bahwa, kurikulun 1"'a

lebih nenekankan pada penyiaPan tenaEa pendidikan

kejuruan (kurikulun ST!{,/S!{KTA), sedangkan kurikulun baru

nenberi penekanan yang seinbang antara pendidikan

keguruan denEian teknologi di industri.

Berkaitan denEfan adanya pengenbangan kurikulul,FEfar

tujuan kurikulun dapat nencaPai sasarannya uaka salah

satu aspek yanEl perlu nendapat Perhatian adalah

kecendrungan kondisi psikologis nahasiswa dalan

nenjalani kurikulun tersebut. Para ahli psikologi

nenEiatakan bahwa dalan penilihan kegiatan suatu usaha

pencapaian tuiuan kehidupan nanusia, akan lebih banyak

ditentukan oleh faktor ninat yang diniliki- llinat

seseorang terhadap suatu pekeriaan belun tentu sa.na.

Perbedaan ini disebabkan oleh PersePsi nasinEl-nasing

oranEf terhadap karakteristik pekeriaan yanEf sesuai de-

ngan ksinnpuan seseoranEf.

Persepsi ninat nahasisra iurusan PT. Bangunan FPTK

IKIP Padang terhadap dua karakteristik pekeriaan yang

nenjadi nuara dari pencapaian kurikulun tahun 1991/1992

tersebut perlu nendapat perhatian. Ganbaran ninat

nahasiswa terhadap pekerja"r, ss$agai guru dan ninat

untuk bekerja di industri dapat neniadi input yanr9

berharBa bagi kesenpurnaan kurikulun tahun 1gg1r/1992.
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Berdasarkan pada senua uraian di atas, yaitu adanya

gejala sulitnya pengangkatan lulusan EPTK untuk neniadi

guru pada SHKTA dan dinulainya nisi baru FPTK Pada

kurikulun 1gg1/1992 serta kaitannya dengan fungsi,/
!

keeendrungan ainat nahasiswal naka penelitian ini

neneoba nencari tahu tentanEl Enrrbaran ninat serta

perbedaan ninat nahasiswa dalan nenilih kari.r ss$ngai.

Euru pada SI{KTA dan bekerja di industri seperti

tercantun dalan tujuan kurikulun FPTK IKIP PadanEl

tersebut.

Dengan denikian penelitian ini diharapkan dapat

nenberi. nasukan pada penyelpurnaan kurikulun 1991/1992

FPTK IKIP Padang.

B. Identifikasi l{asalah

Dalan nenilih pekerjaan yantf diingini, seseoranEf

dipengaruhi oleh beberapa faktor- Henurut HoIIand yang

dikutip oleh Aljufri (1990:4) bahwa :

Dalan nenilih kari-r yang ingin kita eapai
seseorang dipengaruhi oleh beberapa fak-
tor dalan dirinya sendiri (seperti ninat,
bakat, kenanpuan) dan lingkunElan sekeli-
Iingnya (seperti kesenpatan, orang tua,
Eiuru, faktor sosial). fnteraksi antara
pengaruh dari dalan diri dan dari luar
diri ( Iingkungan hidup) seseorarlEf akan
nenentukan jalannya karir yang nereka
tapaki.

Berkaitan dengan ninat seperti yang dipaparkan oleh

HoIland dalan kutipan di atas,ninat nerupakan salah satu

faktor yang ikut nenentukan penilihan pekerjaan seseo-

rang.

IViILII( UPI PERPUSIA KAAit
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Peranan ninat terhadap suatu pekerjaan dikatakan

oleh llattinena (1961 : 18) bahna suatu pekeriaan harus

sesuai bukan saia denElan watak, perangai, tingkah laku

dan .taraf keeerdasan seseoranE;, tetapi iuga sesuai

dengan ninatnya.

Seseorang yang nerpunyai ninat terhadap pekeriaannya

akan nendapatkan hasil yang lebih baik dibandinElkan

denEfan oranEf yang tidak berninat dalan pekeriaan

tersebut.

C. Penbatasan dan Perunusan Hasalah

Agar lebih terarahnya nasalah penelitian ini

berdasarkan latar belakang dan identifikasi nasalah,

naka nasalah ninat yang ingin dikupas penelitian ini

adalah faktor ninat yang berkaitan dengan keeendrungan

ninat nahasi-swa terhadap dua alternatif profesi yang

dijabarkan dalan tujuan kurikulun tahun 1991/1992

Jurusan PT. BanEfunan FPTK IKIP Padang-

llinat nahasiswa terhadap pekerjaan belun tentu

saDa. Perbedaan ini disebabkan oleh persepsi nasing-

nasing nahasiswa terhadap karakteristik pekerjaan yang

sesuai dengan kenanpuannya. Dalan kaitannya dengan dua

alternatif profesi yaitu bekerja sebagai guru di SIIKTA

dan bekerja di industri yang tereantun dalan tujuan

kurikulun tahun 1991/1992 EPTK IKIP Padants, penelitian

ini ingin nenElupas kecendrungan ninat nahasiswa jurusan

PT. BanElunan FPTK IKIP Padang terhadap kedua profesi

tersebut -
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DenEfan denikian naka perlasalahan ini dapat dirunuskan

5sbnEfai berikut ='

1. Brgainana keeendrungan ninat nahasiswa untuk len-

jadi guru di SI{KTA dan kecendrungan ninat rahasiswa

untuk bekeria di industri

2. Apakah terdapat Perbedaan ninat nahasisna untuk Den-

jadi guru dengan ninat nahasisna untuk bekeria di

industri.

3- Berapa persen iunlah nahasissa yang berninat untuk

bekerja nenjadi rluru di SI{KTA dan berapa Persen untuk

bekerja di industri.

D. Tujuan Peneliti-an

Tujuan yang inElin dicapai dalan penelitian ini

adalah :

1. Untuk nengetahui kecendrungan ninat nahasiswa untuk

nenjadi Efuru di SHKTA dan keeendrunEgan ninat nahasiswa

untuk bekeria di industri.

Z. Untuk DenE etahui perbedaan ninat nahasiswa untuk ren-

jadi Euru Pada Sllf,TA dengan ninat nahasiswa untuk

bekerja di industri.

3. Untuk DenEetahui berapa persen iunlah nahasiswa yang

berninat bekeria neniadi guru di S}IKTA dan beraPa

persen untuk bekeria di industri-

rvllLll{ UPT PERPUSTAX0.AI',,
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E. Kegunaan Hasil Penelitian

KeEgunaan hasil penelitian ini adalah untuk

neaberikan infornasi pada FPTf,, IEIP PadanE, yang

berkaitan dengan ninat nahasiswa iurusan PT,. Bangunart

yang secara rinei adalah sglagai berikut :

1. Sebagai bahan pertinbangan bagi pinpinan FPTK IKIP

Padang dalan penyenpurnaan kurikulun tahun 1991,/1992

dengan dua tujuan lulusannya dinasa datang.

2,. Data nasukan bagi pinpinan jurusan PT. Bangunan FPTK

IX,IP Padang dalan nengelola proses belajar nengqiar.

