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ABSTRACT
RESMI DARNI, 2018. Developing CBI-EP (Computer Based Inventory for
Entrepreneurship Personality) Model Using Expert System.
The rationale of conducting this study comprises the following facts: a) the
instruments to measure entrepreneurship potency in one’s self before being
educated and trained have been inadequate; b) the existing models and theories have
not been adjusted in order to be implemented in certain cultures for measuring
entrepreneurship personality; c) the legibility of the existing entrepreneurship
personality instruments must be adjusted to the users’ levels of development and
need, therefore not all of the existing entrepreneurship personality instruments can
be used by any ages; d) there have been few entrepreneurship experts, so the process
of knowledge transfer from an expert to the computer system has been imperative
to be done in order to distribute the expert’s knowledge. Therefore, this study, by
all means, aimed at developing a valid, practical and effective entrepreneurship
personality model that can measure the entrepreneurship potency in one’s self by
using the expert system model.
The research methodology used in this study was Research and
Development (R&D). There were four stages undertaken: Define, Design, Develop
and Disseminate. The instrument used to measure the entrepreneurship personality
was non-test which was developed into an inventory based on indicators of
entrepreneurship personality. The instrument was questionnaires in the form of
Likert-scale, and the samples of this research were 30 Vocational school students
specializing in Information Communication Technology. V Aiken was used to
measure the validity of the product, while Bayes theory was used to analyze the
knowledge based expert system and carrier recommendation which was transferred
into computer.
Based on the results of data analysis, it was found that a) CBI-EP software
using expert system was valid (0.887) and very practical (91.11), b) CBI-EP book
model using expert system was also valid (0.910) and practical (88.48), c) the
guided book of CBI-EP using expert system was valid (0.867) and very practical
(90.38). Furthermore, the result of the effectiveness of the product was 82.47
(effective). Therefore, based on these results, this entrepreneurship personality
instrument was valid, practical and effective.
Keywords: Entrepreneurship Personality,
Inventory, Four D.

Expert

System,

Bayes,

R&D,
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Entrepreneurship adalah disiplin ilmu yang mempelajari tentang nilainilai, potensi diri, dan perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup
untuk memperoleh peluang dengan berbagai risiko yang mungkin
dihadapinya (Sunarya, Sudaryono, & Saefullah, 2011). Sedangkan menurut
Timmon dalam (Ganefri

& Hidayat, 2013) entrepreneurship atau

kewirausahaan didefinisikan:
“Suatu tindakan kemanusiaan yang kreatif dalam membangun suatu
nilai; mengejar kesempatan tanpa menghiraukan ada atau tidaknya
sumber”
Senada dengan hal tersebut di atas (Ganefri & Hidayat, 2017; Kasmir, 2017;
Sunarya et al., 2011) juga mengemukakan bahwa entrepreneurship
merupakan sebuah usaha untuk melihat sebuah kesempatan dan peluang
dalam menciptakan sesuatu kebaruan yang dilakukan oleh individu-individu
tertentu.
Berdasarkan pendapat Timmons dan beberapa pendapat lainnya dapat
kita simpulkan bahwa entrepreneurship berkaitan dengan kepribadian atau
personality. Setiap bidang pekerjaan dan keahlian sangat membutuhkan
kepribadian entrepreneurship yaitu kepribadian yang mampu memanfaatkan
kesempatan

dan

peluang

dalam

menciptakan

sebuah

pembaharuan

berdasarkan pribadi yang kreatif, inovatif, dan visioner serta keberanian
dalam mengambil risiko yang telah diperhitungkan. Namun yang menjadi
permasalahannya

adalah

tidak

semua

orang

memiliki

kepribadian

entrepreneurship. Setiap orang memiliki kadar atau tingkat kepribadian
entrepreneurship yang berbeda, bahkan ada yang tidak memilikinya sama
sekali. hal ini dikarenakan faktor genetis dan faktor lingkungan yang
membentuk kepribadian tersebut (Nicolaou & Shane, 2010).

2

Kepribadian

memiliki

peranan

yang

sangat

penting

dalam

entrepreneurship, sukses atau tidaknya usaha yang dibangun oleh seorang
entrepreneur sangat dipengaruhi oleh faktor kepribadian (Zhao & Seibert,
2006). Entrepreneurship di Indonesia bukanlah sesuatu hal yang baru, karena
entrepreneurship mulai bermunculan di Indonesia pada tahun 1980-an,
namun pada tahun 2000-an entrepreneurship semakin digalakkan untuk
meningkatkan perekonomian di Indonesia. Sehingga pemerintah Indonesia
mulai

mendorong

perkembangan

entrepreneurship

melalui

kegiatan

kemahasiswaan, program-program entrepreneurship di Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK), dan pembentukan kepribadian entrepreneurship.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 BAB V
Pasal 12 ayat 1b menyebutkan bahwa setiap peserta didik berhak untuk
mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan
kemampuan yang mereka miliki, hal ini bertujuan untuk mengembangkan
potensi diri agar menjadi manusia cakap, kreatif, mandiri dan bertanggung
jawab (Depdiknas, 2003). Senada dengan hal tersebut di atas dalam
menghadapi tantangan abad 21 (Twenty First Century) dibutuhkan sumber
daya manusia yang kreatif, inovatif, mandiri dan berjiwa entrepreneurship,
yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan menciptakan lapangan
pekerjaan (Thorp & Goldstein, 2010).
Era globalisasi, tantangan abad 21 (Twenty First Century)

dan

masuknya Masyarakat Ekonomi Asia (MEA), sangat berpengaruh terhadap
penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan persaingan dalam mencari kerja.
Sekretaris Ditjen Belmawa, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan
Tinggi, Prof. Sutrisna Wibawa menyatakan bahwa MEA, memberi dampak
membuka pasar tenaga kerja profesional lebih luas, seperti tenaga pengajar,
dokter, tenaga teknologi informasi dan komunikas, pengacara, tidak terbatas
hanya untuk arus perdangan barang atau jasa saja. Setiap warga negara yang
tergabung dalam MEA bebas menjadi tenaga kerja di negara-negara yang
menjadi anggota ASEAN (Purwani, 2017). Hal ini menjadikan masyarakat
semakin

menyadari

pentingnya

pendidikan,

penguasaan

teknologi,
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kreativitas, inovasi, kemandirian dan jiwa entrepreneurship agar dapat
bersaing dalam dunia internasional.
Entrepreneurship memiliki hubungan yang sangat erat dengan TVET
(Technical and Vocational Education and Training), TVET disamping
menyiapkan peserta didiknya untuk bekerja pada bidang keahlian tertentu
sebagai pekerja atau pegawai juga mempersiapkan peserta didik untuk
menjadi wirausahawan (entrepreneur) yang terampil, kreatif dan mandiri,
sehingga mampu untuk meningkatkan perekonomian. Kolaborasi TVET dan
entrepreneurship akan menghasilkan individu yang siap memasuki dunia
kerja

dengan

penuh

kreatifitas,

keterampilan,

dan

kemandirian.

Entrepreneurship termasuk kurikulum nasional untuk TVET di sebagian
besar Negara Eropa, 90% sampai dengan 100% siswa pendidikan kejuruan di
Eropa mempraktekkan program-program entrepreneurship. Namun hal yang
lebih penting dari kurikulum dan program entrepreneurship adalah
memfokuskan perhatian pada kepribadian entrepreneurship dan kesiapan
mental untuk menjadi seorang entrepreneur itu sendiri, karena kepribadian
merupakan ujung tombak dari keberhasilan dalam ber-entrepreneurship
sehingga dapat menumbuhkan kreativitas, rasa untuk berinisiatif dan
keberanian dalam mengambil risiko (European Commission, 2009).
Setiap individu terlahir dengan keunikan kepribadian, dimana
karakter, pemikiran, perasaan dan perilaku saling terintegrasi antara satu dan
lainnya. Namun termodifikasi oleh usaha-usaha dalam menyesuaikan diri
terhadap lingkungan dan perubahan yang terus menerus (Kuntjojo, 2009).
Kekuatan yang harus dimiliki oleh suatu negara dalam era globalisasi ini
sangatlah ditentukan oleh beberapa faktor yaitu; 1) inovasi dan kreativitas
(45%), 2) jaringan kerjasama/network (25%), 3) teknologi (25%), dan 4)
sumber daya alam/natural resource (10%). Hasil penelitian ini menunjukan
bahwa suatu bangsa memiliki keunggulan komperatif dalam sumber daya
alam, tidak akan mampu berkompetisi dalam kancah persaingan global tanpa
dukungan kepribadian atau karakter yang siap berkompetitif (Sutopo, 2013).
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Usaha untuk menemukan dan membentuk kepribadian yang inovatif,
kreatif, mandiri dan ber-entrepreneurship telah dilakukan oleh pemerintah
Indonesia

melalui

berbagai

cara

yaitu

1)

menggalak

pendidikan

entrepreneurship di sekolah menegah kejuruan dan perguruan tinggi, 2)
meningkatkan program-program entrepreneurship baik di SMK dan
Perguruan Tinggi seperti; a) pendidikan dan pelatihan entrepreneurship, b)
program mahasiswa wirausaha (PMW), c) studium general kewirausahaan, d)
program belajar bekerja terpadu (PBBT), e) kompetisi bisnis mahasiswa
indonesia, f) expo kewirausahaan mahasiswa indonesia (Expo KMI)
(Purnama & Christimulia, 2012).
Pemerintah juga meningkatkan aktifitas dan program-program
entrepreneurship di sekolah menengah kejuruan seperti; a) bantuan beasiswa
melalui wirausaha siswa SMK (Sekolah Menengah Kejuruan), b) program
Teaching Factory, c) Program Teaching Industry, d) Hotel Training, e)
Incubator Unit, f) Business Center di sekolah menengah kejuruan (Direktorat
Pembinaan SMK, 2017; Hakim, 2010). Namun usaha ini masih belum
membuahkan hasil, pernyataan ini diperkuat dengan data-data analisis yang
diperoleh dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia tahun 2007, The
Global Entrepreneurship & Development Index 2013, dan Badan Pusat
Statistik Indonesia pada tahun 2017.
Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia tahun
2007 dari 75.3 juta generasi muda di Indonesia, 6.6% adalah lulusan
perguruan tinggi, dari jumlah tersebut 82% adalah pekerja, sementara hanya
18% yang bekerja sendiri atau menjadi usahawan. Sedangkan untuk lulusan
SMK sebanyak 85% lulusan SMK memilih untuk menjadi pekerja, 8%
lulusan SMK memilih untuk melanjutkan kuliah dibidang vokasi, 5,5%
lulusan SMK yang memilih untuk berwirausaha dan 1,5% belum memiliki
rencana setelah lulus SMK (Tyagita & Padmini, 2015), Jika suatu negara
ingin sejahtera, maka mereka harus memiliki entrepreneur minimal 2% dari
jumlah penduduk (Indonesia baru memiliki 0,18% usahawan atau sebanyak
400,000 entrepreneur) dengan jumlah penduduk Indonesia kurang lebih 230
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juta jiwa. Indonesia masih membutuhkan 4.200.000 entrepreneur berbakat
agar bisa menjadi negara yang sejahtera (Murni & Noviarti, 2014).
Berdasarkan data yang diperoleh dari the global entrepreneurship &
development index tahun 2013 tingkat entrepreneurship di Indonesia masih
tergolong rendah, Indonesia hanya memiliki 1,65% entrepreneur dari jumlah
penduduk Indonesia. Indonesia berada pada urutan ke 68 dari 121 negara
yang dinilai berwirausaha oleh the global entrepreneurship & development
index pada tahun 2013. Disamping itu berdasarkan data dari Badan Pusat
Statistik Indonesia pada tahun 2017 persentase Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT) menurut pendidikan tinggi yang ditamatkan pada tahun 2015
sampai dengan 2017, Sekolah Menengah Kejuruan menempati posisi ke dua
setelah Sekolah Menengah Umum sebagai penyumbang pengangguran di
Indonesia yaitu sebesar 1.569.690 jiwa dari jumlah total TPT tahun 2015
yaitu sebesar 7.560.822 jiwa atau setara dengan 20,76%, kemudian pada
tahun 2016 naik sebesar 0,86% sehingga menjadi 21,62%, Pada tahun 2017
TPT SMK mengalami kenaikan kembali sebesar 1,41% sehingga menjadi
23,03% atau sebesar 1.621.402. jiwa dari jumlah total TPT tahun 2017
sebesar 7.040.323 jiwa.
Berdasarkan hasil survei awal sebelum dilakukannya analisis
kebutuhan dan pengukuran kepribadian entrepreneurship terhadap 80 siswa
SMK yang terdiri dari 40 siswa SMK 1 Muhammadiyah Padang dan 40 siswa
SMKN 4 Padang mengenai rencana mereka setelah lulus sekolah, maka
diperoleh hasil dari 80 orang siswa SMK yang mengisi kuesioner, 10% yang
memilih untuk ber-entrepreneur atau berwirausaha, dan sebagian besar siswa
lebih memilih untuk bekerja atau menjadi pegawai yaitu 61%, serta 29 %
memilih untuk melanjutkan sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa minat
berwirausaha siswa SMK masih rendah.
Paparan tentang tingginya angka pengangguran di atas diperkuat oleh
Suryamin, Kepala BPS dalam Kompas (2014) yang menyatakan bahwa
tingginya angka pengangguran di tingkat SMK diakibatkan karena belum
adanya link and match antara pendidikan SMK dengan permintaan industri.
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Fakta empiris yang ada dilapangan, menunjukkan bahwa sebagian besar
lulusan SMK belum mampu memenuhi kebutuhan para pemangku
kepentingan (Stakeholder) baik dari segi mentalitas maupun dari segi
keahlian. Kurangnya kemandirian kerja, kemampuan memanfaatkan peluang
dan keberanian dalam mengambil risiko menjadikan lulusan SMK cenderung
menjadi para pencari kerja dan masih banyak yang belum mampu untuk
berwirausaha untuk mengembangkan dan mengimplementasikan keahlian
yang didapat di SMK (Subijanto, 2012).
Beberapa negara di Eropa dan Asia melakukan berbagai macam cara
untuk melahirkan para entrepreneur berbakat melalui program-program
entrepreneurship dan program-program bimbingan karir, salah satu program
yang dikembangkan dalam menemukan entrepreneur berbakat adalah dengan
mengukur potensi entrepreneurship yang ada didalam diri individu melalui
kepribadiannya serta mengarahkan mereka pada karir yang tepat sesuai
dengan kepribadiannya (Allport, 1927; Sternberg, 2010, 2012) Salah satu cara
yang dapat dilakukan untuk mengetahui potensi entrepreneurship yang ada
didalam diri suatu individu adalah dengan melakukan pengukuran
kepribadian entrepreneurship dengan menggunakan instrumen atau alat ukur
yang tepat.
Instrumen atau alat ukur, merupakan sebuah alat yang digunakan
untuk mengukur sesuatu yang hendak diukur. Masing-masing instrumen atau
alat ukur memiliki fungsi dan tujuan yang berbada-beda, jika hendak
mengukur kemampuan kognitif maka instrumen yang digunakan adalah tes.
Sedangkan untuk mengukur kemampuan afektif dan psikologis maka
digunakan instrumen non tes (Rusilowati, 2014). Disamping itu alat ukur
dikatakan tes apabila memuat pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya ada
benar dan salah. Sebaliknya, alat ukur yang jawabannya tidak ada benar dan
salah dapat disebut dengan skala, angket, atau dapat pula disebut dengan
inventori (Kartowagiran, 2009).
Inventori kepribadian merupakan alat untuk mengidentifikasi dan
mengukur struktur kepribadian atau karakteristik dari cara berfikir, merasa
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dan bertindak pada individu. Tujuan inventori kepribadian ini adalah agar
individu dapat mengenal potensi dan memahami dirinya sendiri dengan
gambaran atau penjelasan yang objektif dan terukur. Seiring perkembangan
ilmu pengetahuan dan kebutuhan dalam dunia kerja, posisi inventori
kepribadian memiliki peranan yang sangat penting, dimana inventori
kepribadian mampu mengidentifikasi dan mengklasifikasikan suatu individu
pada kelompok pekerjaan atau karir tertentu sesuai dengan kepribadian dan
potensi diri yang dimiliki (Nauta, 2010; Nicolaou & Shane, 2010).
Beberapa negara di dunia telah mengembangkan berbagai macam
instrumen

untuk

mengukur

kepribadian

entrepreneurship,

aktivitas

entrepreneurship suatu perusahaan, negara dan bahkan tingkat kemakmuran
suatu negara yang ber-entrepreneurship. Berdasarkan penelitian sebelumnya
dikembangkan beberapa instrumen yang dikolaborasikan dengan ilmu
komputer dan statistik untuk mengukur aktivitas entrepreneurship pada suatu
negara diantaranya adalah Kauffman dan

GEDI, Kauffman merupakan

instrumen yang dikembangkan oleh Amerika untuk mengukur aktivitas
entrepreneurship dari beberapa kota yang ada di Amerika. Variabel yang
digunakan adalah gender, race, nativity, age, education, veteran status,
industry state, region dan MSAs (Mahmood, Mamun, & Ibrahim, 2015;
Marion, 2017). Sedangkan GEDI (Global Entrepreneurship Development
Index) adalah instrumen untuk mengukur entrepreneurship performance dari
120 negara yang ada di dunia. Indikator yang digunakan untuk mengukur
entrepreneurship performance ini adalah attitudes, ability dan aspirations
(Ács, Szerb, & Autio, 2017; Mahmood et al., 2015).
Instrumen yang senada dengan hal tersebut di atas juga dikembangkan
untuk mengukur performance pada suatu perusahaan, diantaranya adalah
Santander yang dikembangkan oleh United Kingdom untuk mengukur
entrepreneurship performance

pada suatu perusahaan. Variabel yang

digunakan sama dengan variabel yang terdapat pada instrumen GEDI (Global
Entrepreneurship Development Index) yaitu attitudes, ability dan aspirations.
Disamping itu Netherlands juga mengembangkan sebuah instrumen yang
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disebut

Erasmus,

Erasmus

digunakan

untuk

mengukur

indeks

entrepreneurship pada sebuah perusahaan (Mahmood et al., 2015).
Malaysia

juga

memiliki

instrumen

untuk

mengukur

indeks

entrepreneurship, Instrumen ini dinamakan Piken (Psychometric Index
Entrepreneurship), tujuan dari instrumen ini adalah untuk mengukur kesiapan
internal dan nilai-nilai potensial individu sebelum menjadi entrepreneur
berdasarkan aspek psikologis. Variabel yang digunakan dalam mengukur
kesiapan internal dan nilai-nilai potensial individu ini adalah 1) Attitudes
yang mencakup internal locus of control, motivation, self confidence, need
for achievement, moderate risk taker dan entrepreneur moral values. 2)
Thinking yang mencakup Entrepreneurial Thinking. 3) Behaviour yang
mencakup Entrepreneurial Behaviour (Mahmood et al., 2015; Murni &
Noviarti, 2014)
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi menjadi
jembatan penghubung antara manusia dengan mesin. Dulunya komputer
digunakan sebagai alat penghitung, pengolahan data dan penyajian informasi,
namun saat ini komputer telah mampu menggantikan peran dan tugas-tugas
yang rumit yang dilakukan oleh manusia. Bahkan mampu untuk menirukan
proses biologis manusia dalam mengambil keputusan yang disebut Artificial
Intelligence. Berbeda dengan program komputer biasa, Artificial Intelligence
mampu memecahkan permasalahan yang tidak terstuktur dan bersifat bias
(Listiyono, 2008; Merritt, 2001).
Perkembangan teknologi informasi telah memungkinkan untuk proses
transfer knowledge dari seorang pakar kepada sistem komputer. Salah satu
model yang dapat digunakan untuk proses transfer knowledge ini adalah
Expert System. Expert System merupakan bagian dari Artificial Intelligence
yang menyediakan solusi-solusi berkualitas dalam menyelesaikan masalahmasalah dalam suatu domain yang spesifik (Merritt, 2001).
Expert

System

adalah

program

berbasis

pengetahuan

yang

menyediakan solusi-solusi dengan kualitas pakar untuk problema-problema
dalam suatu domain yang spesifik. Expert system merupakan program
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komputer yang meniru proses pemikiran dan pengetahuan pakar dalam
menyelesaikan suatu masalah tertentu. Expert system dipandang sebagai cara
penyimpanan pengetahuan pakar pada bidang tertentu dalam program
komputer sehingga keputusan dapat diberikan dalam melakukan penalaran
secara cerdas. Umumnya pengetahuan pada sistem pakar diambil dari seorang
manusia yang pakar dalam domain tertentu dan sistem pakar itu berusaha
meniru metodologi dan kinerja dari seorang pakar tersebut (Performance)
(Kusumadewi, 2003).
Sampai sejauh ini expert system telah banyak di implementasikan di
berbagai bidang dan berbagai aspek disiplin ilmu, baik itu di bidang medis,
hukum, pendidikan, dan lain sebagainya, sebagai contoh di bidang medis,
dalam bidang farmakologi, expert system dapat di gunakan dalam
menentukan penyakit dan menentukan obat apa yang sebaiknya diberikan,
kemudian dalam bidang hukum contohnya expert system digunakan dalam
menyelesaikan kasus-kasus hukum dan kriminal, expert system dapat
membantu dalam menentukan pelangaran-pelanggaran apa saja yang telah
dilakukan, serta pasal-pasal yang menyangkut masalah, serta memutuskan
hukuman yang akan diterima oleh pelaku.
Expert system tidak hanya digunakan dibidang medis, dan hukum saja,
expert system juga dapat diterapkan di bidang entrepreneurship, karena
bidang entrepreneurship termasuk domain yang cukup besar dan kompleks
serta masih sedikitnya pakar dibidang ini. Sehingga expert system dapat
dimanfaatkan sebagai proses transfer knowledge dari seorang pakar kepada
sistem komputer sebagai salah satu cara untuk memasyarakatkan pengetahuan
yang di miliki pakar.
Berdasarkan paparan di atas, tentang pengembangan instrumen
pengukuran kepribadian entrepreneurship

dapat disimpulkan bahwa

instrumen yang telah dikembangkan sebelumnya memiliki kekuatan dan
kelebihan masing-masing sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Sehingga
instrumen yang telah ada tidak dapat diadopsi ataupun dipergunakan secara
utuh dalam mengukur potensi entrepreneurship, khususnya bagi siswa SMK
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dengan bidang keahlian TIK, hal ini dikarenakan 1) aturan atau hukum yang
mengatur tentang hak cipta, 2) perbedaan fungsi dan tujuan dari alat ukur
yang telah ada, 3) ketidaksesuaian model/teori yang ada untuk diterapkan
pada suatu budaya tertentu, 4) keterbacaan dari setiap instrumen yang
dikembangkan

disesuaikan

dengan

analisis

kebutuhan

dan

tingkat

perkembangan pengguna, 5) keterbatasan alternatif alat ukur kepribadian
entrepreneurship yang ada saat ini. Sehingga sangat penting untuk dilakukan
pengembangan alat ukur kepribadian entrepreneurship yang valid, praktis dan
efektif yang telah disesuaikan dengan fungsi, tujuan, perkembangan usia
pengguna dan budaya.
(Computer

Based

Oleh sebab itu “Pengembangan Model CBI-EP
Inventory

For

Entrepreneurship

Personality)

Menggunakan Expert System” sangat penting dan relevan untuk mengatasi
permasalahan yang telah dipaparkan di atas.
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat
diketahui alasan yang mendasari pentingnya dikembangkan alat ukur
kepribadian entrepreneurship dalam mengukur potensi diri siswa dalam
bidang entrepreneurship serta rujukan karir bagi siswa sesuai dengan
kepribadiannya. Indentifikasi pemasalahan yang diduga mempengaruhi
pengembangan inventori kepribadian entrepreneurship adalah sebagai
berikut:
1. Tingginya angka pengangguran di tingkat SMK bukan karena belum
adanya link and match antara pendidikan SMK dengan permintaan
industri.

Namun karena sebagian besar lulusan SMK belum mampu

memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan (Stakeholder) baik dari
segi mentalitas (karakter) maupun dari segi keahlian.
2. Sebagian siswa belum memahami kepribadian dan potensi yang ada
didalam diri mereka khususnya dibidang entrepreneurship.
3. Siswa tidak cukup dididik dan dilatih untuk ber-entrepreneurship, hal ini
dapat dilihat dari data yang telah dipaparkan sebelumnya tentang
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rendahnya minat siswa dalam ber-entrepreneurship dan tingginya angka
pengangguran khususnya pada lulusan SMK.
4.

Penting dilakukan pengukuran kepribadian entrepreneurship untuk
mengelompokkan individu-individu yang memiliki potensi kepribadian
entrepreneurship sebelum dididik dan dilatih supaya hasil yang diperoleh
menjadi optimal

5.

Penting untuk memberikan arahan atau bimbingan karir yang sesuai
dengan kepribadian individu.

6.

Ketidaksesuaian model/teori yang ada untuk diterapkan pada suatu
budaya.

7.

Ketidaksesuaian norma yang ada untuk diterapkan pada suatu budaya.

8.

Keterbatasan alternatif alat ukur kepribadian entrepreneurship yang ada
saat ini

9.

Keterbacaan dari setiap instrumen yang dikembangkan disesuaikan dengan
analisis kebutuhan dan tingkat perkembangan pengguna. Sehingga tidak
semua instrumen kepribadian entrepreneurship yang ada dapat digunakan
oleh semua kalangan.

10. Memasyarakatkan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh pakar
11. Menjaga keutuhan dan kemurnian pengetahuan yang dimiliki oleh pakar.
12. Tingginya biaya konsultasi pakar, dapat ditekan dengan sistem pakar yang
dikembangkan.
13. Individu tertarik pada suatu karir tertentu karena kepribadiannya dan
tingkat pencapaian dalam sebuah karir ditentukan oleh individual self
evaluation. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memberikan
rekomendasi karir kejuruan sesuai dengan kepribadian individu adalah
dengan inventori kepribadian.
14. Sekolah menengah kejuruan adalah sebuah lembaga pendidikan yang
mengembangkan minat, bakat dan keterampilan siswanya untuk memasuki
persaingan di dunia kerja. Semakin tinggi ketertarikan individu akan
pekerjaan (karir) dan lingkungannya maka semakin tinggi tingkat
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kepuasan seseorang akan pekerjaanya (karir). Oleh sebab itu dibutuhkan
rujukan karir yang tepat dan reliabel sesuai kepribadian individu tersebut.
C. Batasan Masalah
Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah
dikemukan di atas maka penelitian ini dibatasi pada permasalahan bagaimana
membangun/mengkontruk sebuah instrumen dan mengembangkan knowledge
based expert system didalam Model CBI-EP, yang dapat mengukur potensi
kepribadian entrepreneurship didalam diri individu serta memberikan
rekomendasi karir sesuai dengan kepribadian entrepreneurship yang dimiliki,
Objek penelitian ini penulis fokuskan pada siswa sekolah menengah kejuruan
bidang keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi.
Pendekatan yang digunakan untuk menentukan indikator yang
dominan dalam menentukan kepribadian entrepreneurship adalah dengan
menggunakan pendekatan Bayes menggunakan model Expert System.
D. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah
diuraikan di atas maka rumusan masalah adalah sebagai berikut :
1.

Bagaimana

mengkonstruk

instrumen

inventori

kepribadian

entrepreneurship yang dapat mengukur potensi entrepreneurship di
dalam diri siswa?
2.

Bagaimana mengembangkan knowledge based expert system didalam
model

CBI-EP

yang

dapat

mengukur

potensi

kepribadian

entrepreneurship didalam diri siswa dan memberikan rekomendasi karir
kejuruan sesuai dengan kepribadian entrepreneurship siswa ?
3.

Bagaimana validitas, praktikalitas dan efektifitas dari instrumen yang
telah di konstruk dan model CBI-EP yang telah dikembangkan
menggunakan expert system dalam mengukur potensi kepribadian
entrepreneurship siswa?
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E. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini berdasarkan
rumusan masalah di atas sebagai berikut:
1.

Menghasilkan sebuah instrumen inventori kepribadian entrepreneurship
yang dapat mengukur potensi entrepreneurship didalam diri siswa dan
memberikan rujukan karir sesuai dengan kepribadian yang dimiliki.

2.

Mengembangkan knowledge based expert system didalam model
Computer Based Inventory for Entrepreneurship Personality (CBI-EP)
yang dapat mengukur potensi entrepreneurship dalam diri siswa dan
memberikan rekomendasi karir kejuruan sesuai dengan kepribadian
entrepreneurship siswa.

3.

Menghasilkan instrumen inventori kepribadian entrepreneurship dan
model CBI-EP yang validitas, praktis, dan efektifitas dalam mengukur
kepribadian entrepreneurship siswa

serta memberikan rujukan karir

sesuai dengan kepribadian yang dimiliki.
F. Pentingnya Pengembangan
1.

Secara Teoritis
Model Computer Based Inventory for Entrepreneurship Personality
(CBI-EP) ini dapat dijadikan sebagai rujukan dalam pengembangan
model Inventori kepribadian berbasis komputer untuk menentukan
potensi kepribadian entrepreneurship individu. Disamping itu model ini
juga memberi kontribusi positif terhadap pengembangan aplikasiaplikasi berbasis expert system (sistem pakar) di masa depan.

2.

Secara Praktis
a. Bagi Konselor di Sekolah Menengah Kejuruan, dapat dijadikan
sebagai media konseling (konseling tidak langsung), karena model
Computer Based Inventory (CBI) ini mampu memberikan rujukan
karir bagi siswa dan juga dilengkapi dengan media chating untuk
konsultasi siswa.
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b. Bagi siswa di Sekolah Menengah Kejuruan, dapat dijadikan sebagai
alat bantu dalam menemukan potensi diri siswa dalam bidang
entrepreneurship. Disamping itu Model Computer Based Inventory
(CBI) ini juga dapat dijadikan sebagai media dalam memberikan
rujukan karir bagi siswa.
c. Bagi Pengelola (Sekolah Menengah Kejuruan), dapat dijadikan sarana
konseling tidak langsung, serta dapat meningkatkan pelaksanaan
program BK Karir di Sekolah Menengah Kejuruan.
G. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan

bermanfaat baik secara teoritis

maupun praktis :
1. Manfaat Teoritis
a. Secara teoritis dapat menambah referensi pengetahuan dan pengalaman
bagi peneliti.
b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan dalam
pengembangan model Inventori berbasis komputer untuk menentukan
kepribadian entrepreneurship. Disamping itu model ini juga memberi
kontribusi positif terhadap pengembangan aplikasi-aplikasi berbasis
expert system (sistem pakar) di masa depan.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Konselor di Sekolah Menengah Kejuruan, dapat dijadikan sebagai
media konseling (konseling tidak langsung), karena model Computer
Based Inventory (CBI) ini mampu memberikan rujukan karir bagi siswa
dan juga dilengkapi dengan media chating untuk konsultasi siswa.
b. Bagi siswa di Sekolah Menengah Kejuruan, dapat dijadikan sebagai
konselor karir elektronik khususnya di bidang Teknologi Informasi.
Disamping itu Model Computer Based Inventory (CBI) ini juga dapat
dijadikan sebagai media dalam memberikan rujukan karir bagi siswa.
c. Para peneliti lainnya, sebagai salah satu acuan dalam melanjutkan
penelitian berikutnya untuk mengetahui lebih jauh tentang Model
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Computer Based Inventory (CBI)

untuk menentukan kepribadian

entrepreneurship dan juga memberikan rujukan karir bagi siswa
kejuruann.
H. Spesifikasi Produk yang Dihasilkan
Produk yang dihasilkan dari penelitian ini adalah sebuah Instrumen
dan Model Computer Based Inventory for Entrepreneurship Personality
(CBI) yang dapat mengukur potensi kepribadian entrepreneurship individu
dengan menggunakan model Expert System untuk memberikan rujukan atau
rekomendasi karir sesuai dengan kepribadian entrepreneurship siswa. Produk
dari penelitian ini dapat berupa :
1.

Instrumen Inventori kepribadian entrepreneurship.

2.

Model Computer Based Inventory for Entrepreneurship Personality
(CBI-EP) menggunakan Expert System.

3.

Buku

Pengembangan

Model

Computer

Based

Inventory

for

Entrepreneurship Personality (CBI-EP) menggunakan Expert System
4.

Buku

Panduan

Penggunaan

Computer

Based

Inventory

for

Entrepreneurship Personality (CBI-EP) menggunakan Expert System
5.