3. Ilendeteksi ninat nahasisna dalan nenilih karir yang

sesuai denEJan karakteristik kepribadiannya.

rVIiL II( UP . rEi?FUS TAxAT\N

iI(IP PADANG



BAB II
TINJAUAN KEPUSTAf,AAN

A. Kajian Teoritis

1. Kurikulun Jurusan PT - Bangunan tahun 1991,/1992 -

Jurusan PT. Bangunan EPTK IKIP Padang neniliki

tiEla ProElran Studi yaitu ProEfrrr studi Bangunan

Gedungi, prograt studi Kerja Pipa dan Sanitasi, dan

progran studi Bangunan Air dan Jalan.

Ketiga progran studi letPunyai distribusi satuan kre-

dit senester yang saDa, dinana konposisinya dapat

dilihat pada buku Eurikulun FPTK tahun 1991r/1992

(1991:8-10)yaitu:

llata kuliah Dasar Unun 13 SfS

llata Kuliah Dasar Kependidikan 10 SKS

llata Kuliah Proses Belaiar llenBqjar 15 SKS

Hata Ku1iah Bidang Studi (Bangunan) 122 SES

Total 160SKS

Hata Ku1iah Bidangl Studi terdiri dari :

Hata Kuliah Dasar Sain Teknologi 27 Sf,.S

t{ata Kuliah Inti Jurusan dan Keahlian 81 Sf,S

llata f,.uliah PenElenbangan Profesi 14 SKS

Hal-hal yang nendasari penetaPan besarnya beban

SKS dari tiap-tiap kelonpok nata kuliah adalah dengan

berpedouan kepada tuiuan kurikulun tersebut, yakni-

penekanan yang seinbang antara nateri pendidikan

keguruan dengan nateri teknoloCti industri. llateri

I
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kuliah pendidikan keEuruan neruPakan penggabungan

penguasaan kelonpok nata kuliah dasar kependidikan,

nata kuliah proses belqiar nengqjar dan nata kuliah

bidanE studi, Eluna nenuniang prose belqiar DenEfqiar

pada SltKTA.Sedangkan nateri kuliah teknologi industri

adalah nerupakan penEfuasaan seeara utuh nata kuliah

bidangl studi, guna nenuniang bidang kerja industri

pereneanaan, pelaksanaan dan penEfaEasan banElunan Pada

industri.
Kelonpok-kelonpok nata kuliah dalan kurikulun

tahun tgg1,/1gg2 di atas, diialani oleh nahasiswa

sesuai denEfan kebutuhan PEoEren studi nasinEl-nasing

dengan bobot sks yang sara yaitu sebesar 160 sks-

Hinat Terhadap Pekeriaan

llinat adalah salah satu asPek psikis nanusia

yang nendorong nanusia untuk neneapai tuiuannya atau

kebutuhannya. Kebutuhan selalu nelatar belakangi

tinbulnya uotivasi, sedangkan notivasi yang positif

akan nenyebabkan tinbulnya ni.nat. Crow & Crow

(terjenahan Kasiian 1984 :353), nengenukakan bahwa

ninat DeDpunyai hubungan yang kuat dengan doronEfan

untuk reneapai kebutuhan seseorang yang sesuai denElart

keadaan pada diri orang tersebut.

Pengertian ninat nenurut H.C HhitherinEfton yang

dikutip oleh Suharsini Arikunto (1983 : 1OO) nengata-

kan bahwa, ainat adalah kesadaran seseorang bahwa

sesuatu obyek, seseoranEi, suatu soal atau situasi
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nengandung sanEkut paut denBan dirinva- Ah1i-ahli

lain juga nenEfeDukakan def inisi ninat ini. llenurut

Skinner (1958 : 2?4), ninat diberi batasan sebagai

aotif yaqg nenuniukkan arah perhatian individu kepada

obyek yanEf nenari.k. Obyek yang nenarik adalah obyek

yang nenyenanElkan. Keaudian llohannad As'ad (1982 : 4)

nenjelaskan bahsa ninat adalah sikap yang nenbuat

oranEi senanEl akan obyek, situasi atau ide-ide

tertentu. HaI ini diikuti oleh Perasaan senanE dan

kecendrungan untuk nencari obyek yang disenangi itu-

Dari pendapat-pendapat di atas dapat disinpulkan

bahna apabila seseorang nenperhatikan pekeriaan

seba€ai suatu obyek yanl.g, nenyenangkan, naka ia

cenderung berhubungan lebih aktif dengan obyek terse-

but.

Rasa senang seseoranEf terhadap suatu obyek tidak

sana dan pola-Po1a ninatPun bisa tidak sFra antara

oranE! yang satu dengan yang lainnya, naka ninat

seseoranEl terhadap ienis-ienis pekeriaanpun akan

berbeda-beda.

HaI inilah yang nenyebabkan terjadinya suatu Eeiala

nenElapa seseoranE nenaruh ninat terhadap sesuatu

obyek akan tetap tidak nenaruh ninat terhadap obyek

yang lain. PersePsi nasing-uasing oranE terhadap

karakteristik pekeriaatl, sesuai dengan kenanPuan

orang tersebut

Henurut llohannad As'ad (1984 : 4) bahsa, Pola ninat
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seseorang neruPakan salah satu faktor yang nenentukan

kesesuaian seseorang dengan pekerjaannya-

Hinat seseoranEl terhadaP suatu pekeriaan tidak

tinbul dengan sendi-rinya, karena ninat dibangkitkan

oleh beberapa faktor baik yang berasal dari dalan dan

dari luar diri sendiri naupun oleh obyek pekeriaan

itu sendiri.

Sehubungan dengan faktor-faktor yang nendasari

tinhulnya ninat Crow & Crow (1973 : 153)

nenggolongkan neniadi tiga bagian yaitu :

1. Faktor doronBan dari dalau yaitu faktor
yang berhubungan erat dengan doronElan
fisik yang dapat lerangsang individu
untuk nenperhatikan dirinYa.

2- Faktor notif sosial, Derupakan faktor
yanEf dapat nenbanBkitkan ninat untuk
nelakukan yang diingini untuk daPat ne-
nenuhi kebutuhan sosi.al, seperti ninat
ingin bekeria Efuna nenPeroleh status
di lingkungan.

3. Eaktor enosional yaitu faktor enosi dan
perasaan yang berkaitan dengan ninat
terhadap suatu obiek, dinana hasil yang
dicapai dengan sukses akan neni-nbulkan
perasaan senanEl dan Puas bagi setiaP
individu.

Sedanglkan nenurut teori Holland yang dikutip

oleh Aljufri dan kawan-kawan (1990 : 25) nenElatakan

bahwa :

Penilihan suatu iabatan/karir aenuniukkan
personality seseoranft, oleh sebab itu
ninat terhadap bidang keiuruan (Vocatio-
nal) tertentu hanpir selalu dipen€aruhi
oleh personali.ty seseorang. DenEfan tegas
ia nengatakan, ninat terhadaP bidang ter-
tentu nenuniukkan hasil dari. Iife history
seseorang yang dipen6aruhi oleh heriditas,
desakan kulturirl, sosial dan lingkungan
hidup fisik seseoranEl.

tV!ILI!( UPT PERPUSIIiI(AAh

lj<ii) I--4 r)ANI:
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Untuk dapat nenbangkitkan dan neningkatkan ninat

seseorang terhadaP suatu pekeriaan, nenurut beberaPa

ahli eara yang palinE! efektif dapat dilakukan dengan

nenEfElunakan ninat yang sudah ada Pada diri seseoranEf -

Pertana adalah dengan trenggunakan ninat-ni.nat yang

sudah ada pada diri seseoranEf. Dengan nenanfaatkan

ui.nat-ninat yanEl telah diuiliki seseoranEl dapat di-

tinbulkan lagi ninat baru yang ada sangkrrt Pautnya

denEfan ninat yang sudah ada itu. Kedua iuga dapat di-

Iakukan dengan nenbentuk ninat-ninat baru Pada diri

seseoranEf, ini dapat dieapai dengan nenberikan infor-

nasi dan ransanEfan-ransangan Pada seseoranEi tentanEf

keEiunaan sesuatu keteranpilan bagi lasa dePannya-Cara

ketiga ialah dengan nenEfkaitkan antara PenEfetahuan

yanE sudah diniliki dengan pengetahuan baru yang akan

bernanfaat bagi kehidupannya kelak. Cara keenPat

ialah dengan nenberi-kan insentif atau hadiah.