Software Computer Based Inventory for Entrepreneurship Personality
(CBI-EP) menggunakan Expert System yang dapat mengukur potensi
kepribadian entrepreneurship individu.

I.

Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan
1.

Asumsi
Pengembangan Model Computer Based Inventory for Entrepreneurship
Personality (CBI-EP) menggunakan Expert System yang dapat mengukur
potensi kepribadian entrepreneurship individu dengan menggunakan
Expert System (Sistem Pakar) untuk memberikan rujukan atau
rekomendasi karir sesuai dengan kepribadian entrepreneurship siswa
mengacu kepada beberapa asumsi yaitu:
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a.

Entrepreneurship adalah disiplin ilmu yang mempelajari tentang
nilai-nilai, potensi diri, dan perilaku seseorang dalam menghadapi
tantangan hidup untuk memperoleh peluang dengan berbagai risiko
yang mungkin dihadapinya (Sunarya et al., 2011).

b.

Setiap individu terlahir dengan keunikan kepribadian, dimana
karakter, pemikiran, perasaan dan perilaku saling terintegrasi antara
satu dan lainnya. Namun termodifikasi oleh usaha-usaha dalam
menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan perubahan yang terus
menerus (Kuntjojo, 2009).

c.

Setiap

orang

memiliki

kadar

atau

tingkat

kepribadian

entrepreneurship yang berbeda, bahkan ada yang tidak memilikinya
sama sekali. hal ini dikarenakan faktor genetis dan faktor lingkungan
yang membentuk kepribadian tersebut (Nicolaou & Shane, 2010).
d.

Salah satu program yang dikembangkan dalam menemukan
entrepreneur

berbakat

entrepreneurship

yang

adalah
ada

dengan

didalam

diri

mengukur

potensi

individu

melalui

kepribadiannya (Allport, 1927; Sternberg, 2010, 2012)
e.

Menurut Holland, Individu tertarik pada suatu karir tertentu karena
kepribadiannya (Nauta, 2010)

f.

Expert system merupakan program komputer yang meniru proses
pemikiran dan pengetahuan seorang ahli/pakar dalam menyelesaikan
suatu masalah tertentu (Merritt, 2001)

2.

Keterbatasan Pengembangan
a.

Proses pengembilan sampel yang dilakukan pada populasi yang
terjangkau yaitu siswa SMK Jurusan Teknologi Informatika dan
Komunikasi,

sehingga

hasil

penelitian

belum

tentu

dapat

digeneralisasikan pada tempat, juruan ataupun pada populasi lain
yang berbeda dan lebih besar.
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b.

Sistem CBI-EP masih memiliki keterbatasan didalam memberikan
rujukan karir, dimana CBI-EP hanya mampu memberikan rujukan
karir bagi siswa Jurusan Teknologi Informatika dan Komunikasi.

c.

Model CBI-EP membutuhkan infrastruktur pendukung berupa
fasilitas labor dan internet yang baik, dalam penelitian ini tidak
semua mengakomodir kebutuhan siswa

d.
J.

Sistem CBI-EP belum bisa menggunakan teknik explanation.

Definisi Operasional
Definisi operasional dari kepribadian entrepreneurship yang diperoleh dari
berbagai sumber yaitu:
1.

Memiliki komitmen yang tinggi adalah sikap yang teguh memegang
prinsip-prinsip kebenaran yang berlaku, tidak sekalipun mengingkari
walaupun dengan dirinya sendiri serta berusaha menyesuaikan perkataan
dan perbuatannya.

2.

Bertanggung jawab adalah suatu perbuatan untuk siap menanggung
segala sesuatu hal yang muncul sebagai akibat dari dilakukannya suatu
aktivitas tertentu.

3.

Memanfaatkan peluang adalah suatu sikap yang mampu untuk melihat
dan memanfaatkan kesempatan yang ada.

4.

Mengambil risiko yang telah diperhitungkan adalah suatu sikap yang
mampu dalam menghadapi bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat
terjadi dari sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang
akan datang.

5.

Percaya diri adalah meyakinkan pada kemampuan dan penilaian
(judgement) diri sendiri dalam melakukan tugas dan memilih pendekatan
yang efektif

6.

Kreativitas adalah proses mental yang melibatkan pemunculan gagasan
atau konsep baru, atau hubungan baru antara gagasan dan konsep yang
sudah ada.
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7.

Pekerja keras adalah Sikap seseorang dalam bekerja secara sungguhsungguh tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum target kerja tercapai
dan selalu mengutamakan atau memperhatikan kepuasan hasil pada
setiap kegiatan yang dilakukan.

8.

Daya juang yang tinggi adalah Suatu sikap dan perilaku untuk
mempertahankan atau mencapai sesuatu yang dilakukan dengan gigih.

9.

Pemimpin adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam
mempengaruhi orang lain baik itu melalui ucapan maupun dari segi
perbuatan.

10. Gigih adalah sifat semangat dan berusaha keras untuk menggapai sesuatu
hal yang diinginkan.
11. Inovatif

adalah

Kemampuan

seseorang

dalam

mendayagunakan

kemampuan dan keahlian untuk menghasilkan karya baru
12. Petualang adalah orang yang suka mencari pengalaman yang sulit-sulit,
berbahaya demi mendapatkan kepuasan tertentu.
13. Menyenangkan adalah suatu sikap yang membuat orang lain yang ada
disekitarnya merasa senang.
14. Ambisius adalah berkeinginan keras untuk mencapai sesuatu yang telah
ditargetkan.
15. Memiliki kestabilan emosi adalah suatu sikap tidak berlebih-lebihan
dalam pengungkapan emosi.
16. Persuasif adalah komunikasi yang bertujuan untuk mengubah atau
memengaruhi kepercayaan, sikap, dan perilaku seseorang sehingga
bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator.
17. Mudah bergaul adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam
menyesuaikan diri dengan orang lain dan lingkungannya.
18. Berfikir praktis adalah kemampuan untuk membuat keputusan yang
praktis dan masuk akal dalam menyelesaikan masalah.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. Landasan Teoritis
1.

Tes, Pengukuran Dan Penilaian Psikologi
a. Latar Belakang Munculnya Tes dan Pengukuran Psikologi
Tes psikologi merupakan sebuah alat yang mampu memberikan
informasi apa saja sesuai dengan tujuan diciptakannnya tes tersebut
(Anastasi & Urbina, 2007). Secara tradisional, fungsi tes psikologi
adalah untuk mengukur perbedaan-perbedaan antara individu atau
perbedaan reaksi individu terhadap suatu situasi. Salah satu masalah
awal yang mendorong berkembangnya tes psikologi adalah untuk
mengidentifikasi individu yang mengalami keterbelakangan mental,
individu yang memiliki gangguan emosional yang parah dan masalahmasalah gangguan perilaku lainnya, sehingga memudahkan dalam
memberikan penanganan.
Seiring berjalannya waktu dan perubahan kebutuhan, membuat
tes psikologipun mulai beralih kebidang-bidang lainnya seperti bidang
pendidikan, industri, konseling dan lain sebagainya. Dewasa ini, bidang
pendidikan merupakan salah satu pengguna tes terbesar (Anastasi &
Urbina, 2007). Berbagai tes digunakan oleh bidang pendidikan untuk
mengklasifikasi anak-anak berdasarkan kemampuan mereka dalam
menyerap berbagai instruksi di kelas, mengidentifikasi mana
pembelajar cepat dan mana yang lambat, konseling pendidikan dan
pekerjaan pada tingkat sekolah menengah dan universitas, menyeleksi
orang-orang yang melamar pekerjaan dan menyeleksi orang-orang
untuk masuk ke sekolah dan universitas.
Tes seleksi merupakan salah satu bagian dalam manajemen
sumber daya manusia. Menurut (Rivai, 2008) pengertian seleksi adalah
sebuah kegiatan dalam manajemen sumber daya manusia yang
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dilakukan setelah proses rekrutmen selesai dilaksanakan. Sedangkan
menurut (Jhon & Robert, 2006) seleksi itu adalah proses memilih atau
menjaring seseorang yang memiliki kualifikasi sesuai dengan
kebutuhan pengguna. Berdasarkan penjelasan seleksi di atas maka
dapat ditarik kesimpulan bahwa seleksi merupakan sebuah proses yang
sangat penting dilakukan guna memilih sumber daya manusia yang
sesuai dengan kebutuhan penggunanya agar mempermudah dalam
proses pencapaian tujuan.
Pengukuran psikologi pada umumnya banyak menggunakan tes
sebagai alat bantu. Menurut Joni (Maureen, 2014) pengukuran
psikologi pada hakekatnya adalah pengukuran terhadap aspek-aspek
tingkah laku yang tampak dan dianggap mencerminkan prestasi, bakat,
sikap, serta aspek-aspek kepribadian lainnya dengan menggunakan tes
sebagai alat bantu.
b. Hakekat Tes Psikologi
Menurut (Aeni, 2012) tes psikologi pada dasarnya adalah alat
ukur yang obyektif dan dibakukan atas sampel perilaku. Nilai
diagnostic atau prediktif sebuah tes psikologi tergantung pada sejauh
mana tes itu menjadi indikator dari bidang perilaku yang relative luas
dan signifikan. Prediksi umumnya berkonotasi perkiraan temporal,
contohnya kinerja individu di masa depan pada suatu pekerjaan
diramalkan dari kinerja tesnya sekarang ini. Tetapi dalam arti yang luas
diagnosis atas kondisi sekarang ini seperti misalnya retardasi mental
atau kekacauan emosional, bahkan mengimplikasikan suatu prediksi
tentang apa yang ingin dilakukan seorang individu dalam situasi-situasi
yang berbeda dari tes-tes yang sekarang. Secara logis adalah lebih
sederhana untuk menganggap semua tes ini sebagai sampel-sampel
perilaku dari mana prediksi menyangkut perilaku dapat dibuat.
Berbagai jenis tes yang berbeda kemudian dapat dicirikan sebagai
varian dari pola dasar ini.
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Perlu diingat bahwa dalam definisi awal, tes psikologi
digambarkan sebagai alat ukur yang dibakukan. Standardisasi
mengimplikasikan keseragaman cara dalam penyelenggaraan dan cara
penskoran tes. Jika skor yang diperoleh berbagai macam mau orang
harus bisa dibandingkan, kondisi testing jelas harus sama bagi semua.
Langkah penting lainnya dalam standardisasi tes adalah penetapan
norma-norma. Tes-tes psikologis tidak memiliki standar lulus atau
gagal, yang ditentukan terlebih dahulu. Kinerja pada setiap tes
dievaluasi berdasarkan data empiris. Bagi kebanyakan maksud, skor tes
perorangan diinterpretasikan dengan cara membandingkannya dengan
skor-skor yang didapatkan oleh orang lain pada tes yang sama.
Dalam

proses

menstandardisasikan

sebuah

tes,

tes

diselenggarakan pada sampel yang luas dan representatif dari jenis
orang yang memang menjadi sasaran perancangan tes tersebut.
Kelompok ini, dikenal sebagai sampel standardisasi, berfungsi untuk
menetapkan

norma-norma.

Norma-norma

semacam

itu

mengindikasikan tidak hanya kinerja rata-rata tetapi juga frekuensi
relatif dari derajat penyimpangan yang bervariasi di atas dan di bawah
rata-rata.
c. Tujuan dan Manfaat Tes Psikologi
Tes Psikologi sebagai salah satu Metode dari Psikodiagnostik
mempunyai

tujuan

untuk

mengadakan

Klasifikasi,

Deskripsi,

Interpretasi dan Prediksi. Klasifikasi bertujuan untuk membantu
mengatasi problem-problem yang berhubungan dengan:
1. Pendidikan, menyangkut masalah intelegensi, minat dan bakat,
kesukaran belajar dan sebagainya. Tes intelegensi bertujuan untuk
mengetahui tingkat kecerdasan individu yang merupakan potensi
dasar keberhasilan pendidikan. Tes Minat bakat bertujuan membantu
individu menyesuaikan jurusan atau ekstra kurikuler dalam
pendidikan sehingga bakat dan potensinya dapat diaktualkan secara
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optimal.

Kesukaran

belajar

atau

ketidakmampuan

dalam

belajar/Learning Disability (LD).
2. Perkembangan

anak,

menyangkut

hambatan-hambatan

perkembangan baik psikis maupun sosial.
3. Klinis, berhubungan dengan individu-individu yang meng alami
gangguan-gangguan psikis, baik yang ringan maupun yang berat.
4. Industri, berhubungan dengan seleksi karyawan, evaluasi dan
promosi. Seleksi: suatu proses pemilihan individu yang dinilai
paling sesuai untuk menduduki jabatan atau posisi tertentu dalam
perusahaan. Evaluasi: pemeriksaan psikologis yang bertujuan untuk
membantu perusahaan menilai apakah posisi yang ditempati saat ini
telah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki karyawan yang
bersangkutan.
Alat-alat Tes tidak hanya digunakan untuk klasifikasi
gangguan-gangguan psikis atau diagnose, tetapi lebih tertuju pada
pendiskripsian atau pemahaman yang lebih intensif (mendalam) dari
subyek, (Aeni, 2012). Karena tingkah laku individu (kepribadiannya)
dipandang sebagai produk dari aspek-aspek sosiobiopsikologis, maka
pemeriksaan psikologis bertujuan untuk memperoleh deskripsi ke
seluruhan mengenai individu dan ketiga aspek tersebut. Tes psikologi
disamping mempunyai tujuan yang sudah tersebut di atas juga
mempunyai

tujuan

prediksi

yakni

untuk

meramalkan

atau

memprediksikan perkembangan klien selanjutnya.
d. Hubungan Tes, Pengukuran dan Penilaian
Tes, pengukuran dan penilaian merupakan tiga komponen yang
saling terkait antara satu sama lain yang sering digunakan dalam dunia
pendidikan dan psikologi. Tes merupakan instrumen atau alat yang
digunakan untuk memperoleh informasi tentang individu atau objek.
Sebagai alat pengumpul informasi atau data, tes harus dirancang secara
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khusus berdasarkan tujuan tes tersebut. Menurut

(Solikan, 2011)

kekhususan tes terlihat dari bentuk soal tes yang digunakan, jenis
pertanyaan, rumusan pertanyaan yang diberikan dan pola jawaban yang
harus dirancang menurut kriteria yang telah ditetapkan, waktu untuk
menjawab dan pelaksanaannya juga dirancang secara khusus. Selain
itu, aspek yang diteskan juga terbatas pada ranah kognitif, afektif dan
psikomotorik.
Pengukuran merupakan proses pengumpulan data atau
informasi yang dilakukan secara objektif. Hasil dari pengukuran berupa
kuantitatif dari jarak, waktu, jumlah, dan ukuran dan lain-lain. Hasil
pengukuran dinyatakan dalam bentuk angka yang dapat diolah secara
statistik, (Solikan, 2011). Sedangkan penilaian merupakan proses
pengambilan keputusan yang bersifat kualitatif sesuai dengan hasil
pengukuran. Penilaian dilakukan berdasar kepada tujuan yang ingin
dicapai. Hubungan antara tes, pengukuran dan penilaian dapat
digambarkan sebagai berikut :
Penilaian
Pengukuran
Tes dan
Non Tes

Gambar 2.1 Hubungan Tes, Pengukuran dan Penilaian
Sumber : (http://www.uns.ac.id/web/modledata/31/bab1.html.htm)
Berdasarkan gambar di atas dapat terlihat jelas bahwa tes hanya
merupakan salah satu alat atau teknik yang dapat digunakan dalam
proses pengukuran, sedangkan pengukuran hanyalah salah satu langkah
dalam peroses penilaian. Kegiatan penilaian dapat dilakukan melalui
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kegiatan pengukuran dan dapat pula dilakukan tanpa kegiatan
pengukuran, atau dapat pula dilakukan dengan kombinasi keduanya,
serta diikuti dengan pertimbangan nilai tertentu. Dengan kata lain,
penilaian baru akan terjadi jika hasil pengukuran sudah dibandingkan
atau ditimbang dengan kriteria, tolak ukur atau norma tertentu yang
telah diterapkan.
e. Klasifikasi Tes Psikologi
Tes psikologi sangat banyak ragamnya dan sangat luas skornya,
sehingga untuk mendapatkan orientasi yang baik mengenai tes tersebut
perlu dilakukan klasifikasi, sebagaimana digambarkan pada diagram di
bawah ini :

Gambar 2.2 Klasifikasi Tes Psikologi
Klasifikasi tes yang diuraikan di atas secara garis besar dapat
diklasifikasikan ke dalam Tes Intelegensi, Tes Bakat, Tes Kepribadian,
dan Tes Minat (HIMPSI, 2002).
1.

Tes Intelegensi
Tes yang mengungkapkan intelegensi untuk mengetahui sejauh
mana kemampuan umum seseorang untuk memperkirakan apakah
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suatu pendidikan atau pelatihan tertentu dapat diberikan
kepadanya. Nilai tes intelegensi seringkali dikaitkan dengan umur
dan menghasilkan IQ untuk mengetahui bagaimana kedudukan
relative orang yang bersangkutan dengan kelompok orang
sebayanya.
2.

Tes Bakat
Tes Bakat sering disebut pula sebagai tes bakat khusus, tes ini
mencoba untuk mengetahui kecenderungan kemampuan khusus
pada bidang-bidang tertentu.

3.

Tes Kepribadian
Mencoba untuk mengungkapkan berbagai ciri kepribadian tertentu
seperti introversi, penyesuaian sosial dan sebagainya yang terkait
dengan kepribadian.

4.

Tes Minat
Tes minat mengungkapkan reaksi seseorang terhadap berbagai
situasi yang secara keseluruhan akan mencerminkan minatnya.
Minat yang terungkap melalui tes minat ini seringkali
menunjukkan minat yang lebih mewakili dari pada minat yang
sekedar dinyatakan yang biasanya bukan merupakan minat yang
sesungguhnya.

2.

Tes Kepribadian
a. Definisi Kepribadian
Dalam bahasa Inggris, kepribadian disebut personality. Istilah
ini berasal dari bahasa Yunani "persona", yang berarti topeng. Istilah ini
kemudian di adopsi oleh orang-orang Roma dan mendapatkan konotasi
baru yaitu ‘sebagaimana seseorang nampak di hadapan orang lain’.
Konotasi ini seakan-akan menunjukkan bahwa kepribadian bukanlah
diri orang tersebut yang sebenarnya. Kata kepribadian memiliki banyak
arti.

Banyak peneliti

dan

ilmuwan

mencoba mendefinisikan
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kepribadian

secara komprehensif.

Definisi-definisi

yang

coba

dipaparkan oleh para peneliti atau ilmuwan antara lain:
Gordon Allport (dikatakan sebagai Bapak teori keribadian)
mencoba merumuskan, menjelaskan dan mengklasifikasikan kurang
lebih 50 pernyataan yang menggambarkan tentang kepribadian. Salah
satunya Allport (Aeni, 2012) menerangkan kepribadian merupakan :
”the dinamic organization within the individual of those psychophysical
systems that determine his unique adjusment to his enviroment”. Atau
atau dapat diartikan sebagai organisasi yang dinamis dalam diri
individu yang merupakan rangkaian sistem psikofisik yang menentukan
keunikan penyesuaian individu terhadap lingkungannya. Kata dinamis
menunjukkan bahwa kepribadian bisa berubah-ubah, dan antar
berbagai komponen kepribadian (yaitu sistem-sistem psikofisik)
terdapat hubungan yang erat. Hubungan-hubungan itu terorganisir
sedemikan rupa sehingga secara bersama-sama mempengaruhi pola
perilakunya dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya.
Beberapa peneliti mencoba merumuskan kepribadian dengan
menyamakannya dengan temprament, yaitu kecenderungan alamiah
dari perilaku, perasaan, dan pikiran individu. Raymond Cattel
mendefinisikan kepribadian sebagai sesuatu yang memungkinkan kita
untuk meramalkan apa yang akan dilakukan oleh seseorang dalam
situasi tertentu. Sedangkan menurut Alfred Adler, kepribadian adalah
gaya hidup individu atau cara yang khas dari individu tersebut dalam
memberikan respons terhadap masalah-masalah hidup. JP.Chaplin
dalam Kamus Psikologi, yaitu integrasi dari sifat-sifat tertentu yang
dapat diselidiki dan dijabarkan untuk menyatakan kualitas yang unik
dari individu (Ahmadi, 2004). Definisi lainnya merumuskan
kepribadian sebagai kondisi yang ditampakkan keluar atau perilaku
yang bisa diamati; sebagai contoh Watson,1924 (Drummond & Joness,
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2010) mencirikan kepribadian sebagai ”the end product of our habit
system” (hasil akhir dari sistem kebiasaan).
Kepribadian merupakan kualitas seseorang yang bersifat
subjektif. Sesuatu yang muncul dari dan sudah terdapat dalam diri
seseorang (inner). Kepribadian merupakan sesuatu dalam diri individu
yang sifatnya konsisten, stabil dan merupakan perilaku yang menetap,
dan dari waktu ke waktu cenderung sama Maddi (Drummond & Joness,
2010). Kepribadian merupakan pola yang tetap dari pikiran, emosi, dan
perilaku yang membedakan individu dari individu lain (Drummond &
Joness, 2010). Lebih dalam lagi mempelajari kepribadian, ada tiga
pemikiran fundamental yang mendasari kepribadian, yaitu:
1.

Traits (Sifat/Ciri/Karakter)
Sifat bisa dijelaskan juga dengan ciri bawaan. Personality
trait dapat dilihat sebagai karakteristik atau kualitas yang
membedakan

dan

didefinisikan sebagai

mempengaruhi

individu. Sifat

dapat

dimensi beda dari individu dalam

kecenderungan untuk memperlihatkan kekonsistenan dari pikiran,
perasaan, dan perilakunya (McCrae & Costa, 2006). Sifat
diasumsikan relatif stabil dan menetap sepanjang waktu, dan
sangat mempengaruhi perilaku.
2.

States.
Berkaitan dengan kepribadian state diartikan sebagai beberapa
sifat yang muncul namun sifatnya sementara. Jika trait
menunjukkan karakteristik kepribadian yang menetap, sedangkan
state menunjukkan perilaku yang cenderung sementara. Sebagai
contoh: siswa cenderung mengalami kecemasan saat menghadapi
ujian. Kecemasan disini merupakan state.

3.

Types.
Beberapa peneliti mencoba memahami kepribadian melalui trait
approach yaitu dengan mengklasifikasikan kepribadian dalam
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berbagai maca tipe, yang kemudian dikenal dengan tipe keribadian.
Jika traits menitikberatkan pada karakter yang spesifik dari
individu, maka type dapat dikatakan sebagai gambaran umum yang
dapat menjelaskan individu. Tipologi Kepribadian mulai dikenal
sejak Hipocrates mengklasifikasikan manusia kedalam empat tipe
yaitu melancholic, phlegmatic, choleric, dan sanguine.
Sebagai informasi, kepribadian secara umum dapat dilihat
melalui berbagai macam perspektif yang didasarkan melalui teori-teori
psikologi yang mendasarinya. Perspektif tersebut antara lain dirangkum
pada tabel 2.1 dibawah ini :
Tabel 2.1 Kepribadian Dinilai dari Beberapa Perspektif
Perspektif

Pandangan penting kepribadian

Psikoanalisis

Fokus pada pengaruh-pengaruh tidak sadar,
pentingnya dorongan seksual, bahkan dalam
bidang-bidang nonseksual.

Neoanalisis/Ego

Fokus pada diri (self) yang berjuang untuk
mengatasi emosi dan dorongan di dalam diri
dan tuntutan dari orang lain di luar diri.

Biologis

Menitik beratkan pada kecenderungan dan
keterbatasan yang berasal dari warisan genetis;
bisa dengan mudah dikombinasikan dengan
sebagian besar pendekatan atau teori lain
Fokus pada analisis yang lebih ilmiah
mengenai
pengalaman
belajar
yang
membentuk kepribadian
Melihat sifat aktif dari pikiran manusia;
menggunakan pengetahuan modern dari
psikologi kognitif
Teknik pemeriksaan individual yang baik
Menghargai hakikat spiritual seseorang;
menekankan perjuangan untuk mencapai
pemenuhan diri dan harga diri

Behaviorisme

Kognitif

Trait
Humanisme
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Interaksionisme

Memahami bahwa kita adalah diri yang
berbeda dalam situasi yang berbeda

Sumber : Bahan Ajar Psikodiagnostik (Zakiyatul Fitri, 2012)
b. Inventori Kepribadian
Inventori kepribadian hampir serupa dengan tes kepribadian,
namun pada inventori kepribadian jawaban peserta didik selalu benar
selama menyatakan dengan sesungguhnya. Walaupun demikian
digunakan

pula

skala-skala

tertentu

untuk

mengkuantifikasi

jawaban agar dapat dibandingkan.
Inventori (inventaris, inventarisasi) adalah satu alat untuk
menaksir dan menilai ada atau tidak adanya tingkah laku, minat, sikap
tertentu dan sebagainya. Biasanya inventaris ini berbentuk daftar
pertanyaan yang harus dijawab. Di tinjau dari segi diungkapkannya
data, maka sifat dari tekhnik ini adalah approach self report, sebab
individu dengan inventoris itu dapat menyatakan segala aspek-asek
kepribadian penyesuaiannya secara bebas. Adapun bentuk dari
inventoris itu dapat berupa questionaire (angket), chek-list atau rating
scale. Dengan alat-alat ini di harapkan individu dapat menunjukkan
bagaimana biasanya ia merasa, bagaimana ia bersikap, berbuat dan
mengerjakan sesuatu. Berdasarkan tujuan-tujuan itu maka kita
mengenal adanya berbagai jenis inventori seperti: personality
inventories,

interest

inventories,

dan

attitude

inventories

(Kartowagiran, 2009)
c. Penyusunan Kisi-kisi Instrumen Inventori Kepribadian
Penyusunan instrumen inventori kepribadian didahului dengan
penentuan definisi konseptual, kemudian dijabarkan lagi kedefinisi
operasional. Dari definisi operasional ini kemudian dijabarkan menjadi
beberapa indikator yang selanjutnya dijabarkan menjadi butir-butir
instrumen. Seperti yang telah dijelaskan di muka, instrumen
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kepribadian ini dibedakan menjadi dua, yaitu skala, angket, dan
inventori.
Skala digunakan untuk mengukur konstruk atau konsep
psikologis seperti: sikap, minat, motivasi, pendapat, dan trait lainnya,
sedangkan angket digunakan untuk mengukur fakta, atau yang
dianggap fakta seperti: pendidikan terakhir, jumlah anggota,
penghasilan setiap bulan. Sementara itu, inventori digunakan untuk
mengungkap kepemilikan benda nyata, seperti: jumlah kursi, jumlah
meja, dan lain sebagainya. Secara ringkas, hubungan antara tujuan,
metode dan instrumen yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 2.2
berikut.
Tabel 2.2 Hubungan antara tujuan, metode dan instrumen
Tujuan untuk

Metode

mengungkap:

Instrumen yang
digunakan

perilaku, kebiasaan,

observasi,

lembar observasi,

ketrampilan

wawancara

lembar penilaian,

mendalam

catatan, peneliti
sendiri

potensi termasuk di

tes, perintah

soal tes, lembar

dalamnya unjuk

mengerjakan

perintah dilengkapi

kerja

dengan lembar
observasi/ lembar
penilaian

Kepribadian, data

wawancara, survei

angket, inventori,

wawancara, survei

pedoman

nyata
afektif: motivasi,
sikap, minat ,
kesukaan

wawancara, skala
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data yang lalu, data

dokumentasi

daftar dokumen

sekunder
Sumber :

Penyusunan

Instrumen

Kinerja

SMK-SBI

oleh

(Kartowagiran, 2009)
3.

Entrepreneurship
a. Definisi dan Pengertian Entrepreneurship
Kata entrepreneur berasal dari bahasa Prancis, entreprendre,
yang sudah dikenal sejak abad ke-17, yang berarti berusaha. MerriamWebster menggambarkan definisi entrepreneur sebagai seseorang yang
mengorganisir dan menanggung risiko sebuah bisnis atau usaha.
Menurut Thomas W. Zimmerer (2008) entrepreneurship adalah
penerapan

kreativitas

dan

ke

inovasian

untuk

memecahkan

permasalahan dan upaya memanfaatkan peluang-peluang yang
dihadapi orang setiap hari. Menurut David McClelland dalam (Ganefri
& Hidayat, 2013) perilaku pengusaha yang sukses adalah berani
mengambil risiko dan tegas, bertenaga, bertanggung jawab, bisa
membuat keputusan, meramal masa depan dan memiliki keterampilan
organisasi. Sedangkan menurut Ronstadt dalam (Ganefri & Hidayat,
2013) hal yang terpenting dari seorang entrepreneurship adalah sifat
atau karakter yang akan membentuk mereka menjadi wirausahawan
yang sukses.
Menurut Andrew J. Dubrin (2008) entrepreneur adalah seseorang
yang mendirikan dan menjalankan sebuah usaha yang inovatif. Istilah
entrepreneurship pada dasarnya merupakan suatu disiplin ilmu yang
mempelajari tentang nilai, kemampuan (ability) dan perilaku seseorang
dalam menghadapi tantangan hidup untuk memperoleh peluang dengan
berbagai risiko yang mungkin dihadapinya. Entrepreneurship adalah
segala hal yang berkaitan dengan sikap, tindakan dan proses yang
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dilakukan oleh para entrepreneur dalam merintis, menjalankan dan
mengembangkan usaha mereka.
Entrepreneurship merupakan gabungan dari kreativitas, inovasi
dan keberanian menghadapi resiko yang dilakukan dengan cara kerja
keras untuk membentuk dan memelihara usaha baru. Dari pandangan
para ahli dapat disimpulkan bahwa entrepreneurship adalah
kemampuan dalam berfikir kreatif dan berperilaku inovatif yang
dijadikan sebagai dasar, sumber daya, tenaga penggerak, tujuan siasat,
kiat dan proses dalam menghadapi tantangan hidup.
b. Sejarah Entrepreneurship
Entrepreneurship

secara

historis

sudah

dikenal

sejak

diperkenalkan oleh Richard Castillon pada tahun 1755. Di luar negeri,
istilah entrepreneurship sendiri telah dikenal sejak abad ke-17,
sedangkan di Indonesia istilah entrepreneurship baru dikenal pada
akhir abad ke-20. Beberapa istilah entrepreneurship seperti di Belanda
dikenal dengan ondernemer, dalam bahasa Prancis dikenal dengan
istilah entreprendre, dalam bahasa jerman entrepreneur disebut dengan
unternehmer,

turunan

dari

kata unternehmen

yang diartikan

menjalankan, melakukan dan berusaha.
Pendidikan entrepreneurship mulai dirintis sejak 1950-an di
beberapa negara seperti Eropa, Amerika, dan Kanada. Bahkan sejak
1970-an banyak universitas yang mengajarkan entrepreneurship atau
manajemen usaha kecil. Pada tahun 1980-an, hampir 500 sekolah di
Amerika Serikat memberikan pendidikan entrepreneurship.
Di Indonesia, entrepreneurship dipelajari baru terbatas pada
beberapa sekolah atau perguruan tinggi tertentu saja. Sejalan dengan
perkembangan dan tantangan seperti adanya krisis ekonomi,
pemahaman entrepreneurship baik melalui pendidikan formal maupun
pelatihan-pelatihan di segala lapisan masyarakat entrepreneurship
menjadi berkembang.
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c. Tahapo-Tahap-Tahap Entrepreneurship
Ada tahap-tahap yang dilakukan oleh seorang entrepreneur
dalam menjalankan usahanya. Secara umum tahap-tahap dalam
melakukan entrepreneurship:
1. Tahap memulai
Tahap di mana seseorang yang berniat untuk melakukan usaha
mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, diawali dengan
melihat tantangan atau peluang usaha baru dan dilanjutkan dengan
kemungkinan dan adanya keinginan untuk membuka usaha baru.
Tahap ini juga memilih jenis usaha yang akan dilakukan apakah di
bidang pertanian, industri, atau jasa atau usaha yang lain.
2. Tahap melaksanakan usaha
Dalam tahap ini seorang entrepreneur mengelola berbagai
aspek yang terkait dengan usahanya, mencakup aspek-aspek:
menjalankan bentuk usaha, pembiayaan, SDM, kepemilikan,
organisasi, kepemimpinan yang meliputi bagaimana mengambil
risiko dan mengambil keputusan, pemasaran, dan melakukan
evaluasi.
3. Tahap mempertahankan usaha
Tahap di mana entrepreneur berdasarkan hasil yang telah
dicapai melakukan analisis untuk mengatasi sagala masalah dan
hambatan dalam menjalankan usahanya. Entrepreneur yang berhasil
adalah yang mampu mempertahankan usahanya dari segala
hambatan, tantangan, dan masalah yang ada sehingga usahanya
dapat berjalan dengan lancar.
4. Tahap mengembangkan usaha
Tahap ini adalah di mana entrepreneur berdasarkan hasil yang
telah dicapai melakukan analisis perkembangan dan inovasi untuk
ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Dalam
perkembangannya bisa dengan memperbanyak relasi, memperbarui
metode dan sistem, memperbarui produk yang dihasilkan,
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memperbesar

dan

memperluas

usaha,

menambah

kualitas,

menambah pelayanan, menambah tenaga kerja. Dalam tahap ini
entrepreneur melakukan kontribusi ekonomi dalam jangka panjang
terhadap

manusia,

alam

dan

lingkungan.

Dari

manfaat

pengembangan usaha ini dapat diperoleh secara jelas, kontribusi
untuk masalah lapangan kerja, yaitu akan ada penambahan tenaga
kerja.
Proses entrepreneurship diawali dengan suatu aksioma, yaitu
adanya tantangan. Dari tantangan tersebut timbul gagasan, kemauan
dan dorongan untuk berinisiatif, yang tidak lain adalah berfikir
kreatif dan bertindak inovatif sehingga tantangan tadi teratasi dan
terpecahkan. Semua tantangan pasti memiliki risiko, yaitu
kemungkinan berhasil atau tidak berhasil. Oleh sebab itu
entrepreneur adalah seorang yang berani menghadapi risiko dan
menyukai tantangan (Sunarya, Sudaryono, & Saefullah, 2011)
d. Pentingnya Entrepreneurship
Ciputra mengemukakan lima alasan penting mengapa perlu
mempromosikan entrepreneurship untuk negara berkembang seperti
Indonesia (Nugroho, 2009).
1. Budaya “pegawai” atau “pekerja”
Ciputra (2009) mengemukakan fakta bahwa kebanyakan
generasi

muda

Indonesia tidak

dibesarkan

dalam

budaya

entrepreneur, melainkan dalam budaya “pegawai” atau “pekerja”
dan ambtenaar atau “pegawai negeri”. Mereka lahir dari kalangan
pegawai negeri, petani, nelayan, buruh, hingga pekerja serabutan.
Entrepreneurship tidak ada dalam pendidikan keluarga, tidak
mengherankan jika setelah dewasa mereka memiliki pola piker
“mencari kerja” dan tidak dalam pola piker “menciptakan kerja”.
2. Entrepreneurship tidak eksis di pendidikan formal
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Jika pendidikan entrepreneurship tidak eksis dalam
pendidikan keluarga, demikian juga dalam pendidikan formal.
Inspirasi dan latihan entrepreneurship tidak tercermin atau tidak kita
lihat dalam materi ajar kebanyakan sekolah, sebagian besar
pendidikan entrepreneurship diberikan di Balai Latihan Kerja atau
vocational education dan program-program kemitraan dari pelaku
usaha besar.
3. Terlalu banyak pencari kerja
Ciputra (2009) menegaskan bahwa sudah waktunya untuk
menyampaikan fakta kepada generasi muda sejak bangku sekolah
dasar bahwa saat ini kita terlalu banyak memiliki pencari kerja dan
sebaliknya memiliki terlalu sedikit pencipta kerja. Bahkan sekarang
kita juga semakin banyak memiliki penganggur terdidik. Sehingga
dengan fakta ini kita dapat memberikan keyakinan kepada generasi
muda agar dapat memikirkan pilihan menjadi entrepreneur secara
matang dan mereka tahu bagaimana mempersiapkan diri menjadi
entrepreneur.
4. Mendidik kemampuan menciptakan pekerjaan
Ciputra (2009) mengemukakan apabila kita tidak dapat
menyediakan lapangan pekerjaan bagi generasi muda, kewajiban
kita adalah mendidik dan melatih generasi muda untuk memiliki
kemampuan menciptakan lapangan pekerjaan bagi diri mereka
sendiri. Mengutip pendapat dari Caroline Jenner dalam The Next
Generation Survey, bahwa “We cannot give them jobs, but we can
ensure that they have the core skills and competences to create
them”.
5. Penciptaan kesejahteraan masyarakat lebih luas
Pertumbuhan jumlah entrepreneur bukan hanya akan
menolong generasi muda, melainkan secara keseluruhan akan
mendorong penciptaan kesejahteraan masyarakat yang lebih luas.
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Selain tidak adanya kesesuaian antara yang dibutuhkan pasar kerja
dan

kualifikasi

kompetensi

calon

tenaga

kerja,

besarnya

pengangguran juga terjadi karena jumlah pencari kerja jauh lebih
besar dari kesempatan kerja yang ada. Bila satu orang lulusan
perguruan tinggi menjadi entrepreneur, maka kemungkinan ia akan
mencari temannya sebagai partner dan mungkin salah satu temannya
akan diajak menjadi karyawan (bekerja kepadanya). Jika jumlah
lulusan itu menjadi entrepreneur adalah 10%, maka yang akan
bergabung dengannya bisa mencapai 20% (satu partner dan satu
karyawan), dengan demikian jumlah pencari kerja angkatan tahun
tersebut akan berkurang 30%. Ketika lulusan perguruan tinggi
kesulitan mencari pekerjaan, entrepreneurship bisa menjadi langkah
untuk mencari nafkah dan bertahan hidup (Hendro,2011)
Fungsi dan peran entrepreneur dapat dilihat melalui dua
pendekatan yaitu secara mikro dan makro. Secara mikro
entrepreneur memiliki dua peran, yaitu penemu (innovator) dan
perencana (planner). Sebagai penemu entrepreneur menemukan dan
menciptakan sesuatu yang baru, seperti produk, teknologi, cara, ide,
organisasi dan sebagainya. Sebagai perencana entrepreneur
berperan merancang tindakan dan usaha baru, merencanakan strategi
usaha yang baru, merencanakan ide-ide dan peluang dalam meraih
sukses, menciptakan organisasi perusahaan yang baru dan lain-lain.
Secara makro peran entrepreneur adalah menciptakan kemakmuran,
pemerataan kekayaan dan kesempatan kerja yang berfungsi sebagai
mesin pertumbuhan perekonomian suatu Negara. (Suryana, 2006).
e. Manfaat Entrepreneurship
Menurut Zimmerer T. & Scarborough N, manfaat dari
entrepreneurship, antara lain:
1. Peluang mengendalikan nasib sendiri
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Memiliki atau memimpin perusahaan memiliki kebebasan dan
peluang bagi entrepreneur untuk mencapai tujuan penting baginya.
Entrepreneur ingin mencoba menenangkan hidup mereka dan
mereka menggunakan bisnis mereka untuk mewujudkan keinginan
itu.
2. Peluang melakukan perubahan
Semakin banyak entrepreneur yang memulai bisnis karena mereka
melihat peluang untuk melakukan perubahan yang menurut mereka
penting. Entrepreneur mempunyai cara untuk mengungkapkan
wujud kepedulian terhadap masalah-masalah sosial dan mempunyai
keinginan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik.
3. Peluang untuk mencapai potensi sepenuhnya
Bagi entrepreneur tidak banyak perbedaan antara bekerja dan
bermain,keduanya sama saja. Mereka mengetahui bahwa batasan
terhadap keberhasilan mereka adalah segala hal yang ditentukan
olehkreatifitas, antusias dan visi mereka sendiri.
4. Peluang untuk meraih keuntungan tanpa batas
Walaupun uang bukan daya dorong utama bagi entrepreneur,
keuntungan dari bisnis merupakan factor motivasi yang penting
untuk mendirikan perusahaan. Menurut penelitian dari Thomas
Stanley dan William Danko, kebanyakan dari entrepreneur
mencapai dua pertiga dari jutawan Amerika, sehingga entrepreneur
adalah termasuk orang yang makmur.
5. Peluang berperan dalam masyarakat dan mendapatkan pengakuan
atas usaha
Pemilik bisnis menyukai kepercayaan dan pengakuan yang diterima
dari pelanggan yang telah dilayani dengan setia. Peran penting yang
dimainkan dalam lingkungan setempat serta kesadaran bahwa kerja
memiliki dampak nyata dalam melancarkan fungsi ekonomi
merupakan sebuah imbalan.
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6. Peluang melakukan sesuatu yang disukai dan bersenang-senang
dalam mengerjakannya.
Kebanyakan entrepreneur yang berhasil memilih dalam bisnis
tertentu, sebab mereka tertarik dan menyukai pekerjaan tersebut.
Mereka membuat kegemaran mereka menjadi pekerjaan mereka dan
mereka senang bahwa mereka melakukannya. Ada begitu banyak
tujuan entrepreneurship yang bisa dimanfaatkan oleh para lulusan
perguruan tinggi dalam mewujudkan impiannya. Entrepreneurship
bukan ilmu ajaib yang mendatangkan uang dalam waktu sekejap.
Namun tak bisa disangkal bahwa entrepreneurship memiliki peran
yang sangat vital bagi kemajuan insan, daerah, dan bangsa kita.
(Hendro, 2011) Beberapa tujuan entrepreneurship untuk mahasiswa
dalam dunia pendidikan yaitu :
1) Pendidikan saja tidak cukup menjadi bekal untuk masa depan.
2) Entrepreneurship bisa diterapkan disemua bidang pekerjaan dan
kehidupan. Dengan demikian entrepreneurship sangat berguna
bagi bekal masa depan mahasiswa bila ingin berkarir di bidang
apapun.
3) Ketika lulusan perguruan tinggi kesulitan mendapatkan
pekerjaan atau terkena PHK (Penutusan Hubungan Kerja),
entrepreneurship bisa menjadi langkah untuk mencari nafkah
dan bertahan hidup.
4) Agar sukses di dunia kerja atau usaha, tidak cukup orang hanya
pandai bicara, yang dibutuhkan adalah bukti nyata atau realitas.
Oleh karena itu entrepreneurship adalah ilmu nyata yang bisa
mewujudkannya.
5) Memajukan perekonomian Indonesia dan menjadi lokomotif
peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa Indonesia.
6) Meningkatkan pendapatan keluarga dan daerah yang akan
berujung pada kemajuan ekonomi bangsa.
7) Membudayakan sikap unggul, perilaku positif dan kreatif.
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8) Menjadi bekal ilmu untuk mencari nafkah, bertahan hidup dan
berkembang.
Semakin maju suatu negara semakin banyak orang yang
terdidik, maka semakin dirasakan pentingnya dunia wirausaha.
Pembangunan

akan

lebih

mantap

jika

ditunjang

oleh

wirausahawan. Pemerintah tidak akan mampu menggarap semua
aspek pembangunan karena sangat banyak membutuhkan
anggaran belanja, personalia, dan pengawasannya.Oleh sebab
itu, wirausaha merupakan potensi pembangunan, baik dalam
jumlah maupun dalam mutu wirausaha itu sendiri.
Sekarang ini kita menghadapi kenyataan bahwa jumlah
wirausahawan Indonesia masih sedikit dan mutunya belum bisa
dikatakan hebat, sehingga persoalan pembangunan wirausaha
Indonesia merupakan persoalan mendesak bagi suksesnya
pembangunan. Jika Kita perhatikan manfaat adanya wirausaha
banyak sekali. Lebih rinci manfaatnya antara lain:
1) Menambah daya tampung tenaga kerja, sehingga dapat
mengurangi pengangguran.
2) Sebagai
produksi,

generator

pembangunan

distribusi,

lingkungan,

pemeliharaan

bidang

lingkungan,

kesejahteraan dan sebagainya.
3) Menjadi contoh bagi anggota masyarakat lain, sebagai
pribadi unggul yang patut dicontoh, diteladani, karena
seorang wirausaha itu adalah orang terpuji, jujur, berani,
hidup tidak merugikan orang lain.
4) Selalu menghormati hukum dam peraturan yang berlaku,
berusaha selalu memperjuangkan lingkungan.
5) Berusaha

memberi

bantuan

kepada

orang

lain

dan

pembangunan sosial, sesuai dengan kemampuannya.
6) Berusaha mendidik karyawannya menjadi orang mandiri,
disiplin, jujur, tekun dalam menghadapi pekerjaan.
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7) Memberi contoh bagaimana Kita harus bekerja keras, tetapi
tidak melupakan perintah-perintah agama, dekat kepada
Allah Swt.
8) Hidup secara efisien, tidak berfoya-foya dan tidak boros.
9) Memelihara keserasian lingkungan, baik dalam pergaulan
maupun kebersihan lingkungan.
Melihat banyaknya manfaat wirausaha di atas, maka ada
dua Darma Bakti wirausaha terhadap pembangunan bangsa,
yaitu:
1) Sebagai

pengusaha,

memberikan

Dharma

baktinya

melancarkan proses produksi, distribusi, dan konsumsi.
Wirausaha

mengatasi

kesulitan

lapangan

kerja,

meningkatkan pendapatan masyarakat.
2) Sebagai

pejuang

meningkatkan

bangsa
ketahanan

dalam

bidang

nasional,

ekonomi,
mengurangi

ketergantungan pada bangsa asing.
Demikian besar Dharma Bakti yang dapat disumbangkan
oleh wirausaha terhadap pembangunan bangsa, namun masih
saja orang kurang berminat menekuni profesi tersebut.Penyebab
dari kurangnya minat ini mempunyai latar belakang pandangan
negatif dalam masyarakat terhadap profesi wirausaha.
Banyak faktor psikologis yang membentuk sikap negatif
masyarakat sehingga mereka kurang berminat terhadap profesi
wirausaha, antara lain sifat agresif, ekspansif, bersaing, egois,
tidak jujur, kikir, sumber penghasilan tidak stabil, kurang
terhormat, pekerjaan rendah, dan sebagainya. Pandangan
semacam ini dianut oleh sebagian besar penduduk, sehingga
mereka

tidak

tertarik

dalam

berwirausaha.Mereka

tidak

menginginkan anak-anaknya menerjuni bidang ini, dan berusaha
mengalihkan perhatian anak untuk menjadi pegawai dan pekerja.
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Zimmerer mengemukakan beberapa faktor-faktor yang
menyebabkan wirausaha gagal dalam menjalankan usaha
barunya, adalah:
1) Tidak kompeten dalam manajerial. Tidak kompeten atau
tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan mengelola
usah merupakan faktor penyebab utama yang membuat
perusahaan kurang berhasil.
2) Kurang berpengalaman baik dalam kemampuan teknik,
kemampuan

memvisualisasikan

usaha,

kemampuan

mengkoordinasikan, ketrampilan mengelola sumber daya
manusia, maupun kemampuan mengintegrasikan operasi
perusahaan.
3) Kurang dapat mengendalikan keuangan. Agar perusahaan
dapat berhasil dengan baik faktor yang paling utama dalam
keuangan

adalah

memelihara

aliran

kas.

Mengatur

pengeluaran dan penerimaan secara cermat. Kekeliruan
dalam memelihara aliran kas akan menghambat operasional
perusahaan dan mengakibatkan perusahaan tidak lancar.
4) Gagal dalam perencanaan. Perencanaan merupakan titik
awal dari suatu kegiatan, sekali gagal dalam perencanaan
maka akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan.
5) Lokasi yang kurang memadai. Lokasi usaha yang strategi
merupakan faktor yang menentukan keberhasilan usaha.
Lokasi yang tidak strategis dapat mengakibatkan perusahaan
sukar beroperasi karena kurang efisien.
6) Kurangnya
kaitannya

pengawasan
dengan

peralatan.

efisiensi

dan

Pengawasan
efektifitas.

erat

Kurang

pengawasan dapat mengakibatkan penggunaan alat tidak
efisien dan tidak efektif.
7) Sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berusaha. Sikap
yang setengah-setengah terhadap usaha akan mengakibatkan
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usaha yang dilakukan menjadi labil dan gagal. Dengan sikap
setengah hati, kemungkinan gagal adalah besar.
8) Ketidakmampuan dalam melakukan peralihan/transaksi
Entrepreneurship. Wirausaha yang kurang siap menghadapi
dan melakukan perubahan, maka ia tidak ada jaminan untuk
menjadi wirausaha yang berhasil. Keberhasilan dalam
berwirausaha

hanya

bisa

diperoleh

apabila

berani

mengadakan perubahan dan mampu membuat peralihan
setiap waktu.
Selain

faktor-faktor

yang

membuat

kegagalan

Entrepreneurship, Zimmerer mengemukakan beberapa potensi
yang membuat seseorang mundur dari Entrepreneurship, yaitu:
1) Pendapatan yang tidak menentu. Baik pada tahap awal
maupun tahap pertumbuhan, dalam bisnis tidak ada jaminan
untuk

terus

memperoleh

pendapatan

yang

berkesinambungan. Dalam Entrepreneurship, sewaktuwaktu adalah rugi dan sewaktu-waktu juga ada untungnya.
Kondisi ketidaktentuan inilah seseorang mundur dari
kegiatan berwirausaha.
2) Kerugian akibat hilangnya modal investasi. Tingkat
kegagalan bagi usaha baru sangatlah tinggi. Menurut Yuyun
Wirasasmita, tingkat mortalitas/kegagalan usaha kecil di
Indonesia

mencapai

mengakibatkan
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persen.

seseorang

Kegagalan

mundur

dari

investasi
kegiatan

berwirausaha. Bagi seorang wirausaha, kegagalan sebaiknya
dipandang sebagai pelajaran berharga.
3) Perlu kerja keras dan waktu yang lama. Wirausaha biasanya
bekerja

sendiri

dari

mulai

pembelian,

pengolahan,

penjualan, dan pembukuan. Waktu yang lama dan keharusan
bekerja keras dalam berwirausaha mengakibatkan orang
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yang ingin menjadi wirausaha menjadi mundur. Ia kurang
terbiasa dalam menghadapi tantangan. Wirausaha yang
berhasil pada umumnya menjadikan tantangan sebagai
peluang yang harus dihadapi dan ditekuni.
4) Kualitas kehidupan yang tetap rendah meskipun usahanya
mantap. Kualitas kehidupan yang tidak segera meningkat
dalam usaha, akan mengakibatkan seseorang mundur dari
kegiatan berwirausaha. Misalnya, pedagang yang kualitas
kehidupannya tidak meningkat, maka akan mundur dari
usaha dagangnya dan masuk ke usaha lain.
Dari survei tentang sumber kekayaan orang-orang didunia, dapat
disimpulkan dari mana mereka bisa menjadi kaya. Berdasarkan hasil
survei itu disimpulkan kekayaan itu diperoleh karena mayoritas (80%)
menjadi entrepreneur, sebagian kecil menjadi top eksekutif dan hanya
sedikit yang berasal dari warisan atau hibah dari orang tua dan
leluhurnya. (Hendro, 2011)
f. Siapa saja yang dianggap sebagai Entrepreneur
Menurut Prof. Dr. J. Winardi, SE, ada sejumlah karakteristik
tipikal entrepreneur yang antara lain mencakup :
1) Lokus Pengendalian internal
Para entrepreneur beranggapan bahwa mereka berkemampuan
untuk mengendalikan nasib mereka sendiri, mereka mampu
mengarahkan diri mereka dan mereka menyukai otonomi.
2) Tingkat energi tinggi
Para entrepreneur merupakan manusia yang presisten yang
bersedia bekerja keras dan mereka bersedia untuk berupaya ekstra
untuk meraih keberhasilan.
3) Kebutuhan tinggi akan prestasi
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Para entrepreneur termotivasi untuk bertindak secara individual
untuk melaksanakan pencapaian tujuan-tujuan yang menantang.
4) Toleransi terhadap ambiguitas
Para entrepreneur merupakan manusia yang bersedia menerima
risiko, mereka mentoleransi situasi-situasi yang menunjukkan
tingkat ketidakpastian tinggi.
5) Kepercayaan tinggi
Para entrepreneur merasa diri mereka kompeten dan mereka yakin
akan diri mereka sendiri dan mereka bersedia untuk mengambil
keputusan.
6) Berorientasi pada action
Para entrepreneur berupaya agar mereka bertindak mendahului
munculnya masalah-masalah, mereka ingin menyelesaikan tugastugas mereka secepat mungkin dan mereka tidak bersedia
menghamburkan waktu berharga. Menurut Zimmerer, seorang
entrepreneur adalah seorang yang menciptakan sebuah bisnis,
dengan menghadapi risikodan ketidakpastian dan bertujuan untuk
mencapai laba serta pertumbuhan melalui pengidentifikasian
peluang-peluang melalui kombinasi sumber daya yang diperlukan
untuk mendapatkan manfaatnya.
Entrepreneur melihat potensi yang dilihat kebanyakan orang
sebagai masalah atau bahkan yang tidak terpikirkan sama sekali oleh
kebanyakan orang, karakteristik yang menjadikan mereka lebih tertarik
mencari dan memanfaatkan peluang (Zimmerer T. & Scarborough N,
2008). Para ahli mengemukakan karakteristik Entrepreneurship dengan
konsep yang berbeda-beda. Geoffrey G. Meredith (1996 : 5-6),
misalnya, mengemukakan ciri-ciri dan watak Entrepreneurship seperti
berikut :
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Tabel 2.3 Karakteristik dan Watak Entrepreneurship
KARAKTERISTIK

WATAK

1. Percaya diri dan optimis

2.

3.
4.

5.

Memiliki kepercayaan diri yang kuat,
ketidaktergantungan terhadap orang
lain, dan individualistis.
Berorientasi pada tugas dan Kebutuhan
untuk
berprestasi,
hasil
berorientasi
laba,
mempunyai
dorongan kuat, energik, tekun dan
tabah, tekad kerja keras, serta
inisiatif.
Berani mengambil resiko dan Mampu mengambil resiko yang wajar
mempunyai tantangan
Kepemimpinan
Berjiwa kepemimpinan, mudah
beradaptasi dengan orang lain, dan
terbuka terhadap saran serta kritik.
Keorsinilan
Inovatif, kreatif dan fleksibel

6. Berorientasi masa depan

Memiliki visi dan perspektif terhadap
masa depan
Sumber : Geoffrey G. Meredith, et al. Entrepreneurship : Teori dan Praktek
Ed. 5 hal 5-6

Ahli lain, seperti M. Scarborough dan Thomas W dalam (Ganefri
&

Hidayat,

2013),

mengemukakan

delapan

karakteritik

Entrepreneurship sebagai berikut :
1) Desire for responsibility, memiliki rasa tanggung jawab atas usahausaha yang dilakukannya.
2) Preference for moderate risk, lebih memilih resiko moderat,
artinya selalu memilih resiko resiko yang sedang atau wajar.
3) Confidence in their ability to success, memiliki kepercayaan diri
untuk memperoleh kesuksesan.
4) Desire for immediate feedback, selalu menghendaki umpan balik
dengan segera.
5) High level of energy, memiliki semangat dan kerja keras untuk
mewujudkan keinginannya demi masa depan yang lebih baik.
6) Future orientation, berorientasi serta memiliki perspektif dan
wawasan jauh ke depan.

46

7) Skill

at

organizing,

memiliki

keterampilan

dalam

mengorganisasikan sumber daya untuk menciptakan nilai tambah.
8) Value of achievement over money, lebih menghargai prestasi
daripada uang.
Authur Kurilof dan John M. Mempil (1993 : 20), mengemukakan
karakteristik Entrepreneurship dalam bentuk nilai-nilai dan perilaku
Entrepreneurship seperti :
Tabel 2.4 Karakteristik Entrepreneurship dalam Bentuk Nilainilai dan Perilaku Entrepreneurship
NILAI-NILAI
1. Komitmen
2. Resiko moderat

3. Melihat peluang
4. Objektivitas
5. Umpan balik
6. Optimisme

7. Uang
8. Manajemen proaktif

PERILAKU
Menyelesaikan tugas hingga
selesai
Tidak melakukan spekulasi,
melainkan berdasarkan
perhitungan yang matang
Memanfaatkan peluang yang ada
sebaik mungkin
Melakukan pengamatan secara
nyata untuk memperoleh kejelasan
Menganalisis data kinerja waktu
untuk memandu kegiatan
Menunjukkan kepercayaan diri
yang besar walaupun berada
dalam situasi berat.
Melihat uang sebagai suatu
sumber daya, bukan tujuan akhir.
Mengelola berdasarkan
perencanaan masa depan.

Sumber : Fundamental Small Business Management, 1993, hal. 20
Berdasarkan beberapa pendapat di atas diperkuat lagi oleh Farnaz
M, Reza Z dan Abdol H. D.A yang menyatakan bahwa kompetensi
Entrepreneurship yang dimiliki seseorang meliputi tiga jenis yaitu
karakteristik,

keterampilan,

dan

pengetahuan.

Kompetensi

didefinisikan sebagai suatu kelompok yang terkait dengan pengetahuan,
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karakteristik, sikap dan keterampilan yang memiliki dampak yang besar
pada pekerjaan individu, memiliki korelasi dengan kinerja individu di
tempat kerja, dapat dievaluasi dengan standar yang diterima dan
ditingkatkan melalui pelatihandan pengembangan (Sanchez, 2010)
dalam Farnaz M, Reza Z dan Abdol H. D.A (2011:438). Haunt (1998)
dalam Farnaz M, Reza Z dan Abdol H. D.A (2011:438) berpendapat
bahwa perilaku kompetensi adalah hasil dari berbagai faktor termasuk
pribadi motivasi, karakteristik pribadi, konsep diri, pengetahuan dan
keterampilan.
Menurut

Konsorsium

Internasional

untuk

Pendidikan

Entrepreneurship (ICEE) kompetensi berikut dapat ditetapkan untuk
pengusaha:
1) kemampuan untuk mengenali dan menganalisa peluang pasar
2) kemampuan untuk berkomunikasi, mengidentifikasi mental,
membujuk dan mendiskusikan dengan pelanggan, klien, pemasok,
pesaing, penyedia layanan dan pemangku kepentingan lainnya
dalam lingkungan bisnis
3) Kemampuan untuk membangun hubungan dengan orang-orang
bisnis lain dan pemangku kepentingan lainnya untuk saling belajar,
usaha kolaboratif dan kegiatan bersama lainnya, ditujukan untuk
mencapai tujuan bersama.
4) Kemampuan

untuk

berurusan

dengan

dunia

kehidupan

Entrepreneurship. Pengusaha harus mampu hidup dengan harian
ketidakamanan dan bahkan menikmati situasi itu 5) Serangkaian
lanjut kompetensi terhubung ke pengembangan Entrepreneurship
dan pembelajaran organisasi, manajemen proses perkembangan
bisnis dan jaringan stakeholder.
Berdasarkan penjelasan di atas dapat kita lihat bahwa peranan
kepribadian sangatlah besar dalam berwirausaha agar menjadi seorang
wirausahawan yang sukses. Soft Skill yang ada dalam diri pengusaha
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pada dasarnya merupakan sebuah karakteristik yang sudah tertanam
semenjak kecil yang dipengaruhi oleh banyak faktor, baik itu faktor
yang berasal dari lingkungan maupun faktor yang berasal dari dalam
diri seseorang.
g. Perguruan Tinggi Berbasis Entrepreneurship
Baru-baru ini perguruan tinggi di Singapura, Malaysia, Australia,
Amerika dan Inggris memiliki kecenderungan yang cukup signifikan
untuk menuju era baru, yaitu menjadikan entrepreneurship sebagai
mata kuliah wajib (Hendro,2011). Tingkat pengangguran di dunia dan
di Indonesia sangat tinggi. Hal ini mengakibatkan lulusan perguruan
tinggi merasa sulit mencari kerja, sehingga ini menarik perhatian para
pengelola perguruan tinggi negeri dan swasta di 17 Indonesia.
Pertumbuhan semangat entrepreneurship di Indonesia masih cukup
kecil, oleh sebab itu bila perguruan-perguruan tinggi di Indonesia ingin
maju, mau tidak mau perguruan-perguruan tinggi tersebut harus
mengubah visinya menjadi antisipasif. Artinya perguruan-perguruan
tinggi tersebut tidak sekedar mengantar para lulusannya mendapat nilai
yang tinggi disetiap bidang studi melainkan harus lebih daripada itu.
Perguruan-perguruan tinggi mulai mencetak para lulusan yang
tidak sekedar menjadi pencari kerja, tetapi mencetak para entrepreneur
muda yang berbekal skill, knowledge, concept dan strategy yang baik
untuk membuat mereka sukses dikemudian hari. Di dalam Undangundang Badan Hukum Pendidikan disebutkan universitas harus
mendorong Entrepreneurship. Hal ini didukung oleh pemerintah,
karena pemerintah ingin menciptakan UKM-UKM muda. Dengan
demikian iklim investasi menjadi kondusif dan tingkat pengangguran
yang besar akan semakin berkurang. Andil perguruan tinggi
memampukan para lulusannya menciptakan lapangan pekerjaan baru
patut diperhatikan.
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Seorang entrepreneur bisa berasal dari latar belakang pendidikan
yang berbeda dari produk/pekerjaan yang dihasilkannya. Tetapi bila
dihadapkan dalam masalah yang sama, seseorang yang mempunyai
latar belakang pendidikan yang sama dengan apa yang dikerjakan dan
dihasilkan akan mampu mengambil keputusan yang lebih baik,
berdasarkan apa yang dia pelajari dibandingkan dengan latar belakang
pendidikan yang berbeda. Pengambilan keputusan bisa lebih baik,
karena didukung oleh ilmu dan pengetahuan akan pekerjaan yang 18
telah dipelajari dan literatur yang telah dibaca, sehingga akan
menciptakan pemahaman lebih baik akan pekerjaan atau produk yang
dihasilkan.
h. Sejumlah Kendala dan Masalah yang Dihadapi Para Entrepreneur
Karl Vesper, dalam riset yang dilaksanakannya telah mempelajari
aneka macam kendala dan masalah yang akan dihadapi pada umumnya
oleh para entrepreneur. Menurut Vesper, alasan yang paling bersifat
umum adalah mereka tidak memiliki sebuah konsep yang bertahan.
Alasan umum lainnya adalah bahwa mereka kekurangan pengetahuan
tentang pasar. Adakalanya sulit untuk menarik orang-orang yang
memiliki informasi terbaik tentang pasar, dimana mereka terikat atau
mereka sendiri sudah mapan dan mereka tidak memerlukan pekerjaan
penting lainnya. Bahkan kadang-kadang terlihat pula adanya
kekurangan keterampilan yang menjadi kendala bagi pelaksanaan
entrepreneurship secara berhasil.
Perlu dikemukakan masalah lainnya yakni masalah mencapai
modal yang diperlukan, sewaktu perusahaan mulai didirikan. Begitu
pula sewaktu perusahaan mulai berjalan, sejumlah entrepreneur
mengalami kegagalan, karena mereka kurang memiliki pengetahuan
bisnis. Disamping itu orang-orang tertentu mungkin enggan memasuki
bidang pekerjaan atau bidang usaha tertentu karena mungkin bidang
usaha tersebut menimbulkan apa yang dinamakan orang stigma sosial.
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Adapula calon entrepreneur lain yang tidak dapat memasuki bidang
pekerjaan atau usaha tertentu karena adanya unsur-unsur monopoli
sebagai kendala.
Masalah dan kendala akan selalu ada dalam entrepreneurship,
sehingga entrepreneur diharapkan mampu merencanakan dengan baik
dan mampu mengantisipasi adanya masalah dan kendala sehingga
usahanya tetap berjalan. Banyak usaha yang berhenti dan tutup dalam
waktu beberapa tahun, sehingga usaha atau perusahaan yang lebih dari
lima tahun rata-rata mampu menangani semua masalah yang ada,
mampu menyelesaikan pekerjaan walaupun ada kendala dan mampu
menyesuaikan diri akan perubahan yang ada.
Masalah-masalah muncul apabila kondisi nyata berbeda
dibandingkan dengan kondisi yang diharapkan. Pada umumnya kita
dapat merumuskan sebagai suatu penyimpangan antara kondisi yang
dicita-citakan dan kondisi yang sedang berlaku (Winardi J., 2004).
i. Faktor Kegagalan dan Keberhasilan Entrepreneurship
Belum pernah terjadi bahwa ada seorang entrepreneur sukses
yang belum mengalami kegagalan. Biasanya entrepreneur yang cerdas
selalu bangkit dari setiap kegagalan yang dialaminya. Bila entrepreneur
itu berhenti mencoba lagi maka akan gagal dalam usaha (Hendro,
2011). Kegagalan dan keberhasilan usaha seorang entrepreneur
ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain :
1) Faktor pemasaran
Dalam konteks ini, pemasaran adalah lokomotif bagi gerbonggerbong lainnya seperti keuangan, personalia, produksi, distribusi,
logistik, pembelian dan lain-lain. Banyak usaha yang gagal karena
lupa bahwa lokomotifnya belum berjalan dengan baik.
2) Faktor manusia (SDM)
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Membutuhkan SDM yang matang dan handal dalam perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan, mengembangkan usaha dan mempunyai
kepemimpinan yang baik.
3) Faktor keuangan
Jangan pernah berpikir bahwa bisnis tanpa keuangan (arus kas)
yang lancar itu bisa berhasil. Arus kas itu bagaikan aliran darah
dalam tubuh kita. Bila arus kas tidak mengalir, maka bisnis pasti
berhenti dan mati. Risiko keuangan harus bisa dikendalikan dengan
baik, sehingga ada perhitungan dan perencanaannya.
4) Faktor organisasi
Ibarat sebuah pohon yang memiliki batang yang kokoh dan kuat,
organisasi usaha itu harus terstruktur dengan baik. Organisasi
usaha juga tidak statis tapi dinamis, kreatif dan berwawasan
kedepan.
5) Faktor perencanaan
Anda harus memahami bahwa bekerja tanpa rencana berarti
berjalan tanpa tujuan yang jelas. Jadi sudah pasti rencana adalah
faktor penting dalam sebuah usaha.
6) Faktor lokasi/pasar
Faktor ini berpengaruh banyak karena usaha juga berhubungan
dengan peraturan daerah, legalitas dan perizinan, situasi ekonomi
dan politik, perkembangan budaya lokal yang harus diikuti,
lingkungan sosial yang berbeda disetiap daerah dan faktor-faktor
didaerah tersebut.
7) Faktor kreatifitas
Dalam sebuah usaha, kreatifitas sangat dibutuhkan, karena
pekerjaan selalu mengalami perubahan, terdapat masalah yang
kompleks, kemajuan informasi dan teknologi yang selalu
berkembang yang menuntut selalu adanya kreatifitas.
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8) Faktor lapangan
Faktor lapangan akan sangat menentukan, dimana pekerjaan di
lapangan selalu kompleks, banyak terjadi hal yang selalu berubah
dan masalah yang timbul bisa berbeda dan bisa pula tak terduga,
maka diperlukan koordinasi yang baik dan strategi yang baik untuk
melaksanakannya.
Faktor kegagalan dan keberhasilan usaha bukan hanya dilihat dari
seberapa keras dia bekerja, tetapi seberapa cerdas dia melakukan dan
merencanakan strateginya serta mewujudkannya. Entrepreneur yang
cerdas akan selalu bangkit dari setiap kegagalan yang dialaminya.
Apabila entrepreneur itu berhenti mencoba lagi, entrepreneur itu gagal
dalam usaha. Oleh sebab itu kegagalan usaha akan muncul karena
berbagai hal. Banyak peluang keberhasilan tetapi belum tentu tepat,
karena peluang keberhasilan yang tepat itu mengandung keselarasan,
keserasian dan keharmonisan. Konsep dan strategi menjalankan usaha
sangat tergantung pada bagaimana kita menyikapi dan menarik sisi
positif dari faktor-faktor keberhasilan sebuah usaha. (Hendro, 2011).
4.