B. Kerangka Konseptual

l{inat nerupakan perasaan senanEi, tertarik dan

perhatian seseorang yang dalan penelitian ini adalah

nahasisna terhadap suatu pekeriaan, ternasuk ienis
pekerjaan yang ada hubunglannya dengan diri individu yang

bersangkutan dan disertai- dengan kecendrungan untuk

nelakukan pekerjaan tersebut, Perhatian seseoranEf akan

tercurah sepenuhnya terhadaP aPa yang neniadi ni.natnya

dan selalu berusaha unluk neneapai apa yang dininatinya.
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Pekerjaan adalah salah satu obyek, di.nana seseoranEl

dengan ninat yang tinggi akan nelakukan usaha-usaha yang

keras deni- tereapainya tuiuan hidup. Pekeriaan yanGl

nenyenanglkan adalah Pekeriaan yang dininati, bila sese-

orang nenperoleh pekeriaan yang dininatinya naka dapat

diranalkan bahwa hasil kerianya iuga baik.

Jika seorang nahasiswa berninat terhadap jenis pekeriaan

tertentu, naka dia akan nencurahkan Perhatian sepenuhnya

terhadap kegiatan yang ada hubungannya dengan pekeriaan

yang dininatinya.

1. l{inat Untuk l{eniadi Guru

l{inat terhadap profesi guru adalah keeendrungan

seseoranE[ untuk neniliki Prospek pekeriaan sebagai

E,uru yang sesuai dengan karakteristik kepribadiannya.

HaI ini disebabkan karena Pekerjaan sebagai guru

sanEiat nenarik, DenyenanBkan bagi diri seseoranEf

serta juga sesuai dengan kebutuhannya.

Hinat untuk nenjadi guru dipengaruhi oleh Per-

sonality individu yanEg bersangkutan dan iuga

pengalnnan belajar teori naupun praktek yang

berkaitan denBan penguasaan nata kuliah dasar

kependidikan, nata kuliah Proses belaiar nenB&jar dan

sebahaEfian nata kuliah bidang studi.

2- Hinat Untuk Bekeria di Industri

l{inat untuk bekeria di

kecendrunEgan seseoranEf untuk

industri adalah

neniliki prosPek

i/[L !t( uP I rrEBPusTi t#lr\],

1i{li} PII t'rA}}rj
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pekerjaan pada i-ndustri yang sesuai dengan karakteris

tik kepribadiannya. tlal ini disebabkan karena

pekerjaan di industri tersebut sangat nenari-k,

nenyenangkan bagi diri seseorang serta iuga sesuai

dengan kebutuhannya.

Hinat untuk bekeria di industri dipengaruhi oleh

personality individu yanEf bersangkutan dan iuga

dibentuk nelalui belaiar teori dan praktek yang

berkaitan dengan penEfuasaan nata kuliah bidang studi

secara keseluruhan-

Orientasi tuiuan kurikulun EPTK tahun 1991,/1992

yang nenberikan penekanan yang seinbanB antara

pendidikan keEluruan dengan teknoloEli di industri,

yang dinanifestasikan dalan Penberi.an bobot sks yang

seinbanEl antara kelonpok nata kuliah yang nenunianEl

pekerjaan sebagai guru denElan kelonpok nata kuliah

yang nenunjanEf Pekeriaan pada industri.

Berdasarkan uraian di atas diduga bahwa ninat

nahasiswa jurusan PT. Bangunan FPTK IKIP Padang untuk

nenjadi guru akan seinbang PuIa dengan ninat nahasis-

wa untuk bekeria di industri.

C- Hipotesis dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan kepada kerangka berfikir yang diqjukan'

sebelun hipotesis diaiukan penelitian ini secara

deskriptif juga nelihat bagairana kecendrungan ninat

nahasisna untuk neniadi guru Pada St{trTA dan ni-nat naha-

r/ltL rt{ UPT PERPUSIA NAAh,

ji(lP F/I D,qNfi
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sisga untuk bekerja di industri. Perunusan hipotesis

adalah sebagai berikut :

Tidak ada perbedaan antara ninat nahasiswa untuk

nenjadi Eguru pada SIIKTA dan balai-balai latihan ke-

juruan dengan ninat nahasisna untuk bekerja di in-
dustri.
Pertanyaan penelitian yang inElin diketahui jawaban-

nya adalah sebrgai berikut :

Berapa persen junlah nahasi-swa yanEf berninat untuk

bekerja nenjadi guru dan berapa persen ninat naha-

siswa untuk bekerja di industri konstruksi bangunan.
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Raneangan Penelitiart

Penelitian ini- adalah ienis penelitian deskriptif

yang bersifat ex post facto, yaitu ninat yang diukur

ialah ninat yang telah diniliki nahasiswa sebelunnya

tanpa dilakukan treatnent.

B. Populasi dan Sanpel

1. Populasi

Populasi adalah totalitas gruP dari resPonden

yanE dijadikan sasaran penelitian. Populasi peneli-

tian ini adalah nahasiswa jurusan PT. Bangunan yang

terdaftar pada kuliah senester Januari - Juni 1992.

2- Sanpel

Subjek yang dikenai penelitian ini adalah

nahasiswa tingkat II dan tingkat III sa.ia,berhubung

karena nahasiswa tingkat IY sulit untuk dihubungi

kaEena seda,ng nelaksanakan Praktek Lapangan diber-
; bagai daerah sedangkan bagi nahasiswa tin8kat I

berhubunEl karena nereka belun begitu Dengenal nate-

ri kuliah yang dapat nenuniang kedua profesi terse-

but juga tidak dikenai.

Pertinbangan yang nendasari dikenainya naha-

siswa tingkat II dan tinEkat III, adalah karena

nahasiswa kelonpok ini telah nenEienal dan nenpela-

jari nata kuliah..yang nenuniang Profesi 5s$ngai

17
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guru dan profesi di industri tersebut. Dengan telah

dipelajarinya pengetahuan dan keteranpilan yang

nenunjang kedua profesi. tersebut, naka aereka telah

neniliki Eanbaran kearah nana ni.nat nereka untuk

berkarir. Dengan dasar di atas naka untuk nahasiswa

tingkat If dan tingkat III tersebut,diasuasikan bah

wa nereka telah neDpunyai cukup ganbaran dan telah

natang untuk nenilih bidang pekeriaan tertentu se-

suai denBan bekal yang telah uereka dapatkan selana

kuliah. AEfar seDua populasi pada nasi.nEf-nasing Egroup

ternakili,naka sanpel penelitian dipilih berdasarkan

Proporsional Randon Sanp1inEl.Untuk naksud ini diguna-

kan runus Krejcie dan l{orEfan sebagai- berikut :

xz HPz (1-P)
c
d

dz (N-1> + xz P (1-P)
P=0,5

Berdasarkan junlah subjek penelitian, yang uraiannya

sebaBai berikut :

Tabel 1. Subjek Penelitian.