Pengembangan Karir
Upaya untuk mengembangkan diri dalam dunia kerja tidak terlepas
dari fungsi dan pemahaman tentang karir. Kemampuan diri yang dibangun
untuk mengembangnkan karir dalam dunia kerja. Karir adalah jenjang
yang dibentuk oleh seseorang dalam jangka waktu yang lama yang
berhubungan dengan pekerjaan, karir menyangkut posisi yang ada dalam
masyarakat. Karir merupakan serangkaian sikap dan prilaku yang
berkaitan dengan pengalaman dan aktivitas kerja selama rentang waktu
kehidupan seseorang dan rangkaian aktivitas kerja yang berkelanjutan,
sedangkan menurut Komlavi dalam Herr (2002:5) “The interaction of
work roles and other life roles over a person’s lifespan including bath paid
and unpaid work in an individual’s life. People create career patterns as
they make decisions about education, work, family and other life
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works”(Interaksi peran kerja dan peran kehidupan seumur hidup seseorang
termasuk didalamnaya pekerjaan yang dibayar dan tidak dibayar dalam
kehidupan individu seseorang menciptakan pola karir mereka dengan
membuat keputusan tentang pendidikan, pekerjaan, keluarga dan peran
kehidupan lainnya).
Karir setiap individu akan dibangun tidak hanya berdasarkan pada
pendidikan atau pelatihan semata namun juga dapat dibangun berdasarkan
pengalaman hidu seseorang. Pola karir yang diciptakan oleh individu
dalam kehidupannya, upaya untuk meningkatkan potensi dijabarkan lebih
jelas dalam pengembangan karir dijelaskan pada gambar dibawah ini.

Gambar 2.3 Konsep Pengembangan Karir
(Sumber : LS. Karir. Wisconsin University)
Pengembangan

karir

merupakan

aktivitas-aktivitas

untuk

mempersiapkan seorang individu pada kemajuan jalur karir yang
direncanakan, beradasar pada gambar diatas maka prinsip dasar yang harus
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dipahami dalam pengembangan karir dibagi dalam 4 tahapan yang antara
lain adalah :
1) Pekerjaan itu sendiri, mempunyai pengaruh yang sangat besar
terhadap pengembangan karir.
2) Bentuk pengembangan skill yang dibutuhkan, ditentukan oleh
permintaan pekerjaan yang spesifik.
3) Pengembangan akan terjadi hanya jika seorang individu belum
memperoleh skill yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan.
4) Waktu

yang

digunakan

untuk

pengembangan

dapat

direduksi/dikurangi dengan mengidentifikasi rangkaian penempatan
pekerjaan individu yang rasional.
Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa karir adalah
sebuah tingkatan yang dibuat oleh seseorang yang berhubungan dengan
pekerjaannya secara terus menerus dan berkesinambungan, sehingga
mendapatkan taraf yang diinginkan serta memberikan pandangan baru
pada tingkatan social masyarakat, dengan karir yang jelas sesuai keinginan
akan didapatkan pemasukan baik materi maupun non materi yang dapat
meningkatkan taraf hidup seseorang dan hal ini dilakukan secara sadar dan
terencana.
5.

Model Pengembangan
Metode penelitian dan pengembangan (research and development
/R&D) termasuk dalam kategori penelitian “need to do”, yaitu penelitian
yang hasilnya akan digunakan untuk membantu pelaksanaan pekerjaan,
sehingga kalau pekerjaan tersebut dibantu dengan produk yang dihasilkan
dari R & D maka akan semakin produktif, efektif dan efisien. Oleh karena
itu metode penelitian dan pengembangan (R & D) ini digunakan untuk
penyusunan disertasi. Metode penelitian dan pengembangan (R & D)
adalah

termasuk

sequential/berurutan.

dalam

metode

penelitian

kombinasi

model
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Sadiman (2009: 164) mendefinisikan penelitian pengembangan
atau (research and development ) adalah suatu proses atau langkahlangkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan
produk yang telah ada, yang dapat dipertanggung jawabkan. Produk
tersebut tidak selalu berbentuk benda atau perangkat keras (hardware),
seperti buku, modul, alat bantu pembelajaran di kelas atau laboratorium,
tetapi bisa juga perangkat lunak (software), seperti program komputer
untuk pengolahan data, pembelajaran di kelas, perpustakaan atau
laboratorium ataupun model-model pendidikan, pembelajaran, pelatihan,
bimbingan, evaluasi, manajemen dan lain sebagainya.
Menurut Sugiyono (2013 : 530) penelitian pengembangan adalah
“untuk dapat menghasilkan produk tertentu digunakan penelitian yang
bersifat analisis kebutuhan dan untuk menguji keefektifan produk tersebut
supaya dapat berfungsi di masyarakat luas, maka diperlukan penelitian
untuk menguji keefektifan produk tersebut”. Menurut Richey (2007:3-9)
penelitian research and development disebut juga penelitian model yang
ditujukan untuk menguji validitas atau efektifitas dari teknik, dan proses
dari model yang dikembangkan.
Salah satu langkah penting dari penelitian research and
development adalah menghasilkan sebuah model dari permasalahan yang
ditemui di lapangan, kemudian dilakukan pengujian terhadap model yang
baru dirancang atau model yang sudah dimodifikasi. Hal ini bertujuan
mengetahui ketepatan model yang dirancang dengan pengimplementasian
di lapangan. Tahapan prosedur penelitian mengikuti langkah model yang
dirancang sehingga sesuai dengan kebutuhan dan kegunaan model
tersebut.
Penelitian research and development dapat dilakukan dengan
pengembangan teknik yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan model yang
dirancang. Rancangan penelitian dapat dilakukan melalui penelitian pada
tempat yang terbatas, selama peneliti mampu untuk melakukan penelitian.
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Data penelitian yang diperoleh untuk pengujian model guna melihat
efektifitas model yang telah dirancang.
Masalah penelitian dalam desain dan pengembangannya harus
menunjukkan pertanyaan-pertanyaan penting yang berkontribusi pada
pengetahuan dasar, keahlian dan pengalaman yang telah ada. Penelitian
berasal dari pertanyaan yang timbul dari perbedaan antara keadaan ideal
dengan kenyataan yang dihadapi. Pertanyaan penelitian tersebut yang akan
menggiring peneliti melakukan penelitian tentang bagaimana “idealnya”
suatu permasalahan dan bagaimana menemukan solusi permasalahan
tersebut melalui penelitian. Pernyataan yang diajukan merujuk kepada
pengetahuan yang bersumber dari pendapat ahli atau penelitian yang telah
dilakukan sebelumnya.
Sebuah penelitian model tidak terbatas pada penemuan sesuatu
yang berkontribusi bagi ilmu pengetahuan. Penelitian model juga
diterapkan untuk mempermudah atau memecahkan permasalahan yang
terjadi pada masyarakat sehingga dapat digunakan secara praktis.
Penelitian pengembangan berupa pengimplementasian pemecahan
masalah, merujuk kepada kebutuhan dan ilmu pengetahuan dengan objek
penelitian tidak hanya berupa teoritis tapi juga pengetahuan praktis.
Model pengembangan yang akan direncanakan dalam penelitian
ini mengikuti alur dari Sivasailam Thiagarajan, Dorothy S. Semmel, dan
Melvyn I. Semmel (1974. ). Model pengembangan 4-D tahap utama yaitu
Define, Design, Develop, dan Disseminate atau diadaptasikan menjadi
model 4-P, yaitu pendefinisian, perancangan, pengembangan, dan
penyebaran. Penerapan langkah utama dalam penelitian tidak hanya
merunut versi asli tetapi disesuaikan dengan karakteristik subjek dan
tempat asal examinee. Di samping itu model yang akan diikuti akan
disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan di lapangan. Berikut
Gambar 2.4 Alur Utama Model pengembangan Thiagarajan, Semmel, &
Semmel.
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Gambar 2.4 Alur Utama Model Pengembangan Thiagarajan, Semmel
& Semmel.
6.

Computer Based Test (CBT)
a. Definisi CBT
Tes berbasis komputer atau computer based test, biasanya tes
yang dilakukan secara tertulis dalam kertas (paper based test), tetapi
seiring dengan perkembangan teknologi informasi tes tertulis mulai
bergeser digantikan dengan tes berbasis komputer bahkan internet.
b. Model Tes CBT
Ada empat bentuk model tes berbasis komputer dan internet yang
dikembangkan oleh ITC, yaitu :
1) Terbuka (Open Mode)
Tes dengan model terbuka seperti ini, dapat diikuti siapapun dan
tanpa pengawasan siapapun, contohnya tes yang dapat diakses
secara terbuka di internet. Peserta tes tidak perlu melakukan
registrasi peserta.
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2) Terkontrol (Controlled Mode)
Tes dengan model seperti ini, sama dengan tes dengan model
terbuka yaitu tanpa pengawasan siapapun, tetapi peserta tes hanya
yang sudah terdaftar, dengan cara memasukkan username dan
password.
3) Supervised Mode
Pada model ini terdapat supervisor yang mengidentifikasi peserta
tes untuk diotentikasi dan memvalidasi kondisi pengambilan tes.
Untuk tes di internet mode ini menuntut administrator tes untuk
meloginkan peserta dan mengkonfirmasi bahwa tes telah
diselesaikan dengan benar pada akhir tes.
4) Managed Mode
Pada model ini biasanya tes dilaksanakan secara terpusat.
Organisasi yang mengatur proses tes dapat mendefinisikan dan
meyakinkan unjuk kerja dan spesifikasi peralatan di pusat tes.
Mereka juga melatih kemampuan pegawai/staff untuk mengontrol
jalannya tes.
c. Penerapan CBT
Pada dasarnya pelaksanaan Computer-Based Test sama halnya
dengan proses pembelajaran menggunakan komputer. Computer Based
Test atau tes berbasis komputer dapat dilaksankan dalam laboratorium
komputer yang telah terkoneksi dengan jaringan dan sistemnya. Dalam
pelaksanaan tes berbasis komputer (CBT) ada beberapa hal yang perlu
diperhatikan diantaranya : ke-ontetikan peserta test, bank soal, sistem
Computer-based test itu sendiri.
Proses otentikasi dalam tes berbasis komputer (CBT), merupakan
hal yang sangat penting, untuk menentukan siapa saja yang bisa
mengikuti tes. Biasanya dalam proses ini, peserta tes akan diberikan
sebuah username dan password, yang akan digunakan untuk login
sehingga peserta dapat masuk dan mengikuti tes.

59

Ketersediaan soal dalam jumlah yang cukup banyak menjadi
syarat selanjutnya dalam tes berbasis komputer (CBT). Dari jumlah soal
yang cukup banyak memungkinkan pemilihan soal secara random
sehingga antar peserta tes akan mendapatkan soal yang berbeda. Hal ini
dilakukan untuk menghindari adanya kerjasama antara peserta test.
Sistem Computer-Based Test yang telah melalui uji kelayakan
sangat diperlukan, mengingat pada umumnya tes berbasis komputer
dilaksanakan dalam waktu yang sama. Sehingga dibutuhkan software
dan hardware yang mendukung, istilah dalam teknologi informasi yaitu
client-server. Di mana komputer peserta tes (client) terhubung dengan
sistem tes berbasis komputer melalui komputer server. Dalam hal ini
jumlah client jauh lebih banyak dari jumlah server, untuk itulah
dibutuhkan sistem tes berbasis komputer yang layak pakai.
d. Kerugian dan Keuntungan CBT
Ada banyak keuntungan melakukan tes melalui komputer,
diantaranya : mengijinkan melakukan tes di saat yang tepat bagi peserta,
mengurangi waktu untuk pekerjaan penilaian tes dan membuat laporan
tertulis, menghilangkan pekerjaan logistik seperti mendistribusikan,
menyimpan dan tes tanpa menggunakan kertas, peserta tes dapat
langsung mengetahui hasi tes. Sedangkan kerugiaannya yaitu, adanya
ketergantungan dengan peralatan seperti komputer, membutuhkan lab
komputer yang memadai (secara hardware dan software serta jumlah),
jika sistem Computer-Based Test bermasalah pelaksanaan tes berbasis
komputer akan tertunda, membutuhkan pengetahuan dan ketrampilan
komputer bagi peserta tes.
7.

Teori Kepribadian Big Five Inventory
a. Sejarah
Trait adalah unit fundamental dari kepribadian, yang mewakili
watak secara luas untuk merespon suatu kondisi dengan cara tertentu.
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Penelitian mengenai trait kepribadian membutuhkan model persetujuan
yang general mengenai penelitian yang dilakukan oleh peneliti, sama
halnya dengan ilmu pengetahuan yang lain. Selama 40 tahun terakhir,
sejumlah konsep kepribadian, dan sejumlah skala pertanyaan didesain
untuk mengukur trait kepribadian tersebut, dan hal ini semakin meluas
tanpa ada akhir yang jelas. Dalam bahasa inggris sendiri, terdapat lebih
dari 5000 kata yang menjelaskan trait kepribadian (Pervin, dkk, 2005).
Selama bertahun-tahun, para peneliti trait termasuk Eysenck,
Cattell, dan yang lainnya telah melakukan perdebatan mengenai jumlah
dan asal dimensi dasar trait kepribadian. Namun hal ini tidak
terselesaikan, hingga tahun 1980an terdapat perkembangan secara
bertahap dalam kualitas dan pengalaman metode, yang berujung pada
banyaknya peneliti yang setuju bahwa perbedaan individu dapat
dikategorikan ke dalam lima faktor bipolar yang dikenal sebagai “Big
Five” (John & Srivastava; McCrae & Costa dalam Pervin, dkk, 2005).
Kelima faktor yang berbeda-beda tersebut adalah Neuroticism (N),
Extraversion

(E),

Openness

(O),

Agreeableness

(A),

dan

Conscientiousness (C), atau yang sering disingkat dengan sebutan
OCEAN. Masing-masing faktor dalam BFI tersebut dapat dijelaskan
sebagai berikut (Pervin, dkk, 2005):
1) Neuroticism (N). Mengidentifikasi kecenderungan individu akan
mengalami kondisi psikologis yang kurang baik, memiliki ide-ide
yang tidak realistis, kebutuhan/keinginan yang berlebihan, dan
tidak dapat menyesuaikan respon dengan kondisi yang ada.
Dimensi bipolar dari faktor ini adalah Emotional Stability.
2) Extraversion (E). Mengukur kuantitas dan intensitas interaksi
intrapersonal, aktivitas yang dilakukan, kebutuhan akan stimulasi,
melakukan hal yang disenangi. Dimensi bipolar dari faktor ini
adalah Introversion.
3) Openness

(O).

Mengukur keinginan

untuk

mencari

dan

menghargai pengalaman baru bagi dirinya sendiri, senang
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mengetahui sesuatu yang tidak

terkenal atau tidak familiar.

Dimensi bipolar dari faktor ini adalah Closedness.
4) Agreeableness (A). Mengukur kualitas orientasi interpersonal
seseorang, mulai dari perasaan kasihan sampai pada sikap
permusuhan dalam hal pikiran, perasaaan, dan tindakan. Dimensi
bipolar dari faktor ini adalah Antagonism.
5) Conscientiousness (C). Mengukur tingkat keteraturan seseorang,
ketahanan dan motivasi dalam mencapai tujuan. Berlawanan
dengan ketergantungan, dan kecenderungan untuk menjadi malas
dan lemah. Dimensi bipolar dari faktor ini adalah Lack of
Direction.
Keterangan lebih lengkap mengenai dimensi bipolar dari kelima
faktor kerpribadian Big Five dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut:
Tabel 2.5 Karakteristik Sifat-Sifat Big Five Model dengan Skor
Tinggi dan Rendah.
Skor Tinggi
Sifat
Skor Rendah
Kuatir, cemas, emosional,
merasa tidak nyaman,
kurang penyesuaian,
kesedihan yang tak
beralasan.

Neuroticism

Tenang , santai,
tidak emosional,
tabah, nyaman, puas
terhadap diri
sendiri.

Mudah bergaul, aktif,
banyak bicara, orientasi
pada manusia, optimis,
menyenangkan, kasih
sayang, bersahabat.

Extraversion

Tidak ramah,
tenang, tidak
periang,
menyendiri,
orientasi pada tugas,
pemalu, pendiam.

Rasa ingin tahu tinggi,
ketertarikan luas, kreatif,
orisinil imajinatif, tidak
ketinggalan zaman.

Openness

Mengikuti apa yang
sudah ada, kembali
ke alam, tertarik
hanya pada satu hal,
tidak memiliki jiwa
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seni, kurang
analitis.
Berhati lembut, baik, suka
menolong, mudah percaya,
mudah memaafkan, mudah
untuk dimanfaatkan, terus
terang.

Agreeableness

Sinis, kasar, rasa
curiga, tidak mau
bekerjasama,
pendendam, kejam,
mudah marah,
manipulatif.

Teratur, dapat dipercaya,
pekerja keras, disiplin,
tepat waktu, teliti, rapi,
ambisius, tekun.

Conscientiousn
ess

Tidak bertujuan,
tidak dapat
dipercaya, malas,
kurang perhatian,
lalai, sembrono,
tidak disiplin,
keinginan lemah,
suka bersenangsenang.

Tabel 2.5 menunjukkan dimensi bipolar dari masing-masing
faktor yang ada pada Big Five, yaitu karakterisitik dari individu yang
berada pada skor yang tinggi ataupun rendah, sehingga dapat dilihat
kecenderungan sifat-sifat individu yang berada pada masing-masing
faktor tersebut.
b. Keuniversalan Dimensi Big Five
Jika ada pertanyaan umum yang fokus pada perbedaan individu
dan interaksi manusia, maka untuk menjawab hal ini perlu dilakukan
pembuktian terhadap keuniversalan struktur faktor Big Five. Untuk
membuktikan keuniversalan faktor Big Five, sejumlah penelitian lintas
budaya mengenai trait kepribadian semakin meningkat secara dramatis
pada dekade sebelumnya, terutama penelitian yang dilakukan secara
internasional oleh tim yang berasal dari negara yang berbedabeda. Hal
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ini mungkin dapat menjadi awal untuk menjawab pertanyaan tersebut
mengenai keuniversalan Big Five (Pervin, dkk, 2005).
Penelitian lintas budaya sangat penting untuk menjadi acuan
dalam menjawab keuniversalan faktor Big Five. Namun, sebelum
melihat hasil dari penelitian, satu hal yang perlu diperhatikan yaitu
metode yang digunakan dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian,
yaitu mengenai apakah Big Five bersifat universal, masalah metodologi
dapat memberikan suatu perbedaan besar. Salah satu masalahnya
meliputi penejermahan. Banyak peneliti yang mempelajari apakah trait
kepribadian bersifat universal hanya dengan menerjemahkan kuesioner
dari satu bahasa asli (seperti bahasa Inggris) menjadi beberapa bahasa
yang lain (seperti bahasa Jerman, Jepang, dan lain-lain), tanpa
mempertimbangkan terjemahan tersebut dapat bersifat menjebak, dan
mungkin juga kurang satu persatu kata dari tiap terjemahan dan
pemaknaan yang berbeda juga. Bahasa boleh berbeda dan bahkan katakata yang diterjemahkan sama dapat memiliki arti yang berbeda.
Contohnya adalah kata “aggressive” dalam bahasa Inggris memiliki
makna yang berbeda dengan kata yang sama dalam bahasa Jerman.
Dalam bahasa Jerman, kata “aggressive” memiliki arti “hostile (bersifat
mengancam)”

dibanding

“forceful-assertive

(ketegasan

yang

berlebihan) (Pervin, dkk, 2005).
Sebuah resensi kuantitatif yang dilakukan oleh De Raad, dkk
(dalam Pervin, dkk, 2005) membandingkan banyak penelitian Eropa,
dan menyimpulkan bahwa faktor yang mirip dengan Big Five muncul
dalam banyak bahasa tetapi faktor Openness yang paling sedikit
muncul. Hanya sedikit penelitian pada budaya dan bahasa non-western
yang pernah dilakukan (seperti Cina, Jepang, Filipina) dan faktor
Openness tidak begitu terlihat. Penelitian-penelitian yang ada
menemukan bahwa tiga faktor yaitu extraversion, agreeableness dan
conscientiousness dapat ditemukan di hampir semua bahasa, hanya dua
faktor lain yaitu neuroticism dan openness yang kurang reliabel secara
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lintas budaya (Saucier, Hampson, & Goldberg dalam Pervin, dkk,
2005). Penelitian yang ada di Indonesia, yaitu yang dilakukan oleh
Mastuti (2005) menemukan bahwa terdapat satu faktor tambahan ketika
dilakukan analisis faktor pada mahasiswa suku Jawa. Selain itu,
penelitian lain juga dilakukan oleh Mariyanti (2012) menemukan lima
faktor yang ada pada Big Five tersebut ketika diberikan pada sampel
yang lebih umum, dan penelitian Samosir (2013) menemukan bahwa
terdapat dua faktor tambahan ketika dilakukan analisis faktor terhadap
suku Batak Toba. Memandang perbedaan hasil tersebut, maka sangat
perlu dilakukan pengujian terhadap aitem-aitem yang ada pada Big Five
Inventory.
c. Big Five Inventory (BFI)
Berbicara mengenai kebutuhan akan sebuah instrumen pendek
untuk mengukur komponen khusus dari Big Five, maka John, Donahue
dan Kentle (dalam John & Srivastava, 1999) mengkonstrak Big Five
Inventory (BFI). Empat puluh empat aitem BFI dikembangkan
merepresentasikan definisi asli yang dikembangkan berdasarkan
penilaian ahli dan kemudian dilakukan pembuktian dengan analisis
faktor dan pembuktian terhadap penilaian kepribadian oleh pengamat.
Tujuan dari pembuatan alat ukur singkat ini adalah agar tercipta alat
ukur yang efisien dan fleksibel dari kelima faktor tersebut. Terdapat
juga tokoh yang menjelaskan mengenai BFI tersebut, yaitu Burisch
(dalam John & Srivastava, 1999) mengatakan bahwa skala yang singkat
tidak hanya mempersingkat waktu tes, tetapi juga menghindari
kebosanan dan kelelahan yang dialami subjek, subjek yang tidak
memberikan respon yang sesungguhnya jika tes terlihat membutuhkan
waktu yang panjang. BFI tidak menggunakan kata sifat tunggal sebagai
aitem karena aitem seperti itu direspon dengan tidak konsisten
dibandingkan ketika aitem ditambahkan definisi ataupun kalimat
tertentu (Goldberg & Kilkowski, 1985 dalam John & Srivastava, 1999).
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BFI menggunakan frase yang singkat didasarkan kata sifat yang
diketahui merepresentasikan kelima faktor Big Five (John, 1989, 1990
dalam John & Srivastava, 1999). Kata sifat yang ada pada faktor Big
Five disajikan sebagai inti dari aitem dimana informasi yang jelas, luas,
dan kontekstual menjadi tambahan. Contohnya, kata sifat dari faktor
‘Openness’ merupakan kata sifat yang original kemudian menjadi aitem
BFI muncul dengan definisi ‘berhubungan dengan ide baru’ dan kata
sifat untuk faktor ‘Conscientiousness’ disajikan sebagai dasar untuk
aitem dengan tambahan ‘bertahan hingga tugas diselesaikan’. Aitemaitem yang ada dalam BFI memberikan keuntungan dengan kata sifat
(ringkas dan sederhana) yaitu dapat mencegah ambiguitas atau arti
ganda (multiple meaning). Ketika dilakukan pengujian pada sampel
yang berasal dari negara Kanada dan Amerika Serikat, diperoleh
reliabilitas alpha skala BFI berkisar antara 0.75 sampai 0.90 dan ratarata reliabilitas tiap faktor diatas 0.80; reliabilitas tes retesnya dalam
rentang waktu tiga bulan berada antara 0.80 sampai 0.85 dimana
memiliki mean sebesar 0.80 (John & Srivastava, 1999). Sedangkan
penelitian yang dilakukan di Indonesia oleh Mariyanti (2012) diperoleh
reliabilitas alpha skala sebesar 0.70, yang berarti bahwa BFI yang telah
diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia memiliki reliabilitas yang baik.
BFI yang digunakan dalam penelitian ini adalah BFI yang telah
diadaptasi kedalam versi bahasa Indonesia yang dilakukan oleh
Mariyanti (2012). Berdasarkan teori tersebut ditemukan bahwa terjadi
perbedaan indikator dari kelima faktor yang menyusun alat ukur BFI
versi adaptasi Bahasa Indonesia, yaitu (Mariyanti, 2012) :
1) Openness (O) adalah faktor yang melihat keterbukaan individu
untuk mencari tantangan dan hal-hal baru. Seseorang dikatakan
terbuka terhadap pengalaman (open to experience) ketika memiliki
karakteristik seperti cerdas dan suka berpikir, memiliki ide-ide
inovatif, percaya diri, mampu mempertimbangkan dan membuat
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suatu rencana dan menjalankannya serta memiliki rasa ingin tahu
yang besar.
2) Neuroticism (N) adalah faktor yang mengidentifikasi individu
yang rentan terhadap distress psikologis, yaitu mudah mengalami
rasa sedih, takut dan cemas berlebihan, memiliki dorongan
berlebihan, tidak bisa menyesuaikan respon dengan kondisi yang
ada. Selain itu juga terlihat dalam bentuk perilaku mudah
tersinggung (irritability) dan pemarah (hostile). Seseorang
dikatakan neurotis ketika individu tersebut mudah merasa tertekan
dan sedih, tidak mampu menghadapi situasi stress dengan baik,
pencemas, suasana hati mudah berubah, labil, pemalu dan
perhatiannya mudah terganggu.
3) Conscientiousness (C) adalah faktor yang melihat kesadaran diri,
motivasi dan kemampuan mengorganisasikan sesuatu dalam
mencapai suatu tujuan. Seseorang dikategorikan dalam faktor
Conscientiousness ketika individu tersebut memiliki karakteristik
seperti teliti, terorganisir, tidak pemalas, menyukai suatu pekerjaan
yang rutin serta mampu bertahan dan mengerjakan suatu tugas
hingga selesai.
4) Extraversion (E) adalah faktor yang melihat aktivitas yang
dilakukan seharihari dan kemampuan melakukan hubungan
interpersonal individu. Seseorang dikatakan extrovert apabila
individu tersebut suka mengobrol, tidak pendiam, santai, mudah
bergaul dan senang bekerjasama dengan orang lain.
5) Agreeableness (A) adalah faktor yang melihat kualitas trust dan
seni

individu.

Seseorang

dikategorikan

dalam

faktor

Agreeableness ketika individu tersebut memiliki karakteristik
seperti senang membantu dan tidak egois, mudah memaafkan dan
mempercayai orang lain, dan memiliki apresiasi terhadap seni,
musik atau sastra.

67

8.

Konsep Dasar Kepribadian Holland
Konsep Dasar Kepribadian seseorang menurut John Holland
merupakan hasil dari keturunan dan pengaruh lingkungan (Osipow, 1983:
84). Winkel & Hastuti (2005 ; 634-635) menjelaskan bahwa pandangan
Holland mencakup tiga ide dasar, yaitu :
1.