I l{o.
|-

I Group I Junlah

t
z

3

4

5

6

7

II Bangunan Gedung

II Bangunan Air

II Planbing/Sanitasi

III 81

III B2

rII 83

III 85

11 orang

11 orang

1O orang

LZ orang

11 orang

1O orang

11 orangi

Total I ?6 oranEf I



Untuk nenElhitung besarnya sa-nPel yanEf

diteliti, dilakukan langkah 5sfoaEfai berikut :

xz NP (1 -P)

1g

akan

$=
d,2 (H-1) + xz p (1-p)

(3,841) (? 6) (O,5) (1-0,5

P=O,5

c
d

(o,05)2 (?6-1)+(3,8,4L) (O,5) (1-O,5)

72,979 = 72,979
c
d

0,1875 + 0,96 L,L475

S = 63,598

Selanjutnya dari iunlah tersebut diasunsikan bahwa

dari juulah tersebut yang akan diobservasi sebesar

95 Z dan dari gS Z tersebut data yang dapat diolah

adalah 952 pula, naka berdasarkan runus lfarwick dan

Li.ninger besar sanpel yang akan dianbil adalah :

63' 598 
= 

63' 598 
= ?o,47 To

O,g5 x 0,95 O,gO25

Dengan denikian sanpel untuk penelitian ini adalah

sebanyak 7O oranEl.

C. Jenis dan Sunber Data

1. Jenis Data

Data dalan penelitian ini adalah data Priner,

yaitu data yang langsung didapat dari sunber aslinya-

Data berupa anEfket tentang ninat untuk nenekuni Pro-

fesi sebagai guru/pendidik dan anriket ninat bekeria

pada industri-.
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Suaber Data

YanEl disebut sebagai sunber data dalan peneli-

litian i-ni, ialah seluruh nahasisna yanEg diiadikan

sanpel peneli-tian.

D. Definisi Operasional

Untuk nengganbarkan lebih operasionalnya penelitian

ini, di banah ini diberikan definisi operasional varia-

bel-variabel.

1. l{inat

l{inat ialah Eleiala psikis yang nenuniukkan ke-

kuatan notif yang nendorong individu untuk nenusat-

kan perhatian dan berbuat sesuatu terhadaP obiek.

l{inat tidak dibawa seiak Iahir, ninat terhadaP suatu

pekerjaan nerupakan hasil belaiar dan akan nelPenEfa-

ruhi pekeriaan selaniutnYa.

llinat pada diri individu dapat ditinbulkan atau

ditingkatkan dengan cara, nenberi.kan infornasi dan

ransangan terhadaP obiek, nenElkaitkan antara pengeta-

huan yang sudah diniliki dengan PenEfetahuan baru yanEl

bernanfaat bagli kehidupannya kelak, nenanfaatkan ni-

nat yanB sudah ada denBan ninat baru yang ada sangkut

pautnya dan yang terakhir dengan eara nenberi insen-

tif atau hadiah.

2. l{inat Untuk }leniadi Guru.

llinat untuk neniadi. guru ialah notif yanEf lenun-

jukkan arah perhatian individu kepada Pekeriaan se-

2
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bagai Eguru, dinana pekeriaan'ini neruPakan pekeriaan

yang nenarik/nenyenangkan bagi dirinya.

3. l{inat bekeria pada industri.

Hinat bekerja pada industri ialah notif yahEf ne-

nunjukkan arah perhati-an individu kepada pekeriaan

di industri, diaana hal tersebut nerupakan Pekeriaart

yanEf nenarik/nenyenanEkan bagi dirinya.

Instrunen dan fnstrunentasi-

Instrunen yang digunakan berupa angket, konsep yang

nendasari penyusunan angket adalah indikator ni.nat yaitu

faktor doronElan dari dalan, faktor notif sosial dan

faktor enosional. Eaktor dorongan dari dalaa adalah be-

rupa nenanfaatkan ninat yang sudah ada dengan ninat

baru yanEg ada sangkut pautnya. Faktor notif sosial adalah

aenberikan infornasi tentanEl kedua Profesi dan nengkait-

kan antara penEfetahuan yang sudah diniliki dengan

pengetahuan baru yang bernanfaat bagi kehidupannya

kelak. Faktor enosional adalah dengan nenberi ransangan.

Dari indikator dijabarkan butir-butir anElket, dinana

butir-butir anE ket ninat nenilih Pekeriaan sebagai- Eguru

berjunlah sana denElan butir-butir anElket ninat bekeria

di industri.
Penyebaran butir-butir anElket adalah 5g[aEfai

berikut : ninat yang tinbul karena faktor dorongan dari

dalan sebanyak 1O butir, ninat yang tinbul karena faktor

notif sosial sebanyak 1O butir dan ninat yang tinbul
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karena faktor enosi.onal sebanyak 1O butir

Dengan denikian i.nstrunen ninat treniadi Eluru beriunlah

30 butir dan ninat untuk bekeria di industri iuga

berjunlah 30 butir.

Bentuk alat ukur nenggunakan skala aodel Likert,

dengan lina pilihan iawaban untuk nasinEl-nasinEf butir

pertanyaan.

1. Kesahihan Instrunen

Untuk DenEfetahui kesahihan (validitas) instrunen

diEunakan validitas isi, yaitu nenElkonsultasikan

kepada konsultan dan para ahli dengan naksud untuk

aenEletahui- apakah butir-butir tersebut sudah n€o$6lrn-

barkan indikator. Kenudian untuk DenEfetahui kesahi.han

butir instrunen, diuii dengan cara uii korelasi

antara butir denBan totalnya. Apabila koefisien

korelasi rendah naka butir yang bersanElkutan dinyata-

kan tidak sahih, dengan taraf signifikansi 5 Z dengan

nenElEunakan ruDus Korelasi Produet Honent dari

Pearson. Pengolahan analisis butir ini diprogran dan

dianalisis denEfan bantuan konPuter, yang diPrograa

oleh Nasrullah Aziz-

Dari- hasil analisis tersebut, untuk instrunen

ninat nenjadi guru ditenukan satu buah butir yang

tidak sahih dari 3O butir, yaitu butir no. 6. Butir
yang tidak sahih tersebut diperbaiki. Keuudian untuk

i.nstrunen ninat bekerja di industri, serlua butir

nenenuhi syarat (sahih) yaitu sebanyak 3O butir.
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Hasil analisis dapat dilihat Pada lanpi.ran 1.

K.eterandalan Instrunen

Untuk nentfetahui tinEthat keterandalan dari

butir-butir yang telah sahih tadi, dilakukan dengan

renggunakan runus KR-20, yanB diproElran dan dianali-

sis denElan bantuan konputer, yanEf diprogran oleh

Nasrullah Aziz.

Dari hasil analisis diperoleh indeks keterandalan

untuk instrunen ninat untuk neniadi Eguru, diperoleh

rtt = O, 954 dan i.ndeks keterandalan untuk instrunen

ninat bekerja di industri, diPeroleh rtt = O,92O.

Hasil tersebut dapat dilihat pada lanPiran 2.

Henurut Thorndike dan Hagen (dikutip Fernandes,

1984 : 39) Indeks keterandalan nininun adalah O,50.

Dengan denikian tingkat keterandalan instrunen ninat

untuk nenjadi guru cukup tinggi, denikian juga untuk

ainat bekerja di industri eukup tineleli.

F. Teknik Anali-sis Data

Deskripsi data dari nasinEf-nasinE vari.abel

dilakukan nencari harga l{ean ( l{ ) dan SinpanElan Baku

( sD ).
Untuk nenguji hipotesis diglunakan teknik anali-

si-s 't tes". Agar dapat DenEfgunakan 't tes" naka

terlebih dahulu dipenuhi asunsi. "t tes" tersebut,

yaitu distribusi nasing-nasing skor variabel nornal

dan honogen, untuk itu dilakukan uii nornalitas dan

j'vlr* rj( UPT PERPUSIA N,/trl:

r ii i;1 P.ri f, 4 l,J {;
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uji honoBenitas terlebih dahulu.

Uji nornalitas dinaksudkan untuk renEfetahui

nornal atau tidaknya sebaran data yang diperoleh. Uii

nornalitas digunakan ruDus Chi Kuadrat yaitu :

(fo-fh>2
fh

N.Z = Chi Kuadrat

fo = frekuensi yang diperoleh dari sanpel.

fh = frekuensi yang diharapkan dalan sanpel.

Kriteria yang diEunakan, bila harga XZ yang

diperoleh lebih kecil dari harga X2 dalan tabel untuk

taraf signifikansi 5 Z, naka dinyatakan distribusinya

nornal. Untuk tretrpercepat Perhitungan diElunakan alat

bantu Konputer.

Uji honogenitas dinaksudkan untuk nenguii apakah

rerata nilai yang diperoleh antara dua perlakuan

berbeda secara signifikan atau tidak.

Untuk uji honogenitas diEfunakan uji F yaitu :

c2
p = --'L ; stz , szz df 1 = N1 - 1-o2

"2
dzD2

r = -* ; StZ , szz df z = I{1 - 1
cZ
"1

Kriteria yang diElunakan bila, harEla F hitung

kecil dari F tabel untuk taraf signifikansi 5 Z, naka

dinyatakan variansi skor kelonpok yang dibandinEkan

honogen. Perhitungan uii nornalltas dan uii honogeni-
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tas diolah denEan konPuter Progran SPS oleh tlasrullah

Aziz -

Analisis data untuk penguiian hipotesis adalah

analisis perbedaan nilai rata-rata skor ninat untuk

nenjadi guru dengan ninat bekeria di industri.

Hi-potesis diuji dengan t tes (KerlinElert, 1973: 22O).

t{1 - }lz

d +d
t

v 1 2

H1+N2 2

N1+N2
) (-)

N1 t{2
(

G

Untuk nengetahui berapa persen iunlah nahasiswa

yang berninat bekeria ueniadi guru dan beraPa Persen

junlah nahasisna yanEf berninat bekeria di industri.,

dilakukan dengan cara nenE identifikasi ninat dari

nasinEf-nasing subiek penelitian yang terElanbar Pada

data induk. Untuk nenentukan kecendrungan ninat di-

lihat dari besar bobot tersebut, diperoleh iunlah

nahasiswa yanEf berninat untuk neniadi guru dan iunlah

nahasiswa yang berninat bekeria di industri. Persen-

tase nasing-nasing variabel dihitungf dengan eara Per-

bandinEfan persentase kedua variabel tersebut.

Prosedur Penelitian

Prosedur yang dilalui dalan Penelitian ini

adalah pertrna kali disain penelitian dikonsultasikan

dengan konsultan, setelah disepakati disusun ProPosa}

penelitian. Dengan persetuiuan konsultan dan Dekan

lvllr-ll( UP f PERPUSTAKIlA|''l
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FPTK IKIP Padang proposal dia.iukan ke Pusat Peneliti-

an untuk diperiksa dan dinilai. LanElkah selariiutnya

baru dinulai langkah-IanBkah operasional 5g[*Egai

berikut :

1. I{enyusun i-nstrunen angket penelitian dengan bin-

bingan konsultan dan ahli.

2. Henguji eoba instrunen kepada nahasiswa, untuk

dilakukan uji validitas dan reliabilitas dengan

konsultasi pada konsultan.

3. Setelah instrunen sahih dan terandal la1u dianbil

data sebenarnya kepada sanpel.

4- Data sebanarnya tersebut dilihat nornalitas dan

honogenitasnya sslnEfai syarat untuk anali.sis

statistik.

5. Setelah diketahui. bahrra sebaran data nornal dan

honogen, dilakukan analisa statistiknya.

6. Terakhir disusun laporan penelitian dan diiilid

setelah nenperoleh persetuiuan dari konsultan.

Laporan penelitian diserahkan ke Fakultas dan Pusat

Penelitian untuk diperiksa lagi, setelah disetujui

Iaporan penelitian ini diperbanyak.



BAB IV

ANALISIS DAN PBIIBAIIASAII

A. Deskripsi Hasil penelitian

Har6[a Rata-rata (]lean) dan Siapangan Baku (SU) dari
nasing-nasing variabel yang diteliti diperoleh sslngai
berikut :

l{inat untuk nenjadi guru

HarBa rata-rata (l{ean) - 1OE,4O0

SinpanBan Baku (SO1 = 14,096

Hinat untuk bekerja di industri
Harga rata-rata (Hean) = 111,014

Sinpanrlan Baku (SD) = 11,994

Berdasarkan hasir olahan data di.peroreh harga rata-
rata ninat untuk nenjadi guru rebih keeil dari pada

ninat untuk bekerja di industri. untuk itu dapat disin-
purkan bahwa ninat untuk bekerja di industri rebih
tinggi dari pada ninat untuk nenjadi guru. Untuk

sinpangan Baku, ditenui bahwa penyebaran data-data pada

ninat untuk nenjadi guru rentangan jarak 1 sD = L4,L,
sedangkan ni.nat untuk bekerja di industri rentangan
jaraklSD=11,984.

Eenudian untuk sinpanEan Baku, penyebaran distri-
busi ninat jadi giuru DeDpunyai skala kelonpok sebesar E,

sedangkan ninat kerja di industri nenpunyai skala
kelonpok sebesar 10. untuk kurva nornal skala keronpok-
nya adarah 6. DenEran denikian untuk variabel ninat

z7
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trenjadi guru, distri.businya DenEeloDpok (karena 5 < 6),
sedangkan untuk ninat beherja di industri dikatakan

distribusinya aenyebar (karena 10 > 6)- Untuk lebih
Iengkapnya dapat dilihat pada lanpiran 4 halanan 44.

Analisis

Untuk renE]etahui keberartian perbedaan dari kedua

variabel diperlukan penElujian analisis lebih lanjut.
1. Pengujian persyaratan analisis

Seperti yang dikenukakan pada Bab III bahwa

analisis Statistik yanEl digunakan adalah teknik

analisis yang nenEfgunakan runus Uji - t dan persya-

ratan-persyaratan renEJEfunakan runus uj i t yaitu uj i-
nornali.tas dan uji houogenitas, hasilnya diuraikan

sebagai berikut :

a. Uji nornalitas

Hasil uji nornalitas data ninat untuk nenjadi

guru didapat harga XZ = 8,87, sedangkan harga Xz

X2, pada taraf siglnifikansi 5 Z, yang arti-nya

data tersebut dinyatakan nornal-

Hasil uji nornalitas data ninat untuk bekerja

di industri didapat harga Xi? - ?,g4, sedangkan

harga x2 taber (xz t E z) adalah 1o,g1g.