Semua orang dapat digolongkan menurut patokan sampai berapa jauh
mereka mendekati salah satu di antara enam tipe kepribadian, yaitu :
Tipe Realistik (The Realistic Type), Tipe Peneliti/Pengusut (The
Investigative Type), Tipe Seniman (The Artistic Type), Tipe Sosial
(The Social Type), Tipe Pengusaha (The Enterprising Type), dan Tipe
Orang Rutin (Conventional Type). Semakin mirip seseorang dengan
salah satu di antara enam tipe itu, makin tampaklah padanya ciri-ciri
dan corak perilaku yang khas untuk tipe bersangkutan. Setiap tipe
kepribadian adalah suatu tipe teoritis atau tipe ideal, yang merupakan
hasil dari interaksi antara faktor-faktor internal dan eksternal.
Berdasarkan interaksi itu manusia muda belajar lebih menyukai
kegiatan/aktivitas tertentu, yang kemudian melahirkan suatu minat
kuat yang pada gilirannya menumbuhkan kemampuan dan
keterampilan tertentu. Kombinasi dari minat dan kemampuan itu
menciptakan suatu disposisi yang bersifat sangat pribadi untuk
menafsirkan, bersikap, berpikir, dan bertindak dengan cara-cara
tertentu. Sebagai sebuah contoh : seseorang dengan tipe sosial yang
lebih peka terhadap kebutuhan orang lain dan karena itu ia lebih
cenderung memasuki lingkungan okupasi yang mengandung unsur
pelayanan sosial seperti perawat, guru, pekerja sosial, dan pemuka
agama. Membandingkan segala sikap dan cara bertindak seseorang
dengan pola sikap dan kebiasaan bertindak yang khusus untuk setiap
tipe kepribadian, dapat ditentukan tipe manakah yang cocok dengan
orang itu, dalam urutan mana yang paling sesuai, mana yang sesuai
dalam urutan kedua dan ketiga, dengan demikian, seseorang dapat
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dinyatakan paling mendekati tipe sosial, namun masih memiliki juga
kemiripan dengan tipe pengusaha dan tipe seniman.
Hal ini dapat dilanjutkan terus dengan mengidentifikasikan kemiripan
dengan tipe-tipe yang lain dalam urutan keempat, kelima, dan
keenam. Profil total dari keseluruhan kemiripan dalam urutan pertama
ke bawah, menampakkan pola kepribadian seseorang (the individual’s
personality pattern). Usaha untuk menentukan profil total itu dapat
digunakan berbagai metode seperti testing psikologis dan analisis
sejarah hidup sehubungan dengan aspirasi okupasi.
2. Berbagai lingkungan yang di dalamnya orang hidup dan bekerja,
dapat digolongkan menurut patokan sampai berapa jauh suatu
lingkungan tertentu mendekati salah satu model lingkungan (a model
environment),

yaitu

:

Lingkungan

Realistik

(The

Realistic

Environment), Lingkungan Penelitian/Pengusutan (The Investigative
Environment), Lingkungan Kesenian (The Artistic Environment),
Lingkungan Pengusaha (The Enterprising Environment), Lingkungan
Pelayanan Sosial (The Social Environment), Lingkungan Bersuasana
Kegiatan Rutin (The Conventional Environment).
Semakin mirip lingkungan tertentu dengan salah satu di antara enam
model lingkungan, makin tampaklah di dalamnya corak dan suasana
kehidupan yang khas untuk lingkungan bersangkutan.
Masing-masing model lingkungan hidup, termasuk lingkungan
okupasi, didominasi oleh : orang yang bertipe kepribadian tertentu.
Sebagai sebuah contoh : lingkungan kesenian didominasi oleh orang
yang bertipe orang seniman, dalam arti kebanyakan orang yang hidup
dan bekerja di lingkungan itu termasuk tipe kepribadian ini. Masingmasing model lingkungan hidup memberikan kesempatan tertentu dan
menimbulkan tantangan tertentu pula.
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Mengingat keenam tipe kepribadian menunjukkan pola minat dan
kompetensi tertentu, maka bilamana banyak orang dari tipe
kepribadian tertentu berkumpul untuk hidup dan bekerja sama,
mereka menciptakan suasana yang mencerminkan tipe kepribadian
mereka dan menarik orang lain vang bertipe sama untuk
menggabungkan diri dengan mereka. Salah satu metode yang
digunakan untuk meneliti lingkungan tertentu ialah menghitung
jumlah orang dari berbagai tipe kepribadian yang hidup dan bekerja
di situ. Hasil hitungan ini ditransformasi menjadi presentase.
Presentase tinggi dari tipe kepribadian tertentu menciptakan suasana
yang khas
3. Perpaduan antara tipe kepribadian tertentu dan model lingkungan
yang sesuai menghasilkan keselarasan dan kecocokan okupasional
(occupational

homogeneity),

sehingga

seseorang

dapat

mengembangkan diri dalam lingkungan okupasi tertentu dan merasa
puas. Perpaduan dan pencocokan antara tiap tipe kepribadian dan
suatu model lingkungan memungkinkan meramalkan pilihan okupasi,
keberhasilan, stabilitas seseorang dalam okupasi yang dipangku.
Sebagai sebuah contoh : seseorang diketahui paling mendekati tipe
sosial, akan lebih cenderung memasuki okupasi dalam lingkungan
pelayanan sosial karena okupasi itu diketahui paling sesuai dengan
kepribadiannya sendiri dan paling memuaskan baginya, sedangkan
orang lain yang diketahui paling mendekati tipe orang rutin, akan
lebih cenderung memangku okupasi dalam lingkungan yang
bersuasana kegiatan rutin, seperti pegawai di kantor, resepsionis,
akuntan, dan pegawai perpustakaan.
Sebaliknya, orang yang memasuki lingkungan okupasi yang jauh dari
tipe kepribadian yang paling khas baginya akan mengalami konflik
dan tidak akan merasa puas, sehingga cenderung untuk meninggalkan
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lingkungan okupasi itu dan mencari lingkungan lain yang lebih cocok
baginya.
Berdasarkan teori John Holland, manusia dibedakan dalam 6 tipe
kepribadian yaitu Realistic, Investigative, Artistic, Enterprising dan
Conventional.
1.

Realistic
Tipe Realistic yang preferensinya pada aktivitas-aktivitas yang
memerlukan manipulasi eksplisit, teratur, atau sistematik
terhadap obyek-obyek, alat-alat, mesin-mesin, dan binatangbinatang. Tidak menyukai aktivitas-aktivitas pemberian bantuan
atau

pendidikan.Preferensi-preferensi

membawa

kepada

pengembangan kompetensi-kompetensi dalam bekerja dengan
benda-benda, binatang-binatang, alat-alat dan perlengkapan
teknik, dan mengabaikan kompetensi-kompetensi sosial dan
pendidikan. Menganggap diri baik dalam kemampuan mekanikal
dan atletik dan tidak cakap dalam keterampilan-keterampilan
sosial hubungan-hubungan insani. Menilai tinggi benda-benda
nyata, seperti : uang dan kekuasaan. Ciri-ciri khususnya adalah
praktikalitas, stabilitas, konformitas. Mungkin lebih menyukai
keterampilan-keterampilan dan okupasi-okupasi teknik.
2. Investigative
Tipe Investigatife memiliki preferensi untuk aktivitas-aktivitas
yang

memerlukan

penyelidikan

observasional,

simbolik,

sistematik, dan kreatif terhadap fenomena fisik, biologis, dan
kultural agar dapat memahami dan mengontrol fenomena
tersebut, dan tidak menyukai aktivitas-aktivitas persuasif, sosial,
dan

repetitif.

Contoh-contoh

dari

okupasi-okupasi

yang

memenuhi kebutuhan-kebutuhan tipe-tipe investigatif adalah ahli
kimia dan ahli fisika
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3. Artistic
Tipe Artistic lebih menyukai aktivitas-aktivitas yang ambiguous,
bebas, dan tidak tersistematisasi untuk menciptakan produkproduk artistik, seperti lukisan, drama, karangan. Tidak menyukai
aktivitas-aktivitas

yang

Kompetensi-kompetensi

sistematik,
dalam

teratur,

dan

upaya-upaya

rutin.
artistik

dikembangkan dan keterampilan-keterampilan yang rutin,
sistematik, klerikal diabaikan. Memandang diri sebagai ekspresif,
murni, independen, dan memiliki kemampuan-kemampuan
artistik. Beberapa ciri khususnya adalah emosional, imaginatif,
impulsif, dan murni. Okupasi-okupasi artistik biasanya adalah
lukisan, karangan, akting, dan seni pahat.
4. Social
Tipe Sosial lebih menyukai aktivitas-aktivitas yang melibatkan
orang-orang lain dengan penekanan pada membantu, mengajar,
atau menyediakan bantuan. Tidak menyukai aktivitas-aktivitas
rutin dan sistematik yang melibatkan obyek-obyek dan materimateri. Kompetensi-kompetensi sosial cenderung dikembangkan,
dan hal-hal yang bersifat manual & teknik diabaikan.
Menganggap diri kompeten dalam mcmbantu dan mengajar orang
lain serta menilai tinggi aktivitas-attivitas hubungan-hubungan
sosial. Beberapa ciri khususnya adalah kerja sama, bersahabat,
persuasif, dan bijaksana. Okupasi-okupasi sosial mencakup
pekerjaan-pekerjaan seperti mengajar, konseling, dan pekerjaan
kesejahteraan sosial
5. Enterprising
Tipe Enterprising
melibatkan

lebih menyukai aktivitas-aktivitas yang

manipulasi

terhadap

orang-orang

lain

untuk

perolehan ekonomik atau tujuan-tujuan organisasi. Tidak
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menyukai aktivitas-aktivitas yang sistematik, abstrak, dan ilmiah.
Kompetensi-kompetensi kepemimpinan, persuasif dan yang
bersifat supervisi dikembangkan, dan yang ilmiah diabaikan.
Memandang diri sebagai agresif, populer, percaya diri, dan
memiliki kemampuan memimpin. Keberhasilan politik dan
ekonomik dinilai tinggi. Ciri-ciri khasnya adalah ambisi,
dominasi, optimisme, dan sosiabilitas.
6. Convetional
Tipe conventional

lebih menyukai aktivitas-aktivitas yang

memerlukan manipulasi data yang eksplisit, teratur, dan
sistematik guna memberikan kontribusi kepada tujuan-tujuan
organisasi. Tidak menyukai aktivitas-aktivitas yang tidak pasti,
bebas

dan

tidak

sistematik.

Kompetensi-kompetensi

dikembangkan dalam bidang-bidang klerikal, komputasional, dan
sistem usaha. Aktivitas-aktivitas artistik dan semacamnya
diabaikan. Memandang diri sebagai teratur, mudah menyesuaikan
diri, dan memiliki keterampilan-keterampilan klerikal dan
numerikal. Beberapa ciri khasnya adalah efisiensi, keteraturan,
praktikalitas, dan kontrol diri. Okupasi-okupasi yang sesuai
adalah bankir, penaksir harga, ahli pajak, dan pemegang buku.
9.

Artificial Intelligence (Kecerdasan Buatan)
a. Konsep Dasar Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligent)
Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) merupakan salah
satu bagian dari ilmu komputer yang mempelajari bagaimana membuat
mesin (komputer) dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang
dilakukan oleh manusia, bahkan bisa lebih baik dari pada yang
dilakukan oleh manusia. Menurut (John McCarthy,1956) Artificial
Intelligence digunakan untuk mengetahui dan memodelkan prosesproses berpikir manusiadan mendesain mesin agar dapat menirukan
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prilaku

manusia.

Intelligence

(Kecerdasan),

berarti

memiliki

pengetahuan ditambah dengan pengalaman, penalaran (bagaimana
membuat keputusan dan mengambil tindakan moral yang baik.
Manusia yang cerdas (pandai) dalam menyelesaikan berbagai
permasalahan karena mempunyai pengetahuan dan pengalaman.
Pengetahuan

diperoleh

dari

belajar.

Semakin

banyak

bekal

pengetahuan yang dimiliki tentu akan lebih mampu menyelesaikan
permasalahan. Tetapi bekal pengetahuan saja tidak cukup, manusia
juga diberi akal untuk melakukan penalaran, mengambil kesimpulan
berdasarkan pengetahuan

dan pengalaman yang dimiliki. Tanpa

memiliki kemampuan untuk manalar dengan baik, manusia dengan
segudang

pengalaman

dan

pengetahuan

tidak

akan

dapat

menyelesaikan masalah dengan baik, dan demikian juga sebaliknya
manusia yang memiliki kemampuan menalar dengan baik namun tidak
disertai dengan pengalaman dan pengetahuan tidak akan dapat
menyelesaikan masalah dengan baik.
Demikian juga agar mesin bisa cerdas (bertindak seperti
layaknya manusia) maka harus dibekali bekal pengetahuan, sehingga
mempunyai kemampuan untuk menalar seperti manusia. Untuk
membuat aplikasi kecerdasan buatan ada 2 bagian utama yang sangat
dibutuhkan yaitu;
1.

Basis Pengetahuan (Knowledge Base), hal ini bersifat fakta, teori,
pemikiran dan hubungan antar satu dengan yang lainnya.

2.

Motor Inferensi (Inferensi Engine), kemampuan menarik
kesimpulan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman.

Gambar 2.5 Konsep Dasar Penerapan Artificial Intelligence di
dalam Komputer
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b. Lingkup Utama Kecerdasan Buatan
Pada saat sekarang ini sangat banyak pengembangan ilmu dari
Kecerdasan Buatan ini, adapun lingkup utama dalam kecerdasan
buatan adalah:
1.

Sistem Pakar (Expert System).
Pada bidang sistem pakar ini komputer digunakan sebagai sarana
untuk menyimpan pengetahuan para pakar. Dengan demikian
komputer akan memiliki keahlian untuk menyelesaikan masalah
dengan menirukan keahlian yang dimiliki oleh pakar (manusia).

2.

Pengolahan Bahasa Alami (Natural Language Processing).
Dengan pengolahan bahasa alami ini diharapkan user dapat
berkomunikasi dengan komputer dengan menggunakan bahasa
sehari-hari.

3.

Pengenalan ucapan (Speech Recognition)
Melalui

pengenalan

ucapan,

diharapkan

manusia

dapat

berkomunikasi dengan komputer menggunakan suara.
4.

Robotika dan Sistem Sensor (Robotic and Sensory Systems)
Masih banyak lagi lingkup utama dari kecerdasan buatan ini
sebagai mana tergambar dalam pohon kecerdasan buatan berikut
ini:
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Gambar 2.6 Pohon Kecerdasan Buatan
c. Konsep Kecerdasan Buatan
Agar mesin bisa cerdas (bertindak seperti & sebaik manusia)
maka harus diberi bekal pengetahuan & mempunyai kemampuan
untuk menalar. Dua bagian utama yang dibutuhkan untuk aplikasi
kecerdasan buatan :
1.

Basis pengetahuan (knowledge base): berisi fakta-fakta, teori,
pemikiran dan hubungan antara satu dengan lainnya.

2.

Motor inferensi (inference engine): kemampuan menarik
kesimpulan berdasarkan pengalaman.

Fakta

Knowledge Base

Keahlian

Mesin Inferensi

USER

Sistem Pakar

Gambar 2.7 Konsep Kecerdasan Buatan
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d. Konsep Dasar Sistem Pakar
Secara umum, sistem pakar adalah sistem yang berusaha
mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer yang dirancang untuk
memodelkan kemampuan menyelesaikan masalah seperti layaknya
seorang pakar. Dengan sistem pakar ini, orang awam pun dapat
menyelesaikan masalahnya atau hanya mencari informasi berkualitas
yang sebenarnya hanya dapat diperoleh dengan bantuan para ahli di
bidangnya. Sistem pakar ini juga dapat membantu aktivitas para pakar
sebagai asisten yang berpengalamandan mempunyai pengetahuan yang
dibutuhkan.
Secara umum sistem pakar (Expert System) adalah sistem yang
berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer, agar
komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dialakukan
oleh para ahli. Seiring dengan pendapat Turban (2005). Sistem pakar
adalah sistem yang menggunakan pengetahuan manusia yang
dimasukkan ke dalam komputer untuk memecahkan masalah-masalah
yang biasanya diselesaikan oleh pakar. Berdasarkan pendapat ahli
tersebut dapat kita tarik kesimpulan yaitu pengertian dari sistem pakar
adalah sesuatu sistem yang dimasukkan kedalam komputer, agar
komputer tersebut dapat menyelesaikan masalah seperti para ahli.
e. Perbandingan Kemampuan Seorang Pakar Dengan Sistem Pakar
Menurut Arhami (2005) Seorang pakar dengan sistem pakar
mempunyai banyak perbedaan. Darkin (1994) mengemukakan
perbandingan kemampuan antara seorang pakar dengan sebuah sistem
pakar :
Tabel 2.6 Perbandingan Kemampuan Antara Seorang Pakar
Dengan Sebuah Sistem Pakar.
Factor

Human expert

Expert system

Time avalibility

Hari kerja

Setiap saat

Geografis

Lokal/tertentu

Di mana saja
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Keamanan

Tidak tergantikan

Dapat digantikan

Perishable/dapat
habis
Performansi

Ya

Tidak

Variable

Konsisten

Kecepatan

Variable

Konsisten

Biaya

Tinggi

Terjangkau

1.

Sistem pakar bisa dipergunakan setiap hari menyerupai sebuah
mesin sedangkan seorang pakar tidak mungkin bekerja terus
menerus setiap hari tanpa beristirahat.

2.

Sistem pakar merupakan suatu software yang dapat diperbanyak
dan kemudian dibagikan keberbagai lokasi maupun tempat yang
berbeda-beda untuk digunakan sedangkan seorang pakar hanya
bekerja pada satu tempat dan pada saat yang bersamaan.

3.

Suatu sistem pakar dapat diberi pengamanan untuk menentukan
siapa saja yang mempunyai hak akses untuk menggunakannya dan
jawaban yang diberikan oleh sistem terbebas dari proses
intimidasi/ancaman, sedangkan seorang pakar bisa saja mendapat
ancaman atau tekanan pada saat menyelesaikan permasalahan.

4.

Pengetahuan (knowledge) yang disimpan pada sistem pakar tidak
akan bisa hilang atau lupa, yang dalam hal ini tentu harus didukung
oleh maintenance yang baik, sedangkan pengetahuan seorang
pakar manusia lambat laun akan hilang karena meninggal, usia
yang semakin tua, maupun menderita suatu penyakit. Walaupun
pengetahuan yang dimilikinya dalam waktu yang singkat tidak
akan hilang, akan tetapi bisa saja seorang pakar mengundurkan diri
dari pekerjaannya, pindah tugas atau dipecat dari pekerjaannya
sehingga organisasi yang mempekerjakannya akan kehilangan
seorang pakar yang berbakat.

5.

Kemampuan memecahkan masalah pada suatu sistem pakar tidak
dipengaruhi oleh factor dari luar seperti intimidasi, perasaan
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kejiwaan, faktor ekonomi ataupun perasaan tidak suka. Akan tetapi
sebaliknya dengan seorang pakar yang dapat dipengaruhi oleh
factor-faktor luar ketika sedang menyelesaikan atau memecahkan
suatu masalah, sehingga dapat memunculkan jawaban yang
berbeda-beda atas pertanyaan yang diajukan walupun masalahnya
sama. Atau dengan kata lain seorang pakar boleh jadi tidak
konsisten.
6.

Umumnya kecepatan dalam memecahkan masalah pada suatu
sistem pakar relatif lebih cepat dibandingkan oleh seorang pakar
manusia. Hal ini sudah dibuktikan pada beberapa sistem pakar
yang terkenal di dunia.

7.

Biaya menggaji seorang pakar lebih mahal bila dibandingkan
dengan penggunaan program sistem pakar (dengan asumsi bahwa
sistem pakar itu sudah ada).

f. Perbandingan Sistem Konvensional dengan Sistem Pakar
Perbandingan Sistem Konvensional dengan Sistem Pakar dapat
dilihat pada tabel 2.7:
Tabel 2.7 Perbandingan Sistem Konvensional dengan Sistem Pakar
(Arhami,2005)

Sistem Konvensional
Informasi dan pemrosesan
umumnya digabung dalam satu
program sekuensial
Program tidak pernah salah
(kecuali pemogramannya yang
salah)
Tidak menjelaskan mengapa
input dibutuhkan atau
bagaimana hasil yang
diperoleh
Membutuhkan semua input
data

Sistem Pakar
Basis pengetahuan dari mekanisme
pemrosesan (inferensi)
Program bisa saja melakukan
kesalahan
Penjelasan (explanation) penjelasan
merupakan bagian dari suatu sistem
pakar
Tidak harus membutuhkan semua
input data atau fakta
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Perubahan pada program
merepotkan
Sistem bekerja jika sudah
lengkap
Eksekusi secara algoritmik
(step by step)
Manipulasi efektif pada
database yang besar
Efisiensi adalah tujuan utama
Data kuantitatif
Representasi dalam numerik
Menagkap, menambah dan
mendistribusi data numeric
atau informasi

Perubahan pada kaidah dapat
dilakukan dengan mudah
Sistem dapat bekerja hanya dengan
kaidah yang sedikit
Eksekusi dilakukan secara heuristik
dan logis
Manipulasi efektif pada basis
pengetahuan yang besar
Efektivitas adalah tujuan utama
Data kualitatif
Representasi pengetahuan dalam
simbolik
Menangkap, menambah dan
mendistribusi pertimbangan
(judgment) dan pengetahuan

g. Keuntungan Sistem Pakar
1. Menurut Arhami (2005) ada beberapa keunggulan sistem pakar :
a) Menghimpun data dalam jumlah banyak.
b) Menyimpan data tersebut untuk jangka waktu yang panjang
dalam suatu bentuk tertentu.
c) Mengerjakan perhitungan secara cepat dan tepat dan tanpa jemu
mencari kembali data yang tersimpan dengan kecepatan tinggi.
2. Kemampuan sistem pakar diantaranya :
a) Mejawab berbagai pertanyaan yang menyangkut bidang
keahliannya.
b) Bila diperlukan dapat menyajikan asumsi dan alur penalaran yang
digunakan untuk sampai ke jawaban yang dikehendaki.
c) Menambah fakta kaidah dan alur penalaran sahih yang baru ke
dalam otaknya.
3. Keuntungan menggunakan sistem pakar diantaranya :
a) Menjadikan pengetahuan dan nasihat lebih mudah didapat.
b) Meningkatkan output dan produktivitas
c) Menyimpan pengerahuan dan keahlian pakar.
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d) Meningkatkan penyelesaian masalah menerusi paduan pakar,
penerangan, sistem pakar khas.
e) Meningkatkan reliabilitas.
f) Memberikan respons (jawaban) yang cepat.
g) Merupakan panduan yang intelegence (cerdas)
h) Dapat bekerja dengan informasi yang kurang lengkap dan
mengandung ketidak pastian.
i) Intelligence database (basis data cerdas), bahwa sistem pakar
dapar digunakan untuk mengakses basis data dengan cara cerdas.
4. Kelemahan sistem pakar:
a) Masalah dalam mendapatkan pengetahuan dimana pengetahuan
tidak selalu bisa didapatkan dengan mudah karena kadang kala
pakar dari masalah yang kita buat tidak ada, dan kalaupun ada
kadang-kadang pendekatan yang dimiliki oleh pakar berbedabeda.
b) Untuk membuat suatu sistem pakar yang benar-benar berkualitas
tinggi sangatlah sulit dan memerlukan biaya yang sangat besar
untuk pengembangan dan pemeliharaannya.
c) Boleh jadi sistem tidak dapat membuat keputusan
d) Sistem pakar tidaklah 100% menguntungkan, walaupun seorang
tidak sempurna atau tidak selalu benar. Oleh karena itu perlu diuji
ulang secara teliti sebelum digunakan dalam hal ini peran
manusia tetap merupakan faktor dominan.
h. konsep Umum Sistem Pakar
Pengetahuan

dari

suatu

sistem

pakar

mungkin

dapat

diresentasikan dalam sejumlah cara. Salah satu metode yang paling
umum untuk merepresentasikan pengetahuan adalah dalam bentuk tipe
aturan (rule) IF…THEN (jika…maka). Turban (1995) menyatakan
bahwa konsep dasar dari suatu sistem pakar mengandung beberapa

81

unsur / elemen, yaitu keahlian, ahli, pengalihan keahlian, inferansi,
aturan, dan kemampuan menjelaskan.
Keahlian merupakan suatu penguasaan pengetahuan dibidang
tertentu yang didapatkan dari pelatihan, membaca atau pengalaman.
Seorang ahli adalah seseorang yang mempunyai pengetahuan tertentu
dan mampu menjelaskan suatu tanggapan, mempelajari hal-hal baru
seputar topik permasalahan (domain), menyusun kembali pengetahuan
jika dipandang perlu, memilah aturan jika dibutuhkan, dan menentukan
relevan atau tidaknya keahlian mereka.
Pengalihan keahlian dari para ahli untuk kemudian dialihkan lagi
ke orang lain yang bukan ahli, merupakan tujuan utama dari sistem
pakar. Konsep ini membutuhkan 4 aktivitas, yaitu tambahan
pengetahuan ( dari para ahli atau sumber-sumber lainnya), representasi
pengetahuan (ke komputer), inferensi pengetahuan dan pengalihan
pengetahuan ke pengguna. Pengetahuan yang disimpan ke komputer
dinamakan basis pengetahuan (knowledge base). Ada dua tipe
pengetahuan yaitu fakta dan prosedur.
Salah satu fitur yang harus dimiliki oleh sistem pakar adalah
kemampu untuk menalar (reasoning). Jika keahlian-keahlian sudah
tersimpan sebagai basis pengetahuan dan sudah tersedia program yang
mampu mangakses basis data, maka komputer harus dapat deprogram
untuk membuat inferensi. Proses ini dibuat dalam bentuk motor
inferensi (inference engine).
Menurut Turban (1995), terdapat 2 orang yang terlibat dalam
lingkungan sistem pakar, yaitu :
1. Pakar
Pakar adalah orang yang memiliki pengetahuan khusus, pendapat,
pengamalan dan metode, serta pengetahuan untuk mengaplikasikan
keahliannya tersebut guna menyelesaikan masalah.
2. Knowledge engineer ( perekayasa sistem)
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Knowledge engineer adalah orang yang membantu pakar dalam
menyusun area permasalahan dengan menginterpretasikan dan
mengintegrasikan jawaban-jawaban pakar atas pertanyaan yang di
ajukan, menggambarkan analogi, mengajukan counter example dan
menerangkan kesulitan-kesulitan konseptual.
3. Pemakai
Sitem pakar memiliki beberapa pemakai, yaitu : pemakai bukan
pakar, pelajar, pembangun sistem pakar yang ingin meningkatkan
dan menambah basis pengetahuan, dan pakar.
i. Struktur Sistem Pakar
Sistem pakar disusun oleh dua bagian utama yaitu lingkungan
pengembangan (development environment) dan lingkungan konsultasi
(consultation

environment)

(Turban,

1995).

Lingkungan

pengembangan sistem pakar digunakan untuk memasukan pengetahuan
pakar ke dalam lingkungan sistem pakar, sedangkan lingkungan
konsultasi digunkan oleh pengguna yang bukan pakar guna
memperoleh pengetahuan pakar. Komponen-komponen sistem pakar
dalam kedua bagian tersebut dapat dijelaskan berikut ini :
1.

Antar muka pengguna (User interface)
User interface merupakan mekanisme yang digunakan oleh
pengguna dan sistem pakar untuk berkomunikasi. Antar muka
menerima informasi dari pemakai dan mengubahnya kedalam
bentuk yang dapat diterima oleh sistem. Selain itu antar muka
menerima informasi dari sistem dan menyajikannya kedalam
bentuk yang dapat dimengerti oleh pemakai. Menurut McLeod
(1995) pada bagian ini terjadi dialog antara program dan pemakai
yang memungkinkan sistem pakar menerima instruksi dan
informasi (input) dari pemakai, juga memberikan informasi
(output) kepada pamakai.
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2.

Basis Pengetahuan
Basis

pengetahuan

mengandung

pengetahuan

untuk

pemahaman, formulasi dan penyelesaian masalah. Komponen
sistem pakar ini disusun atas dua dasar, yaitu fakta dan aturan.
Fakta merupakan informasi dalam obyek dalam area permasalahan
tertentu, sedangkan aturan merupakan informasi tentang cara
bagaimana memperoleh fakta baru dari fakta yang telah diketahui.
Dalam studi kasus pada sistem basis pengetahuan terdapat
beberapa karakteristik yang dibangun untuk membantu kita
didalam membentuk serangkaian prinsip-prinsip arsitekturnya.
Prinsip tersebut meliputi :
a) Pengetahuan merupakan kunci kekuatan sistem pakar.
b) Pengetahuan sering tidak pasti dan tidak lengkap.
c) Pengetahuan sering miskin spesifikasi.
d) Amatir menjadi ahli secara bertahap.
e) Sistem pakar harus fleksibel.
f)
3.

Sistem pakar harus transparan.

Akuisisi Pengetahuan (Knowledge Acquisition)
Akuisisi pengetahuan adalah akumulasi, transfer dan
transformasi keahlian dalam menyelesaikan masalah dari sumber
pengetahuan ke dalam program komputer. Dalam tahap ini
knowledge engineer

berusaha menyerap pengetahuan untuk

selanjutnya di transfer ke dalam basis pengetahuan. Pengetahuan
di peroleh dari pakar, dilengkapi dengan buku, basis data, laporan
penelitian dan pengalaman pemakai. Menurut Turban (1988),
terdapat tiga metode utama dalam akuisisi pengetahuan, yaitu:
a) Wawancara
Wawancara adalah metode yang paling banyak digunakan.
Metode ini melibatkan pembicaraan dengan pakar secara
langsung dalam suatu wawancara. Terdapat beberapa bentuk

84

wawancara yang dapat digunakan. Masing-masing wawancara
tersebut memiliki tujuan yang berbeda.
1) Contoh masalah (kasus)
Dalam bentuk wawancara ini, pakar dihadapkan dalam
suatu masalah nyata.
2) Wawancara klasifikasi
Maksud dari bentuk wawancara ini adalah untuk
memperoleh wawasan pakar untuk domain permasalahan
tertentu.
3) Wawancara terarah (directed interview)
Metode ini biasanya merupakan pelengkap bagi metode
wawancara dengan menggunakan contoh masalah dan
wawancara klasifikasi. Dalam bentuk wawancara ini,
pakar dan knowledge engineer mendiskusikan domain dan
cara penyelesaian masalah dalam tingkat yang lebih
umum dari dua metode sebelumnya.
4) Diskusi kasus dalam konteks dari sebuah prototipe sistem.
Dalam metode ini pakar dihadapkan dengan sebuah kasus
contoh dari prototipe sistem. Metode ini digunakan untuk
melihat apa yang pakar pikirkan tentang prototipe sistem.
b) Analisis protocol
Dalam metode akuisisi ini, pakar diminta untuk melakukan
sustu pekerjaan dan mengungkap proses pemikirannya dengan
menggunakan

kata-kata.

Pekerjaan

tersebut

direkam,

dituliskan dan dianalisis.
c) Observasi pada pekerjaan pakar
Dalam metode ini, pekerjaan dalam bidang tertentu yang
dilakukan pakar direkam dan diobservasi.
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Akuisisi

pengetahuan

dilakukan

sepanjang

proses

pembangunan sistem. Menurut Firebaugh (1989), proses akuisisi
pengetahuan dibagi kedalam enam tahap, yaitu :
a) Tahap Identifikasi
Tahap identifikasi meliputi penentuan komponen-komponen
kunci dalam sistem yang sedang dibangun. Komponen kunci
ini adalah knowledge engineer, pakar, kharakteristik masalah,
sumber daya dan tujuan. Knowledge engineer

dan pakar

bekerja bersama untuk menentukan berbagai aspek masalah,
seperti lingkup dari proyek, data input yang dimasukan,
bagian-bagian penting dan interaksinya, bentuk dan isi dari
penyelesaian, dan kesulitan-kesulitan yang mungkin terjadi
dalam pembangunan sistem. Mereka juga harus menentukan
sumber pengetahuan seperti basis data , sistem informasi
manajemen, buku teks, serta prototipe masalah dan contoh.
Selain

menentukan

sumber

pengetahuan,

pakar

juga

mengklarifikasi dan menentukan tujuan-tujuan sistem dalam
proses penentuan masalah.
b) Tahap Konseptualisasi
Konsep-konsep kunci dan hubungannya yang telah ditentukan
pada tahap pertama dibuat lebih jelas dalam tahap
konseptualisasi.
c) Tahap Formalisasi
Tahap ini meliputi pemetaan konsep-konsep kunci, sub
masalah dan bentuk aliran informasi yang telah ditentukan
dalam tahap-tahap sebelumnya kedalam representasi formal
yang paling sesuai dengan masalah yang ada.
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d) Tahap Implementasi
Tahap ini meliputi pemetaan pengetahuan dari tahap
selanjutnya

yang

telah

diformalisasi

kedalam

skema

representasi pengetahuan yang dipilih.
e) Tahap Pengujian
Setelah prototipe sistem yang dibangun dalam tahap
sebelumnya berhasil menangani dua atau tiga contoh,
prototipe sistem tersebut harus menangani serangkaian
pengujian dengan teliti menggunakan beragam sampel
masalah. Masalah-malasah yang ditemukan dalam pengujian
ini biasanya dapat dibagi dalam tiga kategori, yaitu kegagalan
input/output, kesalahan logika, dan strategi kontrol.
f)

Revisi prototipe
Suatu unsur penting pada semua tahap dalam proses akuisisi
pengetahuan adalah kemampuan untuk kembali ke tahap-tahap
sebelumnya untuk memperbaiki sistem.

4.

Mesin Inferensi
Menurut Turban (1995), mesin inferinsi adalah program
komputer yang memberikan metodologi untuk penalaran tentang
informasi yang ada dalam basis pengetahuan dan dalam workplace,
dan untuk menformulasikan kesimpulan.
Kebanyakan sistem pakar berbasis aturan menggunakan
strategi inferensi yang dinamakan modus ponen. Berdasarkan
strategi ini, jika terdapat aturan “IF A THEN B”, dan jika diketahui
bahwa A benar, maka dapat disimpulkan bahwa B juga benar.
Strategi inferensi modus ponen dinyatakan dalam bentuk:
[A AND (A B)] B
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Dengan A dan A B adalah proposisi-proposisi dalam basis
pengetahuan. Terdapat dua pendekatan untuk mengontrol inferensi
dalam sistem pakar berbasis aturan, yaitu pelacakan ke belakang
(backward chaining) dan pelacakan kedepan (forward chaining).
Pelacakan kebelakang adalah pendekatan yang dimotori tujuan
(goal-driven). Dalam pendekatan ini pelacakan dimulai dari tujuan
selanjutnya dicari aturan yang memiliki tujuan tersebut untuk
kesimpulannya. Selanjutnya proses pelacakan menggunakan
premis untuk aturan tersebut sebagai tujuan baru dan mencari
aturan lain dengan tujuan baru sebagai kesimpulannya. Proses
berlanjut sampai semua kemungkinan ditemukan.

Gambar 2.8 Proses Backward Chaining (Arhami, 2005)
Pelacakan kedepan adalah pendekatan yang dimotori data
(data-driver). Dalam pendekatan ini pelacakan dimulai dari
informasi masukan, dan selanjutnya mencoba mengganbarkan
kesimpulan. Pelacakan kedepan mencari fakta yang sesuai dengan
bagian IF dari aturan IF-THEN. Gambar 2.9 menunjukan proses
forward chaining.

Gambar 2.9 Proses Forward Chaining (Arhami, 2005)
Beberapa karakteristik forward dan backward chaining
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Tabel 2.8 Karakteristik Forward dan Backward Chaining (Arhami, 2005).

Forward chaining

Backward chaining

Perencanaan, monitoring, control

Diagnose

Disajikan untuk masa depan

Disajikan untuk masa lalu

Antecedent ke konsekuen

Konsekuen ke antecedent

Data memandu, penalaran dari

Tujuan memendu, penalaran dari

bawah ke atas

atas ke bawah

Bekerja ke depan untuk

Bekerja kebelakang untuk

mendapatkan solusi apa yang

mendapatkan fakta yang

mengikuti fakta

mendukung hipotesis

Breadth first search dimudahkan

Depth firsh search dimudahkan

Antecedent menentukan

Konsequent menentukan

pencarian

pencarian

Penjelasan tidak difasilitasi

Penjelasan difasilitasi

5.

Workplace
Workplace merupakan area dari sekumpulan memori kerja
(working memory). Workplace digunakan untuk merekam hasilhasil antara dan kesimpulan yang dicapai. Ada tiga tipe keputusan
yang dapat direkam, yaitu:
a) Rencana : bagaimana menghadapi masalah
b) Agenda

: aksi-aksi yang potensial yang sedang menunggu
untuk di eksekusi

c) Solusi
6.

: calon aksi yang akan dibangkitkan

Fasilitas Penjelasan
Fasilitas penjelasan adalah komponen tambahan yang akan
meningkatkan

kemampuan

sistem

pakar.

Komponen

ini

menambahkan penalaran sistem kepada pemakai. Fasilitas penjelas
dapat menjelaskan perilaku sistem pakar dengan menjawab
pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut (Turban, 1995):
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a) Mengapa pertanyaan tertentu ditanyakan oleh sistem?
b) Bagaimana kesimpulan tertentu diperoleh?
c) Mengapa alternatif tertentu ditolak?
d) Apa rencana untuk memperoleh penyelesaian?
7.

Perbaikan Pengetahuan
Perbaikan memiliki pengetahuan untuk mengenali dan
meningkatkan kinerjanya secara kemampuan untuk belajar dari
kinerjanya.

Kemampuan

tersebut

adalah

penting

dalam

pembelajaran terkomputerisasi, sehingga program akan mampu
menganalisis penyebab kesuksesan dan kegagalan yang di alamai.
Keseluruhan dari komponen-komponen di atas dapat di lihat
pada gambar di bawah ini :

Gambar 2.10 Arsitektur Sistem Pakar (Arhami, 2005)
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8. Model Sistem Pakar
Expert system terdiri dari empat bagian utma, yaitu : user
interface, knowledge base, inference enggine dan development
engine. Pakar dan analis sistem menggunakan development engine
untuk menciptakan sistem pakar.
a.

User interface
Memungkinkan manajer untuk memasukkan instruksi ke
dalam sistem pakar.Instruksi tersebut menentukan parameter
yang

mengarahkan

sistem

pakar

melalui

proses

penalaran.Informasi ini berbentuk nilai yang diberikan pada
variabel tertentu.
b.

Knowledge base
Memuat fakta-fakta yang menjelaskan area masalah dan juga
teknik menerangkan masalah yang menjelaskan bagaiman
fakta-fakta tersebut cocok satu dengan yang lain dalam aturan
logis. Problem domain digunakan untuk menjelaskan area
masalah. Aturan menentukan apa yang harus dilakukan dalam
situasi tertentu dan terdiri dari dua bagian, suatu kondisi yang
mungkin benar dan mungkin tidak.

c.

Inference engine
Bagian sistem pakar yang melakukan penalaran dengan
menggunakan isi knowledge base berdasarkan urutan tertentu.
Inference engine menguji rules dan jika kondisi rules bernilai
true maka dilakukan action. Terdapat dua cara yang digunakan
untuk menguji rules yaitu ; forward reasoning dan backward
reasoning.

d.

Development engine
Development engine adalah pakar dan sistem analis yang
membuat sistem pakar. Bahasa pemrograman yang digunakan
adalah Lips dan Prolog.
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instruksi informasi

Solusi dan penjelasan

Pengetahuan

pemakai

User interface

Domain
masalah

Knowledge
base

pemakai

pemakai
Sistem pakar

Perekayasa pakar
dan
berpengetahuan

Gambar 2.11 Model Sistem Pakar (Yakub,2012)
j. Representasi Pengetahuan
Sistem Produksi (Kaidah Produksi)
Aturan Produksi (kaidah produksi) adalah salah satu representasi
pengetahuan

yang

menghubungkan

premis

dengan

konklusi.

Pengetahuan dalam kaidah produksi direpresentasikan dalam bentuk :
JIKA [kondisi] MAKA [Aksi]
JIKA [premis] MAKA [Konklusi]
Konklusi pada bagian then bernilai benar jika premis pada bagian if
bernilai benar.
Bentuknya: If Premis Then Konklusi
Contoh: If hari ini hujan then saya tidak kuliah
k. Inference Enggine
Mekanisme inferensi merupakan pusat dari kemampuan untuk
belajar dari pengalaman atau proses belajar sebab kemungkinan untuk
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men-generate fakta baru. Dan juga dapat melakukan verifikasi terhadap
data-data yang ada, dengan melakukan deteksi terjadinya kesalahan
dalam alur berfikir dan menuntun user untuk memodifikasi aturan
aturan yang untuk mendapatkan hasil yang tepat. Lanjut beberapa
pendekatan Inferensi dalam sistem pakar sebagai berikut:
1.

Teknik Heuristik
Yaitu sebuah teknik yang mengembangkan efesiensi, namun
dengan kemungkinan mengorbankan kelengkapan. Peran seorang
pakar disini sangat diperlukan dalam memberikan suatu saran
tentang sifat heuristik yang dipakai dalam pemecahan masalah

2. Inferensi Berbasis Aturan
Aturan diekspresikan dalam kondisi IF-THEN. IF adalah kondisi
yang telah ada, THEN adalah aksi atau tanggapan lain yang akan
timbul. aturan IF-THEN lebih dekat dengan cara manusia
memecahkan masalanya sehari-hari, daripada program yang
menyatakan pengetahuan dalam kode komputer rendah (low level)
l. Metode Fordward Chaining
1.

Pengertian Metode Fordward Chaining
Menurut Arhami (2005) Forward chaining adalah Suatu
perkalian inferensi yang menghubungkan suatu permasalahan
dengan solusinya disebut dengan rantai (chain). Suatu rantai yang
dicari atau dilewati/dilintasi daru suatu permasalahan untuk
memperoleh solusinya.
Ilustrasi konsep dasar dari forward chaining dalam sistem
berbasis kaidah. Kaidah merupakan lengan dari fakta yang
memenuhi antecedentnya (antecedent merupakan bagian kaidah
antara JIKA….MAKA(IF…Then) dari kaidah), yang digambarkan
digambarkan pada gambar
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Secara garis besar ada beberapa karakteristik forward
chaining adalah sebagai berikut :
a) Perancangan, monitoring, dan control.
b) Disajikan untuk masa depan.
c) Antecedent ke konsekuen.
d) Data memandu, penalaran dari bawah ke atas.
e) Bekerja ke depan untuk mendapatkan solusi apa yang
mengikuti fakta.
f)

Breadth first seach dimudahkan.

Gambar 2.12 Diagram Forward Chaining
Forward chaining merupakan suatu penalaran yang dimulai
dari fakta untuk mendapatkan kesimpulan (conclusion) dari fakta
tersebut. Forward chaining bisa dikatakan sebagai strategi
inference yang bermula dari sejumlah fakta yang diketahui.
Forward chaining bisa disebut juga pencarian yang dimotori data
(data driven search) yang dimulai dari premis-premis atau
informasi masukan (if) dahulu kemudian menuju konklusi atau
kesimplan (then).
Forward

chaining

merupakan

suatu

proses

yang

berdasarkan data dan fakta, dimana pengguna harus memberikan
data atau fakta sebelum mesin inferensi bekerja atau melakukan
proses. Mesin inferensi menelusuri basis pengetahuan sesuai data
atau fakta yang diberikan untuk menghasilkan suatu kesimpulan
akhir.
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Pada teknik Forward chaining, pendekatan penalaran
dimulai dari sekumpulan data atau fakta yang berupa gejala
penyakit jantung, sehingga menuju suatu kesimpulan akhir yaitu
penyakit yang diderita. Dalam metode Forward chaining ini
digunakan aturan dalam bentuk aturan IF-THEN
Adapun kelemahan dan kelebihan metode forward chaining
yaitu: (Durkin, 1994).
a) Kelebihan
1) Kelebihan utama dari forward chaining yaitu metode ini
akan bekerja dengan baik ketika problem bermula dari
mengumpulkan/menyatukan informasi lalu kemudian
mencari kesimpulan apa yang dapat diambil dari
informasi tersebut.
2) Metode ini mampu menyediakan banyak sekali informasi
dari hanya sejumlah kecil data.
3) Merupakan pendekatan paling sempurna untuk beberapa
tipe dari problem solving task, yaitu planning, monitoring,
control, dan interpretation.
b) Kelemahan:
1) Kelemahan utama metode ini yaitu kemungkinan tidak
adanya cara untuk mengenali dimana beberapa fakta lebih
penting dari fakta lainnya.
2) Sistem bisa saja menanyakan pertanyaan yang tidak
berhubungan. walaupun jawaban dari pertanyaan tersebut
penting, namun hal ini akan membingungkan user untuk
menjawab pada subyek yang tidak berhubungan.
m. Ciri-Ciri dan Kategori Masalah Sistem Pakar
Sistem pakar merupakan program-program praktis yang
menggunakan strategi heuristik yang dikembangkan oleh manusia
untuk menyelesaikan masalah-masalah yang spesifik (khusus).
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Disebabkan oleh keheuristikannya dan sifat yang berdasarkan pada
pengetahuan, maka umumnya sistem pakar bersifat:
1.

Memiliki informasi yang handal, baik dalam menampilkan
langkah-langkah

antara

kemampuan

dalam

menjawab

pertanyaan-pertanyaan tentang proses penyelesaian.
2.

Mudah dimodifikasi, yaitu dengan menambah atau menghapus
suatu kemampuan dari basis pengetahuannya.

3.

Heuristik dalam mengunakan pengetahuan (yang sering kali
tidak sempurna) untuk mendapatkan penyelesaianya.

4.

Dapat digunakan dalam berbagai jenis komputer.

5.

Memiliki kemampuan untuk beradaptasi.
Sistem pakar dibuat untuk memecahkan berbagai macam

permasalahan dalam berbagai bidang, secara umum ada beberapa
kategori dan area permasalahan sistem pakar, yaitu:
1.

Interpretasi, pengambilan keputusan atau deskripsi tingkat
tinggi dari sekumpulan data mentah, termasuk diantaranya
juga

pengawasan,

pengenalan

ucapan,

analisis

citra,

interpretasi sinyal, dan beberapa analisis kecerdasan.
2.

Proyeksi,

yaitu

dimungkinkan

dari

memprediksi
situasi-situasi

akibat-akibat
tertentu,

yang

diantanya

peramalan, prediksi demografis, peramalan ekonomi, prediksi
lalu lintas, estimasi hasil, militer, pemasaran, atau peramalan
keuangan.
3.

Diagnosis, yaitu menentukan sebab malfungsi dalam situasi
kompleks yang didasarkan pada gejala-gejala yang teramati,
diantaranya medis, elektronis , mekanis dan diagnosa
perangkat lunak.
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4.

Desain, yaitu menentukan konfigurasi komponen-komponen
sistem yang cocok dengan tujuan-tujuan kinerja tertentu yang
memenuhi kendala-kendala tertentu, diantaranya layout sirkuit
dan perancangan bangunan.

5.

Perencanaan, yaitu merencanakan serangkaian tindakan yang
akan dapat mencapai sejumlah tujuan dengan kondisi awal
tertentu, diantaranya perencanaan keuangan, komunikasi,
militer, pengembangan produk, routing dan manajemen
proyek.

6.

Monitoring, yaitu membandingkan tingkah laku suatu sistem
yang teramati dengan tingkah laku yang diharapkan darinya,
diantaranya Computer Aided Monitoring System.

7.

Debugging

dan

Repair,

yaitu

menentukan

dan

mengimplementasikan cara-cara untuk mengatasi malfungsi,
diantaranya memberikan resep obat terhadap suatu kegagalan.
8.

Instruksi, yaitu mendetekati dan mengoreksi defisiensi dalam
pemahaman domain subjek, diantaranya melakukan instruksi
untuk diagnosis, debugging dan perbaikan kinerja.

9.

Pengendalian, yaitu mengatur tingkah laku suatu environment
yang

kompleks

seperti

kontrol

terhadap

interpretasi-

interpretasi, prediksi, perbaikan dan monitoring kelakuan
sistem.
10. Seleksi, mengidentifikasi pilihan terbaik dari sekumpulan (list)
kemungkinan.
11. Simulasi, pemodelan interaksi antara komponen-komponen
sistem
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B. Penelitian yang Relevan
Penelitian yang relevan telah dilakukan oleh banyak peneliti, beberapa
akan dikemukakan disini antara lain :
1.

Jeff Brice (2004) dari jurusan manajemen, Entrepreneurship dan bisnis
umum di Hofstra University telah melakukan sebuah penelitian. Penelitian
tersebut dipublikasikan dalam bentuk sebuah artikel dengan judul “The
Role of Personality Dimensions On The Formation Of Entrepreneurial
Intentions”. Penelitian Jeff Brice di fokuskan untuk mengidentifikasi dan
memvalidasi disposisional yang memprediksi keputusan individu untuk
berprilaku entrepreneurship. Sampel penelitian

Jeff Brice

adalah

mahasiswa bisnis tingkat atas dan master of business Administration
(MBA), mahasiswa pemasaran dan mahasiswa akuntansi. Intrumen yang
digunakan oleh Jeff Brice berupa kuesioner yang disebarkan secara online
pada 404 mahasiswa di Hofstra University, namun hanya 351 orang yang
mengisi kuesioner. Metode penelitian yang digunakan adalah 351 orang
yang mengisi kuesioner.Metode penelitian yang digunakan adalah
penelitian kuantitatif. Jeff Brice dalam penelitiannya menemukan bahwa
dimensi kepribadian berupa kesadaran dan keterbukaan terhadap
pengalaman yang positif dan keramahan memiliki hubungan yang
signifikan dengan niat Entrepreneurship dalam diri individu.
2.

Hao Zhao dan Scott E. Seibert (2006) penelitian yang mereka lakukan
dipublikasikan dalam sebuah jurnal Applied Psychology dengan judul
“The Big Five Personality Dimensions and Entrepreneurial Status: A Meta
– Analytical Review”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode
kuantitatif dengan teknik meta analisis, variabel kepribadian yang
digunakan berasal dari Big Five Theory yaitu Neuroticism, Extraversion,
Keterbukaan terhadap Pengalaman, Keramahan, dan Conscientiousness.Sampel penelitian adalah 60 orang mahasiswa. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa antara pengusaha dan manager itu berbeda,
pengusaha dinilai lebih tinggi dari segi Conscientiousness dan keterbukaan
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terhadap pengalaman, dan juga terdapat hubungan yang signifikan antara
pengusaha dan kepribadian.
3.

Kevin A. Johnston et, al. (2009) Penelitian ini di publikasikan pada Journal
of Information Technology Education Volume 8, 2009. Penelitian ini
berjudul “Identifying Student Potential for ICT Entrepreneurship using
Myers Briggs Personality Type Indicators”. Penelitian ini bertujuan untuk
mengevaluasi efektifitas karakteristik kepribadian sebagai identifikasi
awal potensi kewirausahaan ICT, pada penelitian ini terdapat empat
dimensi yang diukur yaitu dimensi sikap, dimensi persepsi, dimensi
judgement dan dimensi Lifestyle. Metode penelitian yang digunakan
adalah metode survei dengan populasi adalah mahasiswa Sistem Informasi
dan Teknik Informatika Komputer di Universitas of Captown. Sampel
penelitian dibagi menjadi 3 kelompok yaitu : kelompok mahasiswa Sistem
Informasi 91 orang, mahasiswa Teknik Informatika Komputer 19 orang
dan Pebisnis senior 135 responden. Hasil penelitian mahasiswa lebih
dominan pada kepribadian INTJ yaitu kepribadian analisis dan
kepribadian ini cenderung logis, kreatif. Pekerjaan yang cocok eksekutif,
arsitek, komputer profesional, konsultan manajemen, ilmuwan dan
Insinyur.

Kesimpulannya

adalah

pada

penelitian

kemampuan

kewirausahaan mahasiswa SI dan TIK tidak terlihat, justru yang lebuh
dominan terlihat adalah kemampuan teknikal dari mahasiswa SI dan TIK.
4.

Marcela Rodica Luca dan Ana-Maria Cazan (2011) dari Transilvania
University of Brasov, Romania, mereka melakukan sebuah penelitian
yang di publikasikan pada jurnal online dengan judul “Involvement in
Entrepreneurial Training and Personality “. Penelitian ini secara khusus
bertujuan untuk mengidentifikasi profil kepribadian yang membentuk jiwa
pengusaha yang potensial. Populasi penelitian terdiri dari 105 laki-laki dan
110 perempuan, sarjana dan mahasiswa pascasarjana, dengan usia rata-rata
24. Instrumen yang terapkan selama beberapa sesi dari musim gugur 2009
sampai 2010 berupa wawancara semi terstruktur, dan untuk pengkajian
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potensi wirausaha dilakukan dengan kuesioner. Pengujian hipotesis
mengenai hubungan antara potensi membuka bisnis mandiri dan ciri-ciri
kepribadian, menggunakan koefisien korelasi person. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa ciri-ciri kepribadian yang terkait dengan potensi
Entrepreneurship adalah keterampilan Entrepreneurship, sumber daya
organisasi, locus of control internal dan kreativitas.
5.

Daniel Varona, Luiz Fernando Capretz dan Yadenis Piñero (2011),
melakukan sebuah penelitian yang di publikasikan pada Global Journal of
Engineering Education Volume 13, No 2, 2011. Penelitian ini diberi judul
“Personality Types of Cuban Software Developers”. Penelitian ini
bertujuan untuk mengukur tipe kepribadian para pengembang software di
Kuba, berdasarkan tipe kepribadian MBTI (Myers-Briggs Type Indicator).
Analisis penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa dimensi yang
perlu diukur dari seorang pengembang software yaitu dimensi
keterbukaan, dimensi pengindraan, dimensi berfikir dan dimensi
menilai.Tipe kepribadian MBTI ini ada tipe kepribadian extrovert,
introvert, sensing, intuitive, thinking, feeling, judging dan perceiving.
Inventori kepribadian MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) ini dapat
memperkirakan jenis kepribadian seseorang berdasarkan skor untuk setiap
dimensi bipolar yang dihitung dengan instrument MBTI. Metode
penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian survei pada
mahasiswa tingkat atas ilmu rekayasa informatika dan instrument
kepribadian MBTI digunakan untuk mengukur kepribadian mereka.
Sampel yang digunakan sebanyak 103 responden dengan persentase 48%
laki-laki dan 52% perempuan. Berdasarkan hasil tes yang dilakukan
terhadap 103 responden dengan menggunakan 16 kombinasi dari 8 tipe
kepribadian, maka diperoleh hasil 26% dari 103 responden memiliki tipe
kepribadian ESTJ yang dikenal sebagai individu yang praktis dan realistis.
Tipe kepribadian ESTJ ini merupakan tipe kepribadian yang cocok dalam
pekerjaan manajemen dan administrasi, teknisi dan produksi, sehingga tipe
kepribadian ini cocok untuk seorang pengembangan software.
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6.

Hamidreza Arasteh et al. (2012) dari Jurusan Pendidikan dan psikologi di
Tarbiat Moallem University, Iran. Penelitian yang dilakukan oleh Arasteh
dan rekannya dipublikasi dalam sebuah jurnal internasional dengan judul
“Entrepreneurial personality characteristics of University students: A case
study”

bertujuan

untuk

menguji

karakteristik

kepribadian

entrepreneurship di Islamic Azad University of Sari (IAUS). Penelitian ini
menggunakan metode survei deskriptif.Populasi dari penelitian ini adalah
semua siswa di Islamic Azad University of Sari pada tahun akademik
2011. Jumlah siswa ketika penelitian berlangsung berjumlah 10.000 orang,
namun yang dijadikan sebagai sampel berjumlah 370 orang yang dipilih
secara acak.Instrumen yang digunakan adalah berupa kuesioner yang
berjumlah 366 kuesioner.Pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner
tersebut berjumlah 74 butir pertanyaan dalam 8 dimensi Dimensi yang
dinilai dan dimasukkan dalam kuesioner adalah :
a) Pengambilan Resiko,
b) Fokus Kontrol,
c) Kebutuhan untuk Berprestasi,
d) Kejelasan Pemikiran,
e) Pragmatisme,
f) Toleransi untuk ambiguitas,
g) Bermimpi, dan
h) Mencari tantangan.
Keandalan kuesioner diperkirakan 0,9. Analisis data yang digunakan
adalah ANOVA dan uji T (T-test). Hasil penelitian menunjukkan bahwa
tujuh dimensi pengambilan risiko, focus kontrol, kebutuhan untuk
berprestasi, kejelasan pemikiran, pragmatisme, bermimpi dan tantangan
mencari secara signifikan(sig = 0,000) lebih tinggi dari rata-rata teoritis
(2,5) kecuali untuk toleransi ambiguitas yang kurang dari rata-rata. Ini
berarti siswa memiliki tingkat pengambilan risiko yang tinggi, fokus
kontrol, kebutuhan untuk berprestasi, kejelasan pemikiran,pragmatisme,
bermimpi dan mencari tantanganmasih berada dalam

rata-rata.
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Kesimpulannya adalah bahwa siswa Islamic Azad University of Sari
(IAUS) memiliki kepribadian entrepreneurship, khususnya dalam
kemampuan mengambil resiko.
7.

Bing Jiang (2013) dari jurusan ekonomi di Universitas Emory Amarika
Serikat

melakukan

penelitian

dengan

judul

“Understanding

the

Entrepreneurial Personality“ penelitian ini dilakukan untuk memahami
kepribadian entrepreneurship. Penelitian yang dilakukan oleh Bing Jiang
ini merupakan penelitian kuantitatif dengan melibatkan 80 orang sampel,

dimana 50 orang sampel berjenis kelamin laki-laki dan 30 orang
perempuan, dari 80 orang sampel tersebut 62 orang diantaranya adalah
pengusaha yang telah sukses dan 18 orang lagi bukan pengusaha, usia
mereka sekitar 26-61 tahun. Instrument yang digunakan dalam penelitian
ini adalah berupa kuesioner yang disebarkan secara online, waktu yang
diberikan dalam menjawab pertanyaan yang diberikan oleh peneliti yaitu
20-30 menit.Berdasarkan penelitian ini disimpulkan bahwa terdapat
hubungan yang signifikan antara kepribadian dengan entrepreneurship.
Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa seorang entrepreneurship
memiliki motivasi, kepercayaan diri yang kuat, tujuan, dan pandai dalam
mencari kesenangan.
8.

Anisa Kume dari jurusan keuangan di Albania (2013) Penelitian ini
dipublikasikan dalam sebuah jurnal ilmiah Eropa dengan judul “
Entrepreneurial Characteristics Amongst University Student In Albania”.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kecendrungan entrepreneurship
mahasiswa di Albania dengan 4 karakteristik seseorang entrepreneurship
yaitu lokus control, entrepreneurial self-efficacy, independence motive,
innovation motive.Populasi penelitian ini adalah mahasiswa dari 3
universitas di Albania, dengan julmah sampel 519 sampel yang dipilih
secara acak. Penelitian dilakukan dengan cara studi literature, survey dan
kajian empiris. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa 62,2 % dari 519
sampel, memiliki karekter entrepreneurship positif.
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9.

Marcela Rodica Luca (2013) penelitian yang dilakukan oleh Luca
merupakan penelitian lanjutan yang pernah dilakukannya pada tahun 2011
lalu dengan judul “Involvement in Entrepreneurial Training and
Personality”. Tahun 2013 lalu Luca mencoba untuk melanjutkan penelitian
dan mempublikasikannya dalam sebuah jurnal dengan judul “
Entrepreneurial personality in higher education”. Penelitian ini bertujuan
untuk

menganalisis

hubungan

antara

ciri-ciri

kepribadian

entrepreneurship dan niat untuk berentrepreneurship pada mahasiswa
sarjana, magister dan doktoral.Penelitian ini membandingkan dua sampel
berpasangan dimana satu terlibat dalam pelatihan entrepreneurship dan
lainnya tidak terlibat. Sampel penelitian berjumlah 430 sampel yang dibagi
menjadi 4 sub sampel yaitu :

a)

A+ (terdaftar dalam pelatihan entrepreneurship dan dengan
keterlibatan sangat mungkin di masa depan dalam aktivitas
entrepreneurship) : 98 peserta.

b) A (terdaftar dalam pelatihan entrepreneurship tapi tidak terlibat dalam
kegiatan entrepreneurship dimasa depan ) : 117 peserta.
c)

B+ (tidak terdaftar dalam pelatihan entrepreneurship, namun sangat
mungkin dimasa depan terlibat dalam entrepreneurship) : 94 peserta

d) B (tidak terdaftar dalam pelatihan entrepreneurship, dan tidak akan
terlibat dalam kegiatan entrepreneurship dimasa depan) : 121 peserta.
Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan uji t. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa sampel A+ dan B+ memiliki tingkat yang
lebih tinggi dari sifat-sifat entrepreneurship dibandingkan A dan B. Uji t
menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa seorang entrepreneurship
memiliki kepribadian sebagaimana terdapat pada Tabel 2.9 Perbedaan
Sampel A+ dan sampel B+
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Tabel 2.9 Perbedaan Sampel A+ dan Sampel B+

Sumber : Marcela Rodica Luca tahun (2013).
10. Ahmad rozelan Yunus et al. (2014) dari Fakultas Manajemen Teknologi
dan Technopreneurship, Universiti Teknikal Malaysia Melaka yang ikut
berkontribusi dalam penelitian kepribadian entrepreneurship. Penelitian
ini berjudul “FELDA Youth Entrepreneurs and Personality- Environment
Congruency”.Penelitian ini bertujuan untuk mengukur faktor-faktor
kepribadian entrepreneurship dan hubungan yang signifikan terhadap
kinerja bisnis di kalangan pengusaha muda di Malaysia. Populasi
penelitian ini adalah pemuda pengusaha yang berada di FELDA, yang di
pilih secara acak sebanyak 408 orang pengusaha muda yang terdiri dari
255 pria dan 153 perempuan Variabel kepribadian entrepreneurship yang
digunakan adalah Locus of control, kreativitas, inovatif, perlu untuk
prestasi, mengambil peluang pasar, prestasi bisnis, kecocokan antara orang
dan lingkungan. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian
kuantitatif, dengan instrument berupa kuesioner yang dibagikan kepada
responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang
signifikan secara statistic antara kepribadian entrepreneurship dengan
kinerja bisnis, hanya ada dua faktor kepribadian entrepreneurship yang
menunjukkan bahwa adanya korelasi yang moderat dengan kinerja bisnis
yaitu variabel mengambil peluang pasar dan locus of control. Beberapa
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variabel lain juga mengungkapkan hubungan, namun tidak terlalu kuat
dengan kinerja bisnis.
11. Reuben

Lubem dan Terna (2014), Penelitian tersebut berjudul

“Personality Traits and Emotional Intelligence as Predictrors of
Entrepreneurial Behavioral Among Students of Benue State University”.
Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi apakah ciri-ciri kepribadian
dan

kecerdasan

emosional

memprediksi

perilaku

kewirausahaan

dikalangan mahasiswa Benue State University, Makurdi. Penelitian ini
menggunakan tiga alat ukur untuk untuk mengukur kepribadian
entrepreneurship pada mahasiswa, dari ketiga alat ukur ini nantinya akan
dipilih mana alat ukur yang paling tepat dalam memprediksi tipe
kepribadian

entrepreneurship

mahasiswa.

Desain

penelitian

ini

menggunakan metode penelitian expost facto sementara dua kuesioner
lainnya menggunakan 5 x 3 faktorial desain. Responden yang digunakan
dalam penelitian ini berjumlah 342 peserta dengan persentase 66.6% (229)
laki-laki dan 32,8% (113) perempuan. Skala yang digunakan dalam
pengukuran ini adalah (1) The Big Five Inventory (BFI), (2) Skala
kecerdasan emosional (EIS), (3) Instrumen Orientasi Sikap Wirausaha.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kecerdasan dan ciri-ciri
kepribadian diprediksi 81,0% dari varians dalam perilaku kewirausahaan.
Temuan ini juga menunjukkan korelasi yang kuat dari 0,925% antara tiga
variabel. Hasil penelitian lainnya pada penelitian ini adalah bahwa The Big
Five Inventory (BFI) adalah faktor terkuat dalam memprediksi perilaku
kewirausahaan mahasiswa
12. Raymond K. Van Ness (2015) dari University at Albany, Amerika Serikat
sangat menarik perhatian. Penelitian ini berjudul “A Theoretical Analysis
of the Role of Characteristics in Entrepreneurial Propensity”. Penelitian ini
bertujuan untuk mengusulkan sebuah model yang konsisten dalam
memprediksi kecendrungan entrepreneurship. Penelitian ini adalah
sebuah

study

literature

dari

beberapa

teori

kepribadian

dan
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entrepreneurship sebelumnya yang masih memiliki kelemahan dan
ketidak stabilan. Hasil penelitian ini adalah mengusulkan sebuah model
alternatif dalam menentukan kecendrungan kepribadian entrepreneurship.
Model ini membagi focus penelitian menjadi 3 dimensi terhadap seorang
entrepreneur. Tiga dimensi yang dimaksud adalah Affect, Personality,
Work Ethic, seperti digambarkan pada Gambar 2.13 dan Gambar 2.14 di
bawah ini:
13. M.R Luca dan A.M Simo (2016) dengan penelitian berjudul
“Entrepreneurial Traits and Work Satisfaction” mengemukakan bahwa
orang yang memiliki kepribadian entrepreneurship memiliki tingkat
kepuasan kerja yang lebih tinggi dari pada yang tidak memiliki
kepribadian entrepreneurship.