Jadi harda Xznia , XZt pada taraf signifikansi 52,

yang artinya data tersebut dinyatakan nornal.

t r I I L I r( rJP I p[ ;ip-US IA XltA r,
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Perhitungan seeara lengkap dari kedua uii

nornalitas tersebut dapat dilihat pada lanpiran 3

halanan 41 sanpai 44-

b- Uji HonoBenitas

Uji honoBenitas dari variabel ninat .untuk
nenjadi Efuru dengan variabel ninat bekeria di

industri diperoleh harga F xy = 1,38, sedanBkan F

tabel = L,4T.Dengandeni.kianExy< F t pada

taraf signifikansi 5 Z, berarti kedua variabel

dinyatakan honoBen.

Untuk perhitungannya dapat ditihat pada lanpiran 4

ha1 45.

2- Pengujian hipotesis

Hasil penElui ian hipotesis penelitian ini

nenbuktikan bahra ninat nahasisra untuk bekeria di

industri lebih tinggi, seeara signifikan dari Pada

ninat nahasiswa untuk neniadi Efuru di SllKTA.

Hasil perhitungan lengkapnya dapat dilihat Pada

]rnpiran 4 halanan 45.

Dari hasil perhitunElan yanEf terdaPat pada

lanpiran 4 ternyata harga t hitung > harga tabel,

yaitu - 2,652 > 2,OOO dengan taraf siBnifikansi 5 Z-

Arti dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa ninat

untuk nenjadi Eluru dengan ninat untuk bekeria di

industri pada nahasissa iurusan PT. Bangunan FPTK

IKIP Padang berbeda pada taraf signifikansi 5 Z.
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Dengan denikian dapat disinpulkan bahsa

hipotesis nol ditolak, sebagai akibatnya hipotesis

yang berbunyi tidak ada Perbedaan antara ni.nat untuk

nenjadi Eluru dengan ninat untuk bekeria di industri

ditolak pada taraf signifikansi 5 Z-

Kenudian karena hasil t hitung ( -2,652) adalah

neElatif, laka variabel pertana lebih kecil dari

variabel kedua, artinya ninat nahasiswa untuk neniadi

guru di SHKTA lebih kecil dari ninat nahasiswa untuk

bekeria di industri.

3. Penbahasan Pertanyaan Penelitian

Hasil sebaran data ninat iadi fruru dan bekeria di

industri pada lanpiran 5, diperoleh tsnnbaran kearah

nana keeendrunEfan ninat responden. ResPonden yanEf ne-

niliki xl > xz, diartikan bahwa resPonden tersebut

cenderunEf lebih berninat untuk nenilih profesi Efuru.

Denikian pula sebaliknya bila X2'> X1, naka dapat di-

artikan bahwa responden tersebut cenderunEl lebih

berninat untuk bekeria di industri. Sedangkan resPon-

den yang neniliki X1 = X2, diartikan bahwa responden

tersebut neniliki kecenderungan ninat yang seinbang

antara profesi guru dengan bekeria di industri-

Dari ?O orang nahasiswa yang neniadi sanPe1 pada

penelitian ini ternyata 25 orang renPunyai ninat un-

tuk neniadi guru, sedangkan 42 oranEg renPunyai ninat

untuk bekeria di industri dan 3 orang DelPunyai ninat

lv!lL 1l{ up-i PEilPrJSlrr l(,.} 4t
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yantf seirbang antara profesi guru dan bekeria di in-

dustri. Untuk perhitunElan lengkapnya dapat dilihat

pada lanpiran 5 hala-nan 46.

Untuk nelihat besarnya persentase ninat iadi g1-

ru dan ninat bekeria di industri, diPeroleh anElka-

anEfka sebagai berikut :

Hinat untuk aeniadi Euru = 25/7O x 1OOZ = 362

Hinat untuk bekeria di industri = 42/70 x 1OOZ = 6OZ

l{inat yang seinbang antara iadi guru dengan bekerja

di industri = 3/7O x 10OZ = 4l-



BAB V

TESIIIPULAN DAN REKO}IENDASI

A. Kesinpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan dalaa

Bab'IV, dapat dianbil beberaPa kesinpulan-

1. Berdasarkan data deskriptif yanE dituniukkan oleh

harga l{ean dari variabel ninat untuk neniadi guru dan

harga llean dari variabel ninat untuk bekeria di

industri-, naka dapat disinpulkan bahwa ainat nahasis-

wa jurusan PT. Bangunan untuk neniadi guru lebih

rendah dari pada ninat untuk bekeria di industri.

2. Berdasarkan hasil PenEfuiian hipotesis diperoleh harga

t hitunB lebih besar dari t tabel Pada taraf signifi-

kansi 5 7, denElan denikian disinpulkan bahsa ada Per-

bedaan antara ninat nahasissa Jurusan PT. BanElunan

FPTK IKIP Padang untuk neniadi gUru dibandinEkan de-

ngan ni-nat nahasiswa untuk bekeria di industri'

3. Berdasarkan pada perhitungan untuk nelihat Prosentase

ninat aahasiswa untuk nenjadi guru dan Prosentase

ninat nahasiswa untuk bekeria di industri, naka dapat

disinpulkan bahwa iunlah nahasiswa yang berninat

untuk nenjadi guru lebih kecil dari junlah lahasiswa

yang berninat bekeria dl industri-

32
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B. Rekonendasi

Beberapa rekonendasi yang dapat disanpaikan Pada

penelitian ini adalah :

1. Oleh karena iunlah nahasiswa yang berninat iadi guru

rendah, sedangkan iunlah nahasiswa yarlg berninat

bekerja di industri tinggi, sedanrlkan ori-entasi

kurikulun EPTK tahun 1991r/1992 nenberi Penekanan yang

seinbang antara pendidikan keguruan denBan teknologi

di industri naka hasil penelitian ini dapat diiadi-

kan 5s$agai bahan pertinbanEfan bagi penyenpurnaan

konposisi kuri-kulun tersebut.

2; Perlu penelitian laniutan yang }ebih rinci nengenai-

ninat ini, yaitu denEan neniniau faktor-faktor yang

nenyebabkan kenapa ninat nahasisra bekeria di indus-

tri tersebut lebih besar dari Pada ninat untuk len-

jadi guru.
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b. Has'il Uii Keterandalan Instrunen-
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Lanpiran 3

Hasil Uji Nornalitas
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Lanpiran 5.

Data llinat Jadi Guru dan Eerja di Industri

I Nol X1 I XZ I llG I ltl I lHol Xl I XZltlclllll
l1
t2
t3
t4
r5
l6
l7
l8
tg
110
r11
It2
r13
114
r15
r16
tL7
t18
r19
t20
t2t
t22
t23
t24
t25
126
127
t28
r29
130
131
132
t33
134
r35
I

101
107
113

88
101
105
78
76
109
88
75
76
76
g7

t20
109

86
85
80

LL4
B3

109
tL4
105
103
L20
L2L
108

g8
105
116
116
L22
114
102 .