Gambar 2.13 Pengelompokan Penelitian yang Berfokus pada
Pengusaha
Sumber : Raymond K. Van Ness (2015)
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Gambar 2.14 Model Multidimensional Satu Tipe Kecenderungan
Kepribadian Entrepreneurship
Sumber : Raymond K. Van Ness (2015)
Tabel 2.10 Pemetaan Konsep Teori Kepribadian Entrepreneurship
No

Peneliti, Tahun

Judul Penelitian

1

Envick and
Longford, 2000

The Five-Factor
Model of Personality:
Assessing
Entrepreneurs and
Managers

2

Christopher J.
Collins, at al,
2004

The Relationship of
Achievement
Motivation to

Konsep Teori Kepribadian
Entrepreneurship
(1) adjustment (on a
continuum from stable to
neurotic), (2) sociability
(from extroverted to
introverted), (3) intellectual
openness (from imaginative
and interested in many things
to practical and narrowly
focused), (4) agreeableness
(from benevolent to
belligerent), and (5)
conscientiousness (from
dependable and goal-oriented
to undependable and
impulsive)
Need For Achievement
theoretical concept (NAch)
Be Formulated by
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Entrepreneurial
Behavior: A MetaAnalysis

3

Jeff Brice, 2004

4

Hao Zhao and
Scott E. Seibert,
2006

5

Elizabeth Chell,
2008

6

Kevin A.
Johnston, et al,
2009

7

Marcela Rodica
Luca dan AnaMaria Cazan,
2011
Kwabena
Nkansah Simpeh,
2011

8

The Role of
Personality
Dimensions On The
Formation Of
Entrepreneurial
Intentions
The Big Five
Personality
Dimensions and
Entrepreneurial
Status: A Meta –
Analytical Review
Entrepreneurship
Personality

(McClelland, Clark, Roby, &
Atkinson 1958)
Someone who has (NAch)
higher would be identical
energetic, Innovative,
Responsible, Have a Future
planning, Liking challenges
and take risks and work like
entrepreneurship.
Consciousness, Openness to
Experience and friendliness

Consciousness, Openness to
Experience
There is a significant
correlation between
entrepreneurship with
personality
Personality entrepreneurship
consists of: The need for
achievement, internal locus
of control, risk taking
propensity
Identifying Student
INTJ personality analysis and
personality that tends
Potential for ICT
logically, creatively. A job in
Entrepreneurship
which executives, architects,
using Myers Briggs
computer professionals,
Personality Type
management consultants,
Indicators
scientists and engineers
Involvement in
Entrepreneurial skills,
Entrepreneurial
organizational resources,
Training and
internal locus of control and
Personality
creativity.
Entrepreneurship
Characteristics of
theories and Empirical entrepreneurship personality
research: A Summary are the need for achievement,
Review of the
locus of control, risk taking,
Literature
innovation, and
tolerance for ambiguity
(Landstrom, 1998).
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9

Hamidreza
Arasteh, at al,
2012

Summary Review of
the Literature

10

Bing Jiang, 2013

11

Anisa Kume,
2013

12

Raymond K. Van
Ness, 2015

13

M.R Luca dan

Understanding the
Entrepreneurial
Personality
Entrepreneurial
Characteristics
Amongst University
Student In Albania
A Theoretical
Analysis of the Role
of Characteristics in
Entrepreneurial
Propensity
Entrepreneurial Traits
and Work Satisfaction

A.M Simo (2016)

Risk-taking, focus control,
need for achievement, clarity
of thought, pragmatism,
visionary and like challenges
Motivation, strong
confidence, goal, and
resourceful in looking for fun
Locus control,
entrepreneurial self-efficacy,
independence motive,
innovation motive
Conscientiousness,
Emotional Stability,
Extraversion, Openness,
Agreeableness
Individu yang memiliki
kepribadian entrepreneurship
akan memiliki tingkat
kepuasan kerja yang tinggi
dibandingkan yang tidak
memilikinya.
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C. Kerangka Konseptual

Permasalah

Pemecahan
masalah

Hasil yang
diharapkan

1. Masih terbatasnya alat ukur yang mampu mengukur potensi
entrepreneurship di dalam diri individu sebelum dididik dan
dilatih.
2. Keterbacaan dari setiap instrumen pengukuran kepribadian
entrepreneurship yang dikembangkan disesuaikan dengan
analisis kebutuhan dan tingkat perkembangan pengguna.
Sehingga
tidak
semua
instrumen
kepribadian
entrepreneurship yang ada dapat digunakan oleh semua
kalangan.
3. Ketidaksesuaian model/teori yang ada untuk diterapkan pada
suatu budaya tertentu.

Perlunya pengembangan model Computer Based Inventory for
Entrepreneurship Personality (CBI-EP) yang Valid, Praktis dan
Efektif.

Tersedianya Model Computer Based Inventory for
Entrepreneurship Personality (CBI-EP) yang Valid, Praktis dan
Efektif.

Gambar 2.15 Kerangka Konseptual

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah Research and Development
(R&D). Penelitian dan pengembangan merupakan jenis penelitian yang
digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan
produk tersebut (Sugiono, 2013). Penelitian dan pengembangan merupakan
suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru
atau menyempurnakan produk yang telah ada dan dapat dipertanggung
jawabkan. Produk yang dihasilkan tidak selalu berupa benda atau perangkat
keras (Hardware), seperti buku, modul, dan atau alat bantu pembelajaran,
dapat juga berupa perangkat lunak (Software), seperti program komputer untuk
pengolahan data, program pembelajaran di kelas atau di laboratorium, atupun
model-model pendidikan, model pembelajaran, model pelatihan, model
bimbingan, model evaluasi ataupun model-model manajerial (Sujadi, 2003).
Menurut Gay, Mills, & Airasian (2009) tujuan utama penelitian R&D
bukan untuk merumuskan atau menguji teori, tetapi untuk mengembangkan
produk-produk yang efektif untuk digunakan di sekolah-sekolah. Produkproduk yang dihasilkan oleh R&D mencakup: materi pelatihan guru, materi
ajar, materi media, dan sistem-sistem manajemen. Sejalan dengan (Sugiono,
2013) mengemukan hal terkait dengan penelitian R&D bahwa untuk
menghasilkan produk tertentu digunakan analisis kebutuhan dan menguji
keefektifan produk tersebut supaya dapat berfungsi di masyarakat luas.
Penggunaan jenis penelitian R&D dalam penelitian ini dimaksudkan
dalam rangka menghasilkan produk berupa model inventori kepribadian
entrepreneurship (CBI-EP) menggunakan expert system, buku model inventori
kepribadian entrepreneurship (CBI-EP) menggunakan expert system, Software
inventori kepribadian entrepreneurship (CBI-EP) menggunakan expert system,
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buku panduan penggunaan inventori kepribadian entrepreneurship (CBI-EP)
menggunakan expert system.
B. Model Pengembangan
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dan
pengembangan (R&D). Pada metode penelitian dan pengembangan terdapat
beberapa jenis model. Model yang digunakan adalah pengembangan model 4D. Model pengembangan 4-D (Four D) merupakan model pengembangan yang
dikembangkan oleh S. Thiagarajan, Dorothy S. Semmel, dan Melvyn I.
Semmel dalam (Sugiono, 2013). Model pengembangan 4D terdiri atas 4 tahap
utama yaitu: Define (Pendefinisian), Design (Perancangan), Develop
(Pengembangan) dan Disseminate (Penyebaran). Metode dan model ini dipilih
karena bertujuan untuk menghasilkan produk berupa software inventori
kepribadian entrepreneurship, model inventori kepribadian entrepreneurship,
buku model, buku panduan penggunaan aplikasi. Produk yang dikembangkan
kemudian diuji kelayakannya dengan validitas dan uji coba produk untuk
mengetahui sejauh mana efektivitas produk tersebut dalam mengukur
kepribadian entrepreneurship.
Metode penelitian dan pengembangan 4-D (Four D) terdiri dari 4
langkah yang sesuai dengan namanya 4-D (Four D), berikut adalah
penjelasannya:
1. Tahap Pendefinisian (Define)
Tahap pendefinisian berguna untuk menentukan dan mendefinisikan
kebutuhan-kebutuhan di dalam proses pengembangan model inventori
kepribadian entrepreneurship (CBI-EP) menggunakan expert system serta
mengumpulkan berbagai informasi yang berkaitan dengan produk yang
akan dikembangkan. Dalam tahap ini dibagi menjadi beberapa langkah
yaitu:
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a. Analisis Awal
Analisis awal dilakukan untuk mengetahui permasalahan dasar dalam
pengembangan model inventori kepribadian entrepreneurship (CBI-EP)
menggunakan expert system. Pada tahap ini dimunculkan fakta-fakta dan
alternatif penyelesaian sehingga memudahkan untuk menentukan
langkah awal dalam pengembangan model inventori kepribadian
entrepreneurship (CBI-EP) menggunakan expert system.
b. Analisis Kebutuhan
Analisis

kebutuhan

adalah

analisis

yang

dilakukan

untuk

penentuan kebutuhan atau kondisi yang harus dipenuhi dalam suatu
produk baru atau perubahan produk, yang mempertimbangkan berbagai
kebutuhan yang bersinggungan antar berbagai pemangku kepentingan.
Kebutuhan dari hasil analisis ini harus dapat dilaksanakan, diukur, diuji.
c. Analisis Peserta Didik
Analisis peserta didik sangat penting dilakukan pada awal perencanaan.
Analisis peserta didik dilakukan dengan cara mengamati karakteristik
peserta didik. Analisis ini dilakukan dengan mempertimbangkan ciri,
kemampuan, dan pengalaman peserta didik, baik sebagai kelompok
maupun individu. Analisis peserta didik meliputi karakteristik dalam
bersikap dan berprilaku.
d. Analisis Konsep
Analisis konsep bertujuan untuk menentukan construct dan content dari
instrument inventori kepribadian entrepreneurship berdasarkan teoriteori kepribadian entrepreneurship yang diperoleh melalui studi literatur,
dan pengalaman pakar entrepreneurship.
e. Analisis Tujuan
Analisis

tujuan

pengembangan

model

inventori

kepribadian

entrepreneurship dilakukan untuk menentukan indikator pencapaian
pengembangan model inventori kepribadian entrepreneurship serta
untuk mengukur keefektifan produk yang dikembangkan.
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2. Tahap Perancangan (Design)
Setelah tahap define dilakukan melalui analisis awal dan analisis
kebutuhan, maka tahap berikutnya adalah tahap design. Dimana pada tahap
ini dilakukan prancangan produk-produk disertasi. Produk-produk disertasi
yang akan dirancang adalah 1) perancangan instrumen dan blueprint
inventori kepribadian entrepreneurship berdasarkan konsep teori yang telah
diperoleh dari hasil studi literatur dan pengalaman pakar, 2) merancang
aplikasi inventori kepribadian entrepreneurship menggunakan model expert
system, 3) merancang buku model inventori kepribadian entrepreneurship,
dan merancang buku panduan penggunaan aplikasi, serta merancang
instrumen mengukur validitas, praktikalitas dan efektivitas dari produkproduk yang dikembangkan.
a.

Perancangan Instrumen Kepribadian Entrepreneurship

Gambar 3.1 Langkah Penyusun Instrumen Inventori Kepribadian
Entrepreneurship
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Tabel 3.1 Kisi-kisi Instrumen Kepribadian Entrepreneurship
No

Dimensi

1

Extroverted

Indikator
a.

Memiliki
Interaksi
yang Luas
dalam
Masyarakat

b.

Berorientasi
pada dunia
eksternal

c.

Tidak Suka
dengan
Keterikatan
Berpikir
Praktis

d.

2

3

Leader

Moderate
Risk Taker

a.

Kemampuan
Mempengaru
hi Orang
Lain

b.

Kreatif

c.

Bertanggung
Jawab

a.

Menyukai
Kegiatan
yang
Menantang
dan
Petualangan
Memiliki
Daya Juang
yang Tinggi

b.

Keterangan Indikator
Mudah bergaul, ramah,
mudah menyesuaikan
diri dengan lingkungan,
dan mudah dikenali
banyak orang
Pikiran, perasaan, serta
tindakannya lebih
banyak ditentukan oleh
lingkungan
Tidak menyukai
rutinitas, dan segala
sesuatu yang terjadwal
Berfikir secara
sederhana dan mudah
untuk di lakukan dalam
mencapai suatu tujuan
Mempengaruhi Orang
Lain dengan Cara
Komunikasi Persuasif
dan Menjadi Model
(Teladan)
Kemampuan memiliki
ide-ide dan menemukan
cara-cara baru dalam
memecahkan persoalan
dan menghadapi
peluang
Suatu Sikap dan
perilaku seseorang
dalam menaggung
segala tugas atau
kewajiban dengan baik
Menyukai aktivitas
yang menantang (tidak
terlalu tinggi dan tidak
terlalu rendah) dan
Petualangan
Suatu sikap dan
perilaku untuk
mempertahankan atau

Item Soal
Favora Unfav
ble
orable
1,2,5,6,7
3,4,

8,9,10,
11,14

12,
13

15,16,
17,19

18, 20

21,22,
23,24

25

26,27,
28,29,
30

31,
32

33,34,
35,36,
37,
38,39

40, 41

42,43,
44,46,
48,
49,50

45,
47

51,52,
54,55,57

53,56

58,59,
60,61,
62,
63,64

65,66
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(Adversity
Quetiont)

4

Ambisious

c

Pandai
Membaca
Peluang

a.

Pekerja
Keras

b.

Optimis

c.

Dorongan
untuk
berprestasi

mencapai sesuatu yang
dilakukan dengan gigih.

Kemampuan untuk
melihat dan memahami
kesempatan
Sikap seseorang dalam
bekerja secara sungguhsungguh tanpa
mengenal lelah atau
berhenti sebelum
target kerja tercapai dan
selalu mengutamakan
atau memperhatikan
kepuasan hasil pada
setiap kegiatan yang
dilakukan
Sikap atau pandangan
positif seseorang
terhadap sesuatu hal
yang digambarkan
dengan ciri-ciri
berkeyakinan kuat,
gembira, adanya
harapan yang besar dan
rasa percaya diri yang
tinggiakan sebuah hasil
yang maksimal di masa
yang akan datang
keinginan/tekad untuk
bekerja dengan baik
atau melampaui standar
prestasi. Standar
tersebut bisa berupa
prestasi diri sendiri di
masa lampau
(Improvement); ukuran
yang objektif (results
orientation); melebihi
orang lain
(competitiveness);
sasaran yang
menantang; atau sesuatu
yang belum dilakukan
orang lain (innovation)

67,68,
69,70,
71,
72,73,74
76,77,
78,79,
80,81

75

82,83

84,85,
86,87,
88,89

90,91

92,93,
94,95,
96,
97,100

98,99

116

Tabel 3.2 Item Pernyataan Berdasarkan Pengelompokan Kepribadian
Entrepreneurship
No

Aspek yang akan diukur

1

Extroverted
Saya suka komunikasi secara langsung.

2

Saya suka membangun hubungan baru dengan orang lain.

3

Saya suka menunggu orang lain memperkenalkan diri.

4

Saya sulit beradaptasi dengan lingkungan yang baru.

5

Saya suka bergaul dengan orang lain.

6

Saya suka tempat yang ramai.

7

Saya mudah dikenali orang lain.

8

Saya suka terpengaruh oleh teman-teman dan lingkungan.

9

Saya mudah bosan jika tidak ada teman.

10

Saya suka mengekspresikan perasaan semangat dan kegembiraan.

11

Saya suka menularkan perasaan yang positif kepada teman.

12

Saya suka murung tanpa sebab.

13

15

Saya suka terpengaruh oleh perasaan saat mengambil keputusan
Saya suka bersemangat jika bertemu dengan banyak orang (Reuni
Sekolah, Pesta, dan Acara Sosial lainnya)
Saya mudah bosan dengan aktivitas yang terjadwal

16

Saya suka banyak hobi.

17

Saya tidak suka banyak aturan yang mengikat.

18

Saya tidak suka perubahan jadwal mendadak.

19

Saya tidak suka kegiatan yang bersifat rutin setiap hari

20

Saya suka menjalani aktivitas secara teratur.
Saya suka memberikan penjelasan yang sederhana dan mudah diterima
orang lain.
Saya suka mempengaruhi pemikiran seseorang dengan memberikan
penjelasan yang masuk akal.
Saya suka berfikir secara objektif
Saya suka memberikan ide-ide sederhana dalam menyelesaikan masalah
Saya suka menarik kesimpulan dengan cepat sesuai dengan naluri.

14

21
22
23
24
25
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Leader
26

Saya mudah menarik perhatian orang lain ketika berbicara.

27

Saya suka memberikan contoh yang baik kepada teman.

28

Saya suka membujuk teman untuk mengerjakan sesuatu yang positif.

29

Saya suka berbicara sambil menatap mata lawan bicara.

30

Saya suka menggunakan gerakan tubuh ketika berbicara.

31

Saya suka mendominasi percakapan.

32

Saya suka menjadi pusat perhatian

33

Saya suka mempelajari banyak hal.

34

Saya suka berimajinasi dengan ide-ide baru.

35

Saya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi.

36

Saya suka menggambar dan menciptakan karya seni

37

Saya mudah menemukan ide-ide unik.

38

Saya suka mengeluarkan orang dari masalah.

39

Saya suka memberikan penjelasan yang rinci, jelas dan panjang lebar.

40

Saya suka dibantu dan didampingi dalam mengerjakan sesuatu.

41

Saya sulit mengerjakan sesuatu tanpa melihat contoh sebelumnya.

42

Saya suka menjadi pendengar yang baik.

43

Saya suka diandalkan oleh guru untuk mengatur acara-acara di sekolah.

44

Saya suka mengerjakan tugas tepat waktu

45

47

Saya suka mengulur-ulur waktu.
Saya suka mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan
pribadi.
Saya suka terpancing emosi jika melihat orang tidak patuh pada aturan.

48

Saya tidak suka mencari-cari alasan untuk menolak suatu pekerjaan.

49

Saya suka mengakui kesalahan.

50

Saya suka mengisi waktu luang dengan bekerja.
Moderate Risk Taker

51

Saya suka olahraga yang ekstrim dan menantang

52

Saya suka mengerjakan soal-soal yang rumit.

53

Saya tidak suka berada di ketinggian.

46
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54

Saya suka petualangan.

55

Saya suka kegiatan menjelajah alam dan mendaki gunung.

56

Saya tidak suka kegiatan yang berhubungan dengan fisik (olahraga)

57

Saya tidak suka mengikuti kebanyakan orang

58

Saya memiliki rasa percayadiri yang tinggi

59

Saya orang yang gigih dan pantang menyerah

60

Saya suka perubahan positif dalam hidup

61

Saya suka memiliki target yang tinggi dalam hidup

62

Saya orang yang ulet

63

65

Saya suka kedisiplinan
Saya suka membaca buku-buku biografi (buku kisah atau keterangan
tentang kehidupan seseorang)
Saya suka dibantu jika menghadapi permasalahan dalam hidup.

66

Saya sulit untuk mencapai target yang telah dibuat.

67

Saya suka mengerjakan sesuatu dengan teliti

68

Saya tekun dalam bekerja

69

Saya suka mengecek berulang-ulang pekerjaan yang telah dilakukan.

70

Saya suka memperhatikan apa saja yang dibutuhkan oleh orang banyak.

71

Saya suka memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain

72

Saya memiliki intuisi yang tinggi.

73

Saya suka menjadikan hobi sebagai ladang uang

74

Saya memiliki inisiatif yang tinggi dalam bekerja

75

Saya suka menunggu perintah atau instruksi

64

Ambitious
76

Saya suka bekerja keras dalam mencapai tujuan

77

Saya suka memanfaatkan waktu luang untuk mengerjakan banyak hal.

78

Saya tidak suka mengeluh dalam mengerjakan sesuatu.

79

Saya suka mengerjakan sesuatu dengan sepenuh hati.

80

Saya suka berpikir sebelum bertindak

81

83

Saya mampu mengontrol diri dan emosi
Saya suka menghabiskan liburan sekolah dengan berkumpul bersama
teman-teman
Saya sulit dalam mengatur keuangan

84

Saya suka berpikiran positif terhadap orang lain

82
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85

Saya suka mensyukuri segala sesuatu yang telah diperoleh

86

Saya suka menilai kelebihan dan kekurangan diri sendiri

87

Saya memiliki keyakinan yang kuat

88

Saya suka memanfaatkan kesempatan dengan baik

89

Saya suka memotivasi diri agar menjadi lebih baik.

90

Saya suka lari dari masalah

91

Saya suka berburuk sangka kepada orang lain

92

Saya orang yang perfeksionis

93

Saya suka mengerjakan pekerjaan dengan sempurna

94

Saya tidak suka orang yang tidak menghargai waktu

95

Saya suka bekerja sendiri (individualistis)

96

Saya suka dipuji atas prestasi yang diperoleh

97

Saya tidak mudah puas dengan prestasi yang diperoleh

98

Saya tidak suka dikritik

99

Saya tidak suka melihat orang lain lebih berprestasi

100 Saya suka memiliki target di atas standar
b. Perancangan Basis Pengetahuan atau Knowledge Base Expert
System
Secara umum sistem pakar (Expert System) adalah sistem
yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer, agar
komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan
oleh para ahli. Basis pengetahuan merupakan inti dari suatu sistem
pakar, yaitu berupa representasi pengetahuan dari pakar. Basis
pengetahuan tersusun atas fakta dan kaidah. Fakta adalah informasi
tentang objek, peristiwa, atau situasi. Kaidah adalah cara untuk
membangkitkan suatu fakta baru dari fakta yang sudah diketahui.
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Tabel 3.3 Daftar Kepribadian Entrepreneurship
Kode

Nama kepribadian

E

Extroverted

L

Leader

M

Moderate Risk Taker

A

Ambitious

Tabel 3.4 Kecendrungan Kepribadian Entrepreneurship
No

Extroverted

1

Suka komunikasi
langsung

2

Leader

Menarik
perhatian ketika
berbicara
Suka membangun
Memberi
hubungan baru
contoh yang
baik

3

Suka bergaul

4

Suka tempat
ramai

5

Mudah dikenali
orang

6

Mudah
terpengaruh

7

Mudah bosan

8

Suka
mengekspresikan
semangat dan
kegembiraan

Membujuk
orang untuk
melakukan hal
positif
Menatap lawan
bicara
Menggunakan
gerakan tubuh
ketika berbicara
Suka
mempelajari
banyak hal
Memiliki
imajinasi yang
tinggi
Memiliki
keingintahuan
yang tinggi

Moderate Risk
Taker
Suka olah raga
ekstrim dan
menanatang
Suka
menyelesaikan
masalah yang
rumit
Petualang

Suka tantangan
Unik
Memiliki
kepercayaan diri
yang tinggi
Gigih
Suka perubahan
yang positif

Ambitious
Pekerja keras
Memanfaatkan
waktu luang
Tidak suka
mengeluh
Mengerjakan
sesuatu dengan
sepenuh hati
Berfikir
sebelum
bertindak
Mampu
mengontrol diri
dan emosi
Berpikiran
positif
Mensyukuri
segala yang
diperoleh
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9
10
11

Suka menularkan
perasaan positif
Bersemangat

Suka seni
Banyak ide-ide
unik

Memiliki target
yang tinggi
Ulet

Tidak suka
terjadwal
Banyak hobi

Banyak ide-ide
unik
Suka menolong

13

Tidak suka
keterikatan

14

Tidak suka
rutinitas

Suka
memberikan
penjelesan yang
jelas dan rinci
Pendengar yang
baik

15

Suka penjelasan
yang sederhana

Andalan
banyak orang

Mengecek
pekerjaan secara
berulang-ulang

16

Suka
mempengaruhi
pemikiran orang
lain
Berfikir objektif

Tepat Waktu

Memperhatikan
kebutuhan orang
lain

Mementingkan
orang banyak

Memberi
manfaat untuk
orang lain
Intuisi yang
tinggi

12

17
18
19
20

Banyak ide dalam
menyelesaikan
masalah

Suka bekerja
Mengakui
kesalahan
Menyibukkan
diri dengan hal
positif

Disiplin
Suka membaca
biografi
Teliti

Tekun

Menjadikan hobi
sebagai ladang
uang
Inisiatif yang
tinggi

Suka menilai
diri sendiri
Memiliki
keyakinan yang
kuat
Memanfaatkan
kesempatan
Memotivasi
diri agar
menjadi lebih
baik
Perfeksionis

Mengejakan
pekerjaan
dengan
sempurna
Tidak suka
orang yang
tidak
menghargai
waktu
Bekerja sendiri
(individualistis)
Suka dipuji
Tidak mudah
puas
Target diatas
standar
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Tabel 3.5 Aspek yang Diukur pada Kepribadian Extroverted
Kode

Aspek yang Diukur

D001

Suka komunikasi langsung

D002

Suka membangun hubungan baru

D005

Suka bergaul

D006

Suka tempat ramai

D007

Mudah dikenali orang

D008

Mudah terpengaruh

D009

Mudah bosan

D0010

Suka mengekspresikan semangat dan kegembiraan

D011

Suka menularkan perasaan positif

D014

Bersemangat

D015

Tidak suka terjadwal

D016

Banyak hobi

D017

Tidak suka keterikatan

D019

Tidak suka rutinitas

D021

Suka penjelasan yang sederhana

D022

Suka mempengaruhi pemikiran orang lain

D023

Berfikir objektif

D024

Banyak ide dalam menyelesaikan masalah
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Tabel 3.6 Aspek yang Diukur pada Kepribadian Leader
Kode

Aspek yang Diukur

D026

Menarik perhatian ketika berbicara

D027

Memberi contoh yang baik

D028

Membujuk orang untuk melakukan hal positif

D029

Menatap lawan bicara

D030

Menggunakan gerakan tubuh ketika berbicara

D033

Suka mempelajari banyak hal

D034

Memiliki imajinasi yang tinggi

D035

Memiliki keingintahuan yang tinggi

D036

Suka seni

D037

Banyak ide-ide unik

D037

Banyak ide-ide unik

D038

Suka menolong

D039

Suka memberikan penjelesan yang jelas dan rinci

D042

Pendengar yang baik

D043

Andalan banyak orang

D044

Tepat Waktu

D046

Mementingkan orang banyak

D048

Suka bekerja

D049

Mengakui kesalahan

D050

Menyibukkan diri dengan hal positif
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Tabel 3.7 Aspek yang Diukur pada Kepribadian Moderate Risk Taker
Kode

Aspek yang Diukur

D051

Suka olah raga ekstrim dan menanatang

D052

Suka menyelesaikan masalah yang rumit

D054

Petualang

D055

Suka tantangan

D057

Unik

D058

Memiliki kepercayaan diri yang tinggi

D059

Gigih

D060

Suka perubahan yang positif

D061

Memiliki target yang tinggi

D062

Ulet

D063

Disiplin

D064

Suka membaca biografi

D067

Teliti

D068

Tekun

D069

Mengecek pekerjaan secara berulang-ulang

D070

Memperhatikan kebutuhan orang lain

D071

Memberi manfaat untuk orang lain

D072

Intuisi yang tinggi

D073

Menjadikan hobi sebagai ladang uang

D074

Inisiatif yang tinggi
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Tabel 3.8 Aspek yang Diukur pada Kepribadian Ambitious
Kode

Aspek yang Diukur

D076

Pekerja keras

D077

Memanfaatkan waktu luang

D078

Tidak suka mengeluh

D079

Mengerjakan sesuatu dengan sepenuh hati

D080

Berfikir sebelum bertindak

D081

Mampu mengontrol diri dan emosi

D084

Berpikiran positif

D085

Mensyukuri segala yang diperoleh

D086

Suka menilai diri sendiri

D087

Memiliki keyakinan yang kuat

D088

Memanfaatkan kesempatan

D089

Memotivasi diri agar menjadi lebih baik

D092

Perfeksionis

D093

Mengejakan pekerjaan dengan sempurna

D094

Tidak suka orang yang tidak menghargai waktu

D095

Bekerja sendiri (individualistis)

D096

Suka dipuji

D097

Tidak mudah puas

D100

Target diatas standar
1) Arsitektur Sistem
Sesuai dengan bentuk arsitektur expert system yang telah
dijelaskan

pada

Bab

sebelumnya,

dengan

melakukan

penyederhanaan di beberapa komponen, maka arsitektur aplikasi
CBI-EP

menggunakan

expert

system

dalam

menentukan

kepribadian entrepreneurship dapat didisain sebagai berikut ini:
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Knowledge Base

Database
-

Berisikan aturan-aturan berikut:
- Aturan untuk menentukan kecenderungan
seseorang
- Aturan untuk menentukan karir seseorang
- Aturan untuk mendapatkan karakter dan
sifat-sifat yang dimiliki

Data siswa
Data jawaban pertanyaan siswa
Database hasil kecenderungan siswa
Database hasil karir siswa

Inference Engine
Merupakan Prosedur untuk mencocokkan fakta
dengan aturan untuk mendapatkan kepribadian
entrepreneurship

-

Explanation Facilities

User Interface
Berisikan formulir biodata siswa
Berisikan daftar pertanyaan yang harus di
isi siswa
Berisi Prosedur untuk membaca data Input
dari user berupa jawaban kuisioner
Prosedur untuk menentukan kepribadian

Berisi Prosedur untuk menampilkan daftar
pertanyaan yang harus diisikan

USER

Gambar 3.2 Arsitektur Expert System CBI-EP
Dari gambar di atas dapat dilihat komponen-kompenen
yang ada pada desain arsitektur sistem, ada 5 buah komponen, yaitu
komponen knowledge base, dimana didalam komponen ini
berisikan

aturan-aturan,

kecenderungan

yaitu

kepribadian

aturan

dalam

menentukan

entrepreneurship.

Kemudian

komponen berikutnya yaitu inference engine atau mesin inferensi,
dimana didalam komponen ini terdapat proses pencocokan aturanaturan dengan fakta-fakta yang diambil dari jawab kuisioner siswa.
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Komponen berikutnya yaitu data base, dimana di dalam
data base ini nantinya akan berikan biodata siswa yang telah
menggunakan sistem ini, data jawaban dari siswa, data hasil
kecenderungan siswa, dan data kepribadian siswa. Komponen
berikutnya yaitu Explanation facilities atau fasilitas penjelasan,
dimana dalam komponen ini berisikan prosedur-prosedur untuk
menampilkan daftar pertanyaan. Komponen berikutnya yaitu User
Interface atau antar muka, dimana dalam komponen ini berisikan
form formulir biodata siswa. Jadi sebelum menggunakan aplikasi
ini, siswa diwajibkan untuk mengisi form ini terlebih dahulu,
dengan tujuan sistem dapat mengenal pengguna yang akan
menggukana sistem ini, setelah itu barulah sistem menampilkan
daftar pertanyaan yang harus diisi oleh pengguna sistem.
Kemudian form ini juga merupakan sarana bagi sistem
dalam membaca data hasil jawaban kuisioner dari siswa, dan
komponen ini juga nanti yang akan menampilkan hasil dari proses
yang

berupa

bagaimanakah

kecenderungan

kepribadian

entrepreneurship siswa, persentase setiap kepribadian dan
rekomendasi karir.
2) Knowledge Base
Pada komponen knowledge base ini, berisikan tentang
aturan-aturan untuk menentukan kecenderungan siswa dalam
entrepreneurship, serta aturan-aturan untuk mendapatkan karakter
dan sifat yang dimiliki seseorang. Basis pengetahuan mengandung
pengetahuan untuk pemahaman dalam penyelesaian masalah yang
digunakan dalam sistem kecerdasan buatan. Basis pengetahuan
digunakan untuk penarikan kesimpulan yang merupakan hasil dari
proses pelacakan, dalam perancangan ini kaidah produksi
dituliskan dalam bentuk pernyataan JIKA [premis] MAKA
[konklusi], pada perancangan basis pengetahuan sistem pakar ini
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premis adalah deskripsi dan konklusi adalah kepribadian
Entrepreneurship, sehingga bentuk pernyataannya adalah JIKA
[deskripsi] MAKA [kepribadian Entrepreneurship]. Sistem pakar
ini dalam satu kaidah dapat memiliki lebih dari satu deskripsi, dan
deskripsi tersebut dihubungkan dengan menggunakan operator
logika DAN (Arhami,2005).
Aturan 1 atau Rule 1 untuk kepribadian Extroverted
• IF Suka komunikasi langsung
• AND Suka membangun hubungan baru
• AND Suka bergaul
• AND Suka tempat ramai
• AND Mudah dikenali orang
• AND Mudah terpengaruh
• AND Mudah bosan
• AND Suka mengekspresikan semangat dan kegembiraan
• AND Suka menularkan perasaan positif
• AND Bersemangat
• AND Tidak suka terjadwal
• AND Banyak hobi
• AND Tidak suka keterikatan
• AND Tidak suka rutinitas
• AND Suka penjelasan yang sederhana
• AND Suka mempengaruhi pemikiran orang lain
• AND Berfikir objektif
• AND Banyak ide dalam menyelesaikan masalah
• THEN Extroverted

Aturan 2 atau Rule 2 untuk kepribadian Leader
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• IF Menarik perhatian ketika berbicara
• AND Memberi contoh yang baik
• AND Membujuk orang untuk melakukan hal positif
• AND Menatap lawan bicara
• AND Menggunakan gerakan tubuh ketika berbicara
• AND Suka mempelajari banyak hal
• AND Memiliki imajinasi yang tinggi
• AND Memiliki keingintahuan yang tinggi
• AND Suka seni
• AND Suka menolong
• AND Suka memberikan penjelesan yang jelas dan rinci
• AND Pendengar yang baik
• AND Andalan banyak orang
• AND Tepat Waktu
• AND Mementingkan orang banyak
• AND Suka bekerja
• AND Mengakui kesalahan
• AND Menyibukkan diri dengan hal positif
• THEN Leader
Aturan 3 atau Rule 3 untuk kepribadian Moderate Risk Taker
• IF Suka olah raga ekstrim dan menanatang
• AND Suka menyelesaikan masalah yang rumit
• AND Petualang
• AND Suka tantangan
• AND Unik
• AND Memiliki kepercayaan diri yang tinggi
• AND Gigih
• AND Suka perubahan yang positif
• AND Memiliki target yang tinggi
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• AND Ulet
• AND Disiplin
• AND Suka membaca biografi
• AND Teliti
• AND Tekun
• AND Mengecek pekerjaan secara berulang-ulang
• AND Memperhatikan kebutuhan orang lain
• AND Memberi manfaat untuk orang lain
• AND Intuisi yang tinggi
• AND Menjadikan hobi sebagai ladang uang
• AND Inisiatif yang tinggi
THEN Moderate Risk Taker
Aturan 4 atau Rule 4 untuk kepribadian Ambitious
• IF Suka bekerja keras
• AND Suka memanfaatkan waktu luang
• AND Tidak suka mengeluh
• AND Mengerjakan sesuatu dengan sepenuh hati
• AND Berfikir sebelum bertindak
• AND Mampu mengontrol diri dan emosi
• AND Berpikiran positif
• AND Mensyukuri segala yang diperoleh
• AND Suka menilai diri sendiri
• AND Memiliki keyakinan yang kuat
• AND Memanfaatkan kesempatan
• AND Memotivasi diri agar menjadi lebih baik
• AND Perfeksionis
• AND Mengerjakan pekerjaan dengan sempurna
• AND Tidak suka orang yang tidak menghargai waktu
• AND Individualistis
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• AND Suka dipuji
• AND Tidak Mudah Puas
• AND Target diatas standar
THEN Ambitious

Gambar 3.3 Diagram Pohon Daftar Pertanyaan
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3) Aturan-aturan atau Rule untuk menentukan kepribadian
entrepreneurship
Probabilitas Bayesian adalah salah satu cara untuk
mengatasi ketidak pastian dari sistem pakar. Berikut ini formula
Bayesian yang digunakan dalam menentukan kepribadian
entrepreneurship.
P(H│E) = P(E │H) P (H)
P(E)

Dimana
P(H│E) : Probabilitas hipotesa H jika terdapat evidence E
P(H│E) : Probabilitas munculnya evidence E jika diketahui
hipotesis H
P(H)

: Probabilitas hipotesa H tanpa memandang evidence
apapun

P(E)

: Probabilitas evidence E
Misalkan untuk mengetahui tipe kepribadian dengan

karakter pengguna dapat dijabarkan dengan formula sebagaimana
terlampir pada lampiran 1.

c.