100
105
110
111
110
114
tzo
131

82
108
104
141
105
113
125
106
tt7
118
136
110
118
104

99
104

g3
L?,L
t24
104

g7
106
LL7
113
126
113
102

36
37
38
39
40
4L
42
43
44
45
46
4?
48
4g
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
6?
68
6g
70

79
104
113

g2
L22
100
L2L
118
107
L2,3

88
113

gg
L20
116
114
105
100
L2Z
166
116
Lt7
115

91
g8
g7

111
108
L20
LZL
L22
107
LL7
L23
L20

80
103
Ltz

g3
L?,O
101
L26
119
108
L32,
86

tL4
g8

119
LL7
113
106
101
L?,9
116
LL7
118
116

g3
100

g8
LLZ
106
LZL
t2z
LZ3
105
LL?
L2Z
LL7

1
1

.

:

1

:

1

;
1
1

1

1

I
1

;
0.5

-
L
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1

1

r

1

1

1
1

1

;
1

1

r

1

1
1

1

-
0.5

-

r

1

1

;
1
1
1
1

1

-
1

1
1
1

0.5
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1;
0.5

1
1

0.5

0.5

Keterangan x1
x2
}IG
t{r
!ts

=B
=$
=!l
=!l
=!l

esar Hinat jadi guru
esar Hinat kerja di industri
inat jadi Eluru
inat kerja di industri
inat yang seinbanEE ( t{C = }lI )
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Perhitungan Persentase Junlah llinat Hahasiswa Bekeria

llenjadi Guru Dan Bekerja Di Industri.

1. l{inat nenjadi guru = 25/70 x 1OOZ = 362

2- Hinat bekerja di industri = 4Z/7O x 10OZ = 6OZ

3- l{inat seinbang antara nenjadi Euru dan bekerja

di industri = 3/7O x 1OOZ = 4Z
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Lampiran 6. Instrunnen Penel-itian 48

Pengantar

Angket ini nerupakan bagian dari penelitian tentang

t'l inat Hahas iswa Jurusan PT . Bangunan FPTK IKIP Padang .

Hinat yang ingin diteliti adalah ninat terhadap profesi

menjadi guru di Sekolah Teknik Henengah dan minat terhadap

bekerja di industri (baik industri perencanaan, pelaksa-

naan, pengawasan dan konsultan bangunan). HaI ini sesuai

dengan tujuan kurikulum FPTK IKIP Padang tahun 1991/1992

yang nemberikan penekanan yang seinbang antara pendidikan

keguruan dengan teknologi di industri.

Angket ini terdiri dari dua bagian. Bagian I llinat
Untuk Bekerja Sebagai Profesi Guru dan bagian II. l,tinat

Untuk Bekerja di Industri. Saudara diharapkan untuk dapat

nenjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut sejujur-jujurnya

sebaElaimana adanya atau sesuai dengan keadaan yang saudara

rasakan, dan untuk itu saudara tidak perlu khawatir akan

adayna efek-efek sanpinEl dari jawaban yang saudara

berikan. Semua jawaban yang saudara berikan tidak ada yang

salah dan tidak ada yang benar, jadi apapun jawaban yang

saudara berikan tidak ada pengaruhnya terhadap nilai-

nilai saudara, karena Angket ini bukan bersifat tes.

Semua jawaban yang saudara berikan dijanin keraha-

siaannya. Atas kesediaan saudara dalan nenjawab pertanya-

an-pertanyaan dalan anElket, kami ucapkan terima kasih.

Sebelum saudara melangkah untuk nenjawab pertanyaan-
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pertanyaan berikut, terlebih dahulu saudara dininta untuk

nengisi identitas saudara dan nenbaca petunjuk pengisian.

Petunjuk Pengisian

Bacalah dengan seksana setiap

jawaban yang tersedia dan jawablah

anda.

pertanyaan dan

sesuai dengan

pilihan
pendapat

Cara mel

silang ( X

masinEl-masing

Alternatif ja

SS =s
e-rJ--

CS =e'
TS =f,,

STS =s

nj awab

) pada

soal

waban

angat

etuj u

ukup

idak

angat

anEf ket in i

salah satu

adalah nemberikan

alternatif jawaban

tanda

pada

ada 5 naeam yaitu

setuj u

setuj u

setuj u

tidak setuju.

Contoh penEiisian

Setelah tanat dari FPTK, saya nenilih

karena sesuai dengan tujuan saya.

SSSCSTS

I-..-..1T--1r------.1
I Xt I I I I I I

L_-_*-J

Jawaban saya adalah : SanElat Setuju.

sebagai guru

Jika anda nenenui kesulitan atau raElu-ragu nintalah
petunjuk pada petuElas pelaksana.

profes i

STS

tt

l
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BaElian I. Hinat Untuk tlenjadi Guru.

No. I Pernyataan SS S CS TS STS

1 Setelah tanat dari FPTK,

saya nenilih profesi se-

bagai guru karena sesuai

dengan tujuan saya.

2 Saya akan terjun sebagai

pendidik nanti, walaupun

harus nenbina karir dari

dasar.

Bekerja sebagai Eluru da-

pat menjamin kehidupan

dinasa mendatanEl

llenurut saya pandanElan

masyarakat terhadap pro-

fesi pendidik,/guru cukup

terhormat.

Saya akan menilih profe-

si guru apabila tidak

nendapatkan pekerjaan

profesi lain.
I

3

r_---1r.---1t*--..1r------.lr_--.1

t--J

4

5

rvliLl!{ ijPI trEi?pUg 14 6ff..r\ti

llt' lP P 4 llr A l.l 6
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6 Yang nendorong saya untuk

bekerja sebagai guru nan-

tinya adalah karena nilai

nilai nata kuliah kepen-

didikan saya cukup baik.

Saya akan nemilih kerja

sebaElai guru, sebab sudah

merupakan cita-cita saya

sejak kecil.

Saya akan terjun sebagai

pendidik/guru dengan ha-

rapan dapat menEfenbanEfkan

pengetahuan dan keteran-

pilan nengajar yang saya

miliki.

Saya nerasa bahwa profesi

sebagai pendidik,/guru a-

dalah dunia saya, karena

BemanEi lingkunElan keluar-

ga saya telah menbentuk

diri pribadi saya selana

ini.

7

I

o
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10. Saya tidak ingin nenjadi

pendidik,/guru karena ku-

rangnya keteranpilan dan

penBetahuan mendidik yang

yang saya niliki

11. Ilmu nendidik yang saya

pelajari di bangku kuliah,

dapat menunjang pekerjaan

saya sebagai pendidik.

L2. Saya lebih cenderung un-

tuk nenberikan perhatian

lebih nata kuliah kepen-

pendidikan, dengan harap-

an ilnu tersebut daPat ia-
di pegangan dalan bekeria

nant inya .

13. Bekerj a sebaElai pendidik

Bempunyai tantanElan-tan-

tangan yang berat dan

hal-hal seperti ini neru-

pakan kesenangan saya.

I
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14. Persaingan kerja sebagai

pend id ik,/guru memerlukan

kesabaran dan kedisiplin-

an yang tinelgi, untuk itu

saya siap menElhadapinya.

15. Saya ingin nenilih pe-

kerjaan sebagai pendidik

karena dengan bekeria se-

bagai pendidik dapat hi-

dup teratur.

16. Berdasarkan pengalaman

selama saya kuliah di

FPTK nenurut henat saya,

saya lebih nenEfuasai ilnu

nendidik dari pada ilmu

tekn ik .

L7. Koleksi buku yang saya

miliki, lebih banyak ie-
nis buku-buku pendidikan

dibandinEl buku-buku tek-

nik lainnya.

18 . Sete lah tanrat dar i FPTK,

saya akan bekeria sebaElai

pendidik sesuai aniuran

dari orang tua.

l.--J L-J
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18. Kalau nenElunjunEI perpus-

takaan saya lebih suka

menbaea buku-buku yang

dapat menunjanE! karir se-

bagai pend id ik,/guru dar i

dari pada buku-buku lain-

nya.

20. Saya tidak ingin nemilih

beker j a sebagai pend id ik,/

guru karena nasa depannya

tidak terjanin.

2L. Saya akan menilih kerja

sebagai pendidik,zguru ka-

rena d isekitar teunpat

tinggal saya banyak ter-

dapat sekolah sekolah

22. Saya berusaha rrempelajari

buku-buku bahan pengayaan

yang disarankan dosen na-

ta kuliah kependidikan

saya.

r-]
tt

r------------1

tl
L_-t

r-l
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23. Sewaktu belaiar mata ku-

liah kePendidikan, saya

merasakan bahwa saya Per-

Iu nengenbanElkan kdman-

puan saya dibidang terse-

but kelak setelah tanat.

24 Saya ingin menilih untuk

ker j a sebagai Pend id ik,/

Euru, karena saya rasakan

sesuai dengan bakat saya.

r-.--1
tl

?5. Saya ingin menilih untuk

bekeria sebaElai Pendidik/
guru, karena adanya Pen-

siun kelak setelah tua.

26. Apabila ada waktu luang,

saya manfaatkan untuk 1e-

bih nenperdalan ilutu dan

keteranpilan saya dalan

bidang nengaiar dan nen-

d id ik.

2?. Saya nerasa lebih berse-

nangat dalan belaiar Pe-

nEfetahuan dan keteranPil-

an nengaiar dibandingkan r----l
ll

dengan belaiar lainnYa

r--J

F-l
ll llllll

rV!iL II( UFT PERi''USIA I(T\A]I:

I l( lP PA i) Aflt-i
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28. Saya sela1u berusaha ne-

nyelesaikan tugas-tugas

nata kuliah kePendidikan

. dengan tepat waktu

29. Saya tertarik Pada Peker-

jaan sebagai Pendidik,zgu-

ru, setelah saya banyak

membaca seluk beluk dunia

pendidikan, dari buku-bu-

ku, koran-koran dan naia-

1ah-nai aIah.

30. Saya tidak ingin nemilih

kerja sebagai pendidik/

guru, karena nenurut saya

resikonya besar terhadaP

masa depan anak didik.

000
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Bagian II. Hinat Untuk Bekerja di Industri.

Itlo. I Pernyataan tss I s I cs I Ts I cTs

1 Setelah tanat dari FPTK,

saya bersedia terjun ke-

dunia industri karena

sesuai. dengan tujuan saya.

Saya akan terjun ke dunia

industri nanti, walaupun

harus nenbi-na karir dari

dasar.

Bekerja di industri da-

pat nenjanin kehidupan

dinasa nendatang secara

nenuaskan.

Henurut saya pandangan na-

syarakat terhadap pekerja-

an di industri cukup ter-

hornat.

Saya akan nenilih peker-

jaan di industri apabila

tidak nendapatkan pekerja

an di bidang lain.

t-I t--t r-I

t-t t-t l-t l-t L-t

2
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6. Yang nendorong saya untuk

bekeria di industri nan-

tinya adalah karena nilai

nilai nata kuliah bidang

cukup baik.

?. $aya akan nenilih bekeria

' sebagiai guru, sebab sudah

nerupakan cita-cita saya

sejak kecil.

Saya akan teriun keduni-a

industri denElan haraPan

dapat nengenbangkan Pe-

nEfetahuan dan keteraD-

pilan teknik yanEf saya

niliki.

Saya nerasa bahwa dunia

industri adalah dunia

saya, karena nenanEf ling-

kungan keluarEia saya telah

nelbentuk diri pribadi sa-

ya selnna ini.
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10 Saya tidak ingin nenilih

untuk kerja di industri

karena kurangnya keternn-

pilan dan pengetahuan ke-

teknikan yanEf saya niliki.

11. Ilnu teknik yanEg saya pe-

lajari di bangku kuliah,

dapat nenunjang pekerjaan

di industri.

L2. Saya lebih cendrung untuk

nenberikan perhatian lebih
pada nata kuliah bidang

studi, dengan harapan ilnu

tersebut dapat nenjadi pe-

gangan dalan bekerja nanti-

nya.

13. Bekerja di industri reD-

punyai tantanBan-tantanEf-

an yang berat dan hal-

hal seperti ini nerupakan

kesenangian saya.
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L4. Persaingan kerja di indus-

tri nenerlukan keuletan

dan kedisiplinan Yang ting-

Ei, untuk itu saya siaP

nenEihadaPinYa.

15. Saya tidak ingin nenilih

untuk keria di industri,

karena dentfan bekeria di

industri. tidak bisa hiduP

teratur.

16. Berdasarkan pengalenan

selana saya kuliah di

FPTK nenurut henat saya,

saya lebih nenguasai ilnu

teknik dari Pada ilnu

pendidikan.

17 - Koleksi buku Yang saya

niliki pada ulunnya ada-

lah ienis buku-buku tek-

nik dan sedikit buku-bu-

ku pendidikan.

18. Setelah tanat dari EPTK,

saya akan bekeria di i-n-

dustri sesuai dengan an-

juran orangf tua.
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19. Ka1au nenguniunEli perpus-

takaan saya lebih suka

nenbaca buku-buku yarlg,

dapat nenunjang karir di

industri. dari pada buku-

buku lain.

?fJ- Saya tidak inEiin nenilih

bekerja di industri kare-

na nasa depannya tidak

terjanin.

ZL- Saya akan nenilih keria

di industri karena dise-

kitar tenpat tingElal

saya banyak terdapat

industri-.

22. Saya berusaha nenpelqiari

buku-buku bahan penEfayaan

yang disarankan dosen nata

kuliah bidang studi saya.
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23. Sewaktu belajar nata ku-

liah bidang studi, saya

nerasakan bahwa saya per-

Iu nenSlenbangkan f,gaanprr-

an saya di bidangl terse-

but kelak setelah saya

tanat.

24 Saya ingi-n nenilih untuk

kerja di industri, kare-

na saya rasakan sesuai

dengan bakat saya.

z5 Saya tidak ingin nenilih

untuk bekerja di industri

karena tidak adanya pen-

siun kelak setelah tua.

26. Apabila ada waktu luang,

saya nanfaatkan untuk Ie-

bih nenperdalan ilnu dan

keterenpilan saya dalan

bidang teknik

z? Saya nerasa lebih berse-

Dangat dalan belajar pe-

nEletahuan dan keteranpil-
an teknik dibandingkan

belqjar lainnya.
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2A- Saya selalu berusaha ne-

nyelesaikan tugas-tugas

nata kuliah bidang studi

denBan tepat waktu-

29- Saya tertarik pada peker-

jaan di industri,setelah

saya banyak nenbaca seluk-

beluk dunia industri dari

buku-buku, koran-koran dan

naj alah-nai alah.

30. Saya tidak ingin neuilih

kerja di industri, karena

nenurut saya resikonya

besar.
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