Buku Model Computer Based Inventory for Entrepreneurship
Personality (CBI-EP)
Model Computer Based Inventory for Entrepreneurship
Personality (CBI-EP) dikembangkan berdasarkan model pengukuran
kepribadian (The Measurement of Personality Traits) Self-Reports
Inventory. Menurut Hase dan Goldberg (1967) dalam (Sax, 1980),
model

Self-Reports

Inventory

ini

memiliki

3

(Tiga)

unsur
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pengembangan yaitu 1) The Rational Technique, 2) The Empirical
Technique, 3) Factor Analysis. Ketiga unsur ini dapat diuraikan dalam
langkah-langkah berikut ini.
1) Rasional
Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003
BAB V Pasal 12 ayat 1b menyebutkan bahwa setiap peserta didik
berhak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan
bakat, minat dan kemampuan yang mereka miliki, hal ini bertujuan
untuk mengembangkan potensi diri agar menjadi manusia cakap,
kreatif, mandiri dan bertanggung jawab (Depdiknas, 2003). Senada
dengan hal tersebut di atas dalam menghadapi tantangan abad 21
(Twenty First Century) dibutuhkan sumber daya manusia yang
kreatif, inovatif, mandiri dan ber-Entrepreneurship, yang bertujuan
untuk meningkatkan perekonomian dan menciptakan lapangan
pekerjaan (Thorp & Goldstein, 2010).
Era globalisasi, tantangan abad 21 (Twenty First Century)
dan masuknya

Masyarakat Ekonomi Asia (MEA), sangat

berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan
persaingan dalam mencari kerja. Sekretaris Ditjen Belmawa,
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Prof.
Sutrisna Wibawa menyatakan bahwa MEA, memberi dampak
membuka pasar tenaga kerja profesional lebih luas, seperti tenaga
pengajar, dokter, tenaga teknologi informasi dan komunikas,
pengacara, tidak terbatas hanya untuk arus perdangan barang atau
jasa saja. Setiap warga negara yang tergabung dalam MEA bebas
menjadi tenaga kerja di negara-negara yang menjadi anggota
ASEAN (Purwani, 2017). Hal ini menjadikan masyarakat semakin
menyadari

pentingnya

pendidikan,

penguasaan

teknologi,

kreativitas, inovasi, kemandirian dan jiwa Entrepreneurship agar
dapat bersaing dalam dikancah dunia.
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Entrepreneurship memiliki hubungan yang sangat erat
dengan TVET (Technical and Vocational Education and
Training), TVET bertujuan untuk mempersiapkan tenaga kerja
yang terampil, kreatif dan mandiri, sedangkan program- program
Entrepreneurship merupakan suatu alat untuk menghasilkan
pemikiran-pemikiran yang kreatif dan pemecahan masalah yang
efektif.

Kolaborasi

TVET

dan

Entrepreneurship

akan

menghasilkan individu yang siap memasuki dunia kerja dengan
penuh

kreatifitas,

keterampilan,

dan

kemandirian.

Entrepreneurship termasuk kurikulum nasional untuk TVET di
sebagian besar Negara Eropa, 90% sampai dengan 100% siswa
pendidikan kejuruan di Eropa mempraktekkan program-program
Entrepreneurship. Namun hal yang lebih penting dari kurikulum
dan program Entrepreneurship adalah memfokuskan perhatian
pada kepribadian Entrepreneurship dan kesiapan mental untuk
menjadi seorang entrepreneur itu sendiri, karena kepribadian
merupakan

ujung

tombak

dari

keberhasilan

dalam

ber-

Entrepreneurship sehingga dapat menumbuhkan kreativitas, rasa
untuk berinisiatif dan keberanian dalam mengambil risiko
(European Commission, 2009).
Setiap bidang pekerjaan dan keahlian sangat membutuhkan
kepribadian

Entrepreneurship,

namun

yang

menjadi

permasalahannya adalah tidak semua orang memiliki kepribadian
Entrepreneurship. Setiap orang memiliki kadar atau tingkat
kepribadian Entrepreneurship yang berbeda, bahkan ada yang
tidak memilikinya sama sekali. hal ini dikarenakan faktor genetis
dan faktor lingkungan yang membentuk kepribadian tersebut
(Nicolaou & Shane, 2010). Setiap individu terlahir dengan
keunikan kepribadian, dimana karakter, pemikiran, perasaan dan
perilaku saling terintegrasi antara satu dan lainnya. Namun
termodifikasi oleh usaha-usaha dalam menyesuaikan diri terhadap
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lingkungan dan perubahan yang terus-menerus (Kuntjojo, 2009).
Kekuatan yang harus dimiliki oleh suatu negara dalam era
globalisasi ini sangatlah ditentukan oleh beberapa faktor yaitu; 1)
inovasi dan kreativitas (45%), 2) jaringan kerjasama/network
(25%), 3) teknologi (25%), dan 4) sumber daya alam/natural
resource (10%). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa suatu
bangsa memiliki keunggulan komperatif dalam sumber daya alam,
tidak akan mampu berkompetisi dalam kancah persaingan global
tanpa dukungan kepribadian atau karakter yang siap berkompetitif
(Sutopo, 2013).
Usaha untuk menemukan dan membentuk kepribadian
yang inovatif, kreatif, mandiri dan ber-Entrepreneurship telah
dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui beberapa cara yaitu
dengan meningkatkan berbagai program Entrepreneurship di
perguruan

tinggi

seperti;

a)

pendidikan

dan

pelatihan

Entrepreneurship, b) program mahasiswa wirausaha (PMW), c)
studium general kewirausahaan, d) program belajar bekerja terpadu
(PBBT), e) kompetisi bisnis mahasiswa indonesia, f) expo
kewirausahaan mahasiswa indonesia (Expo KMI), (Purnama &
Christimulia, 2012). Disamping itu pemerintah juga meningkatkan
aktifitas dan program-program Entrepreneurship di sekolah
menengah kejuruan seperti; a) Bantuan beasiswa melalui
wirausaha siswa SMK (Sekolah Menengah Kejuruan), b) Program
Teaching Factory, c) Program Teaching Industry, d) Hotel
Training, e) Incubator Unit, f) Business Center di sekolah
menengah kejuruan (Direktorat Pembinaan SMK, 2017; Hakim,
2010). Namun usaha ini masih belum membuahkan hasil,
pernyataan ini diperkuat dengan data-data analisis yang diperoleh
dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia tahun 2007 dan
Badan Pusat Statistik Indonesia pada tahun 2017.
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Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Nasional
Indonesia tahun 2007 dari 75.3 juta generasi muda di Indonesia,
6.6% adalah lulusan perguruan tinggi. Dari jumlah tersebut 82%
adalah pekerja, sementara hanya 18% yang bekerja sendiri atau
menjadi usahawan, padahal ukuran negara sejahtera minimal 2%
menjadi usahawan dari jumlah penduduk (Indonesia baru memiliki
0,18% usahawan atau sebanyak 400,000 entrepreneur) dengan
jumlah penduduk Indonesia kurang lebih 230 juta jiwa. Indonesia
masih membutuhkan 4.200.000 entrepreneur berbakat agar bisa
menjadi negara yang sejahtera (Murni & Noviarti, 2014).
Disamping itu berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik
Indonesia pada tahun 2017 persentase Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT) menurut pendidikan tinggi yang ditamatkan pada
tahun 2015 sampai dengan 2017, Sekolah Menengah Kejuruan
menempati posisi ke dua setelah Sekolah Menengah Umum
sebagai penyumbang pengangguran di Indonesia. Pada tahun 2015
TPT SMK sebesar 20,76%,

kemudian pada tahun 2016 naik

sebesar 0,86% sehingga menjadi 21,62%, Pada tahun 2017 TPT
SMK mengalami kenaikan kembali sebesar 1,41% sehingga
menjadi 23,03%. Data ini dapat dilihat pada Tebel 1 dan Gambar
1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut pendidikan
tinggi yang ditamatkan pada tahun 2015 sampai dengan 2017.
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Tabel 3.9

No.
1
2
3
4
5

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut
Pendidikan Tinggi Yang Ditamatkan Pada Tahun 2015
Sampai Dengan 2017.

Pendidikan Tertinggi
Yang Ditamatkan
Tidak/belum pernah sekolah
Tidak/belum tamat SD
SD
SLTP
SLTA Umum/SMU

2015
Februari
124.303
603.194
1.320.392
1.650.387
1.762.411

Agustus
55.554
371.542
1.004.961
1.373.919
2.280.029

2016
Februari
94.293
557.418
1.218.954
1.313.815
1.546.699

Agustus
59.346
384.069
1.035.731
1.294.483
1.950.626

2017
Februari
Agustus
92.331
62.984
546.897
404.435
1.292.234
904.561
1.281.240
1.274.417
1.552.894
1.910.829

6 SLTA Kejuruan/SMK

1.174.366

1.569.690

1.348.327

1.520.549

1.383.022

1.621.402

7 Akademi/Diploma
8 Universitas
Total

254.312
565.402
7.454.767

251.541
653.586
7.560.822

249.362
695.304
7.024.172

219.736
567.235
7.031.775

249.705
606.939
7.005.262

242.937
618.758
7.040.323

Sumber: Badan Pusat Statistik https://www.bps.go.id/
Persentase Tingkat Pengangguran Tamatan SLTA Kejuruan/SMK di
Indonesia Tahun 2015 - 2017

24,00%

22,00%
21,00%

23,03%
Persentase

23,00%

21,62%

20,76%

20,00%
19,00%
SLTA Kejuruan/SMK

2015

2016

SLTA Kejuruan/SMK

2017

TAHUN

Gambar 3.4 Persentase Tingkat Pengangguran Tamatan SLTA
Kejuruan/SMK di Indonesia Tahun 2015 – 2017
Beberapa negara di Eropa dan Asia juga melakukan hal
yang sama untuk menemukan para entrepreneur berbakat, dimana
para peneliti mencoba untuk mengembangkan berbagai macam
instrumen

untuk

mengukur

kepribadian

Entrepreneurship,

aktivitas Entrepreneurship suatu perusahaan, negara dan bahkan
tingkat kemakmuran suatu negara yang ber-Entrepreneurship.
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Berdasarkan

penelitian

sebelumnya

dikembangkan

beberapa instrumen yang dikolaborasikan dengan ilmu komputer
dan statistik untuk mengukur aktivitas Entrepreneurship pada
suatu negara diantaranya adalah Kauffman dan GEDI, Kauffman
merupakan instrumen yang dikembangkan oleh Amerika untuk
mengukur aktivitas Entrepreneurship dari beberapa kota yang ada
di Amerika. Variabel yang digunakan adalah gender, race, nativity,
age, education, veteran status, industry state, region dan MSAs
(Mahmood, Mamun, & Ibrahim, 2015; Marion, 2017). Sedangkan
GEDI (Global Entrepreneurship Development Index) adalah
instrumen untuk mengukur Entrepreneurship performance dari
120 negara yang ada di dunia. Indikator yang digunakan untuk
mengukur Entrepreneurship performance ini adalah attitudes,
ability dan aspirations (Ács, Szerb, & Autio, 2017; Mahmood et
al., 2015).
Instrumen yang senada dengan hal tersebut di atas juga
dikembangkan

untuk

mengukur

performance

pada

suatu

perusahaan, diantaranya adalah Santander yang dikembangkan
oleh United Kingdom

untuk mengukur Entrepreneurship

performance pada suatu perusahaan. Variabel yang digunakan
sama dengan variabel yang terdapat pada instrumen GEDI (Global
Entrepreneurship Development Index) yaitu attitudes, ability dan
aspirations. Disamping itu Netherlands juga mengembangkan
sebuah instrumen yang disebut Erasmus, Erasmus digunakan
untuk mengukur indek Entrepreneurship pada sebuah perusahaan
(Mahmood et al., 2015).
Malaysia juga memiliki instrumen untuk mengukur indek
Entrepreneurship, namun instrumen yang dimiliki oleh Malaysia
sedikit berbeda dengan beberapa negara-negara lainnya. Instrumen
ini dinamakan Piken (Psychometric Index Entrepreneurship),
tujuan dari instrumen ini adalah untuk mengukur kesiapan internal
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dan nilai-nilai potensial individu sebelum menjadi entrepreneur
berdasarkan aspek psikologis. Variabel yang digunakan dalam
mengukur kesiapan internal dan nilai-nilai potensial individu ini
adalah 1) Attitudes yang mencakup internal locus of control,
motivation, self confidence, need for achievement, moderate risk
taker dan entrepreneur moral values. 2) Thinking yang mencakup
Entrepreneurial

Thinking.

3)

Behaviour

yang

mencakup

Entrepreneurial Behaviour (Mahmood et al., 2015; Murni &
Noviarti, 2014)
Instrumen atau alat ukur, merupakan sebuah alat yang
digunakan untuk mengukur sesuatu yang hendak diukur. Masingmasing instrumen atau alat ukur memiliki fungsi dan tujuan yang
berbada-beda, jika hendak mengukur kemampuan kognitif maka
instrumen yang digunakan adalah tes. Sedangkan untuk mengukur
kemampuan afektif dan psikologis maka digunakan instrumen non
tes (Rusilowati, 2014). Disamping itu alat ukur dikatakan tes
apabila memuat pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya ada
benar dan salah. Sebaliknya, alat ukur yang jawabannya tidak ada
benar dan salah dapat disebut dengan skala, angket, atau dapat pula
disebut dengan inventori (Kartowagiran, 2009).
Inventori

kepribadian

merupakan

alat

untuk

mengidentifikasi dan mengukur struktur kepribadian atau
karakteristik dari cara berfikir, merasa dan bertindak pada individu.
Tujuan inventori kepribadian ini adalah agar individu dapat
mengenal potensi dan memahami dirinya sendiri dengan gambaran
atau penjelasan yang objektif dan terukur. Seiring perkembangan
ilmu pengetahuan dan kebutuhan dalam dunia kerja, posisi
inventori kepribadian memiliki peranan yang sangat penting,
dimana inventori kepribadian mampu mengidentifikasi dan
mengklasifikasikan suatu individu pada kelompok pekerjaan atau
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karir tertentu sesuai dengan kepribadian dan potensi diri yang
dimiliki (Nauta, 2010; Nicolaou & Shane, 2010).
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi
menjadi jembatan penghubung antara manusia dengan mesin.
Dulunya komputer digunakan sebagai alat penghitung, pengolahan
data dan penyajian informasi, namun saat ini komputer telah
mampu menggantikan peran dan tugas-tugas yang rumit yang
dilakukan oleh manusia. Bahkan mampu untuk menirukan proses
biologis manusia dalam mengambil keputusan yang disebut
Artificial Intelligence. Berbeda dengan program komputer biasa,
Artificial Intelligence mampu memecahkan permasalahan yang
tidak terstuktur dan bersifat bias (Dennis Merritt, 2001; Listiyono,
2008).
Perkembangan teknologi informasi telah memungkinkan
untuk proses transfer knowledge dari seorang pakar kepada sistem
komputer. Salah satu model yang dapat digunakan untuk proses
transfer knowledge ini adalah Expert System. Expert System
merupakan bagian dari Artificial Intelligence yang menyediakan
solusi-solusi berkualitas dalam menyelesaikan masalah-masalah
dalam suatu domain yang spesifik (Dennis Merritt, 2001).
Expert System adalah program berbasis pengetahuan yang
menyediakan solusi-solusi dengan kualitas pakar untuk problemaproblema dalam suatu domain yang spesifik. Expert system
merupakan program komputer yang meniru proses pemikiran dan
pengetahuan pakar dalam menyelesaikan suatu masalah tertentu.
Expert system dipandang sebagai cara penyimpanan pengetahuan
pakar pada bidang tertentu dalam program komputer sehingga
keputusan dapat diberikan dalam melakukan penalaran secara
cerdas. Umumnya pengetahuan pada sistem pakar diambil dari
seorang manusia yang pakar dalam domain tertentu dan sistem
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pakar itu berusaha meniru metodologi dan kinerja dari seorang
pakar tersebut (Performance) (Kusumadewi, 2003).
Sampai sejauh ini expert system telah banyak di
implementasikan di berbagai bidang dan berbagai aspek disiplin
ilmu, baik itu di bidang medis, hukum, pendidikan, dan lain
sebagainya, sebagai contoh di bidang medis, dalam bidang
farmakologi, expert system dapat di gunakan dalam menentukan
penyakit dan menentukan obat apa yang sebaiknya diberikan,
kemudian dalam bidang hukum contohnya expert system
digunakan dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum dan kriminal,
expert system dapat membantu dalam menentukan pelangaranpelanggaran apa saja yang telah dilakukan, serta pasal-pasal yang
menyangkut masalah, serta memutuskan hukuman yang akan
diterima oleh pelaku.
Expert system tidak hanya digunakan dibidang medis, dan
hukum saja, expert system juga dapat diterapkan di bidang
Entrepreneurship, karena bidang Entrepreneurship termasuk
domain yang cukup besar dan kompleks serta masih sedikitnya
pakar dibidang ini. Sehingga expert system dapat dimanfaatkan
sebagai proses transfer knowledge dari seorang pakar kepada
sistem komputer sebagai salah satu cara untuk memasyarakatkan
pengetahuan yang di miliki pakar.
Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka terdapat
beberapa hal yang mendasari perlunya alat ukur kepribadian
Entrepreneurship

dimodifikasi

atau

dikembangkan

untuk

mengukur potensi diri dan kecendrungan Entrepreneurship dalam
diri siswa, khususnya siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Beberapa hal tersebut adalah: a) untuk menemukan bibit-bibit
entrepreneur berbakat yang siap dididik dan dilatih, b)
ketidaksesuaian model/teori yang ada untuk diterapkan pada suatu
budaya, c) ketidaksesuaian norma yang ada untuk diterapkan pada
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suatu budaya, d) keterbatasan alternatif alat ukur kepribadian
Entrepreneurship yang ada saat ini, e) untuk memasyarakatkan
ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh pakar.

2) Model

CBI-EP

(Computer

Based

Inventory

for

Entrepreneurship Personality)
Model

CBI-EP

(Computer

Based

Inventory

for

Entrepreneurship Personality berbasis sistem pakar yang bisa
diakses secara online melalui website. Model ini dikembangkan
dari teori-teori kepribadian entrepreneurship yang dikolaborasikan
dengan sistem pakar. Adapun model dari CBI-EP (Computer
Based Inventory for Entrepreneurship Personality ini dapat
dilihat pada gambar 3.5

Expert System

Inference
Engine
Knowledge
base
Metode
Bayesian

Tes yang telah
dikembangkan orang

Problem Domain

Personality
Entrepreneurship
Leader

Extroverted

Ambitious

Konsep Teori EP dan
Pengalaman Pakar

Gambar 3.5 Model CBI-EP dalam Menentukan Potensi Kepribadian Entrepreneurship

Expert
and Knowledge
organizer

Development
Engine

User
Interface

Pemakai

kepribadian Entrepreneurship dan Karir
Entrepreneurship

Moderate
Risk Taker
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d. Penggunaan Aplikasi
Aplikasi Inventori Kepribadian Entrepreneurship beralamat di
www.cbt-ep.com, aplikasi ini merupakan sebuah perangkat lunak yang
digunakan untuk mengukur potensi diri dan kesiapan mental dalam ber
entrepreneur, hal ini bertujuan untuk menemukan potensi sumber daya
manusia yang kreatif, inovatif, mandiri dan ber entrepreneurship agar
mampu meningkatkan perekonomian dan menciptakan lapangan
pekerjaan, sesuai dengan aturan Undang-Undang Republik Indonesia
No. 20 Tahun 2003 BAB V Pasal 12 ayat 1b menyebutkan bahwa setiap
peserta didik berhak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai
dengan bakat, minat dan kemampuan yang mereka miliki, untuk
mengembangkan potensi diri agar menjadi manusia cakap, kreatif,
mandiri dan bertanggung jawab (Depdiknas, 2003). Manfaat dari
aplikasi ini adalah sebagai berikut:
a)

Mempermudah proses memasyarakatkan ilmu pengetahuan yang
dimiliki oleh ahli dibidang entrepreneurship.

b) Mempermudah proses menemukan potensi diri dan kesiapan
mental dalam ber entrepreneurship.
c)

Mempermudah

penyampaian

informasi

dan

mengurangi

penggunaan kertas sebagai salah satu media penyampaian
informasi.
1) Tujuan Pembuatan Dokumen
Buku

panduan

aplikasi

Inventori

Kepribadian

Entrepreneurship dibuat dengan tujuan sebagai berikut:
a) Memberikan kemudahan kepada pengguna dan administrator
untuk memahami dan mamaknai tahapan implemantasi secara
teknis dari aplikasi Inventori Kepribadian Entrepreneurship.
b) Memberikan panduan kepada pengguna dan administrator
dalam

mengoperasikan

aplikasi

Inventori

Kepribadian
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Entrepreneurship untuk mengukur potensi diri dan kesiapan
mental dalam ber entrepreneurship.
c) Penyeragaman format data isian dan laporan potensi diri.
2) Pihak Yang Berkepentingan Dan Berhak Menggunakan
Dokumen Ini
Pihak-pihak yang berkepentingan dan berhak untuk
menggunakan dokumen ini adalah sebagai berikut:
a) Pengguna
Pengguna memiliki hak dan kepentingan dalam
menggunakan buku panduan Aplikasi Inventori Kepribadian
Entrepreneurship ini, Dimana pengguna diberikan hak untuk
melakukan registrasi/pendaftaran, setelah para pengguna
mendaftar dan memperoleh username dan password maka
pengguna diberikan hak untuk memasuki halaman pernyataan
yang berisi butir-butir pernyataan yang nantinya akan di isi
oleh pengguna. Setelah itu pengguna diberi hak untuk melihat
laporan

diri

atau

hasil

dari

inventori

kepribadian

entrepreneurship ini. Namun pengguna juga diberikan batasan.
Pengguna tidak dapat melihat hasil inventori kepribadian
entrepreneurship pengguna lain, dan tidak diberikan hak akses
untuk melihat username dan password pengguna lainnya,
Pengguna hanya diizinkan untuk melakukan komunikasi
dengan administrator namun tidak diberikan hak untuk
berkomunikasi pada pengguna lainnya.
b) Administrator
Administrator memiliki kepentingan dan hak akses
dalam menggunakan buku panduan ini. Administrator
berfungsi sebagai pengontrol dari implementasi aplikasi
inventori kepribadian entrepreneurship. Pada buku panduan ini
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Administrator diberikan hak akses untuk menginputkan datadata indikator kepribadian entrepreneurship. Administrator
juga diberikan hak akses untuk mengedit dan menghapus datadata yang telah di inputkan serta Administrator diperkenankan
untuk

melakukan

perubahan

atau

pembaharuan

data.

Administrator diberikan hak akses untuk melihat laporan atau
hasil pengukuran kepribadian entrepreneurship pengguna dan
diperkenankan untuk berkomunikasi dengan pengguna.
Administrator diberikan hak akses untuk mengontrol butirbutir pernyataan yang akan digunakan atau diisi oleh pengguna
(add, edit dan delete).
3) Perangkat Lunak (Software)
Perangkat lunak yang dibutuhkan untuk pengujian dan
implementasi aplikasi inventori kepribadian entrepreneurship ini
adalah sebagai berikut:
Tabel 3.10 Spesifikasi Sumberdaya Perangkat Lunak (Software)

No
Perangkat Lunak
1 Sistem Operasi

Spesifikasi
Windows XP /Windows 7/ Windows 8

2 Aplikasi

Mozila Firefox/ Google Chrom atau
aplikasi browser lainnya, Adobe Reader,
Microsoft Word.

4) Perangkat Keras (Hardware) Dan Jaringan Komputer
Perangkat keras yang dibutuhkan untuk pengguna dan
administrator pada pengujian dan implementasi aplikasi inventori
kepribadian entrepreneurship ini adalah sebagai berikut:
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Tabel 3.11 Spesifikasi Sumberdaya Perangkat Keras (Hardware)
No

Perangkat Keras

Spesifikasi

1

Jenis Komputer

PC/ Desktop/Laptop

2

Processor

Pentium 4 dengan Frekuensi
Clock 400 MHz

3

RAM

Minimal 512 MB

4

Hardisk

Minimal Tersedia 10 GB (Free
Space)

5

Jaringan Internet Bandwidth

1 Mbps (Stabil)

6

Fasilitas Jaringan Komputer

LAN dan Wifi

5) Spesifikasi Pengguna
1) Administrator
Minimal harus menguasai komputer baik hardware maupun
software disamping itu administrator juga harus bisa
menangani masalah jaringan.

Administrator utama harus

menguasai bahasa pemograman khususnya PHP, memahami
perancangan web (web desain), menguasai komputer
(software dan hardware), menguasai jaringan.
2) Pengguna
Memahami pengoperasian komputer dan sudah memiliki akun
atau e-mail.
6) Struktur Menu
Struktur menu pada Buku Panduan Aplikasi Inventori
Kepribadian Entrepreneurship adalah sebagai berikut:
a) Struktur

Menu

Aplikasi

Inventori

Entrepreneurship Bagi Pengguna atau User:
1) Konsultasi
2) Laporan Konsultasi
3) Chat Room

Kepribadian
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4) Ganti Password
5) Keluar
b) Struktur

Menu

Aplikasi

Inventori

Kepribadian

Entrepreneurship Bagi Administrator:
1) Registrasi
2) Deskripsi
3) Kepribadian
4) Keahlian
5) Karir
6) Nilai Indikator
7) Deskripsi Keahlian
8) Kepribadian User
9) Chat Room
10) Ganti Password
11) Keluar
7) Penggunaan Aplikasi CBI-EP
a) Mengunjungi situs www.cbt-ep.com
b) Melakukan Registrasi
c) Login
d) Mengisi Form Inventori Kepribadian Entrepreneurship
e) Cetak Laporan Konsultasi
Langkah-langkah di atas juga dapat dilihat dengan panduan
gambar yang ditampilkan di bawah ini :
1.

Langkah pertama yang dilakukan setelah Anda memiliki alamat
email adalah mengunjungi situs www.cbt-ep.com. Langkah untuk
mengunjungi situs ini adalah sebagai berikut:
1) Aktifkan web browser Anda seperti Mozilla Firefox, Baidu
Browser, Google Chrome dan lain-lain.
2) Masukkan Alamat situs www.cbt-ep.com pada web browser
Anda

150

3) Enter
Setelah proses memasukkan alamat situs berhasil, maka akan
tampil laman web cbt-ep atau halaman depan dari web cbt-ep.
Tampilan

Halaman

Aplikasi

Inventori

Kepribadian

Entrepreneurship.

1

Gambar 3.6 Tampilan Halaman Aplikasi Inventori Kepribadian
Entrepreneurship
2.

Langkah ke 2 (dua) yang dilakukan adalah setelah masuk ke
halaman situs www.cbt-ep.com adalah melakukan registrasi.
Tujuan dari registrasi ini adalah untuk mendapatkan hak akses
sebagai pengguna situs www.cbt-ep.com. seperti yang di tampilkan
pada Gambar 3.7 Form Registrasi Pengguna Aplikasi Inventori
Kepribadian Entrepreneurship. Adapun langkah-langkah registrasi
Pengguna Aplikasi Inventori Kepribadian Entrepreneurship dapat
dilihat pada Gambar 3.8 Langkah Pengisian Form Registrasi
Pengguna.
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Gambar 3.7 Form Registrasi Pengguna Aplikasi Inventori Kepribadian
Entrepreneurship

Di Isi

2

Gambar 3.8 Langkah Pengisian Form Registrasi Pengguna
Langkah-langkah pengisian form Registrasi Pengguna dapat
dirincikan dengan keterangan sebagai berikut ini:
a.

Nama Lengkap
Nama lengkap yang akan diisikan kedalam form Registrasi
Pengguna adalah nama asli pengguna, bukan nama samaran
atau nama panggilan.
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b.

Umur
Umur yang diisikan kedalam form registrasi pengguna adalah
umur pengguna pada saat ini (di tahun 2018).

c.

Jenis Kelamin
Pengisian data jenis kelamin bertujuan untuk melihat kekuatan
kecendrungan entrepreneurship dari sisi gender.

d.

Alamat e-mail Pengguna
Alamat email pengguna yang akan diisikan pada form
Registrasi Pengguna ini adalah alamat e-mail pengguna yang
aktif saat ini. Alamat email berfungsi sebagai username saat
login di aplikasi inventori kepribadian entrepreneurship.

e.

Password
Password yang diisikan kedalam form Registrasi Pengguna ini
boleh menggunakan password email, dan boleh juga
menggunakan password lain yang mudah untuk diingat oleh
pengguna.

f.

Ulangi Password
Password yang diisikan kedalam form Registrasi Pengguna
akan diulangi pada item isian Ulangi Password tujuannya
adalah untuk memastikan kembali bahwa password yang di
ketik sebelumnya sudah benar dan cocok. Sehingga data
pengguna dapat terjaga keamanannya.

g.

Pekerjaan
Pada item isian ini, isikan pekerjaan anda saat ini. Namun jika
anda seorang siswa/siswi maka isikan pelajar.

h.

Alamat
Pada item isian ini, isikan alamat Anda saat ini.
Setelah proses registrasi pengguna selesai, tahap berikutnya

adalah mengisi form Login dengan memasukkan Username dan
Password yang telah di daftarkan pada saat melakukan registrasi.
Setelah itu masukkan kode captcha yaitu suatu bentuk uji
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tantangan-tanggapan (challange-response test) yang digunakan
dalam perkomputeran untuk memastikan bahwa jawaban tidak
dihasilkan oleh suatu komputer. Proses pengisian form login dapat
Anda lihat pada Gambar 3.9 Pengisian Form Login

3
Gambar 3.9 Pengisian Form Login Aplikasi Inventori Kepribadian
Entrepreneurship
Setelah tahap login selesai dilakukan maka akan tampil
Form Inventori Kepribadian Entrepreneurship seperti yang dapat
di lihat pada Gambar 3.10 Form Inventori Kepribadian
Entrepreneurship.

isi
4

Gambar 3.10 Form Inventori Kepribadian Entrepreneurship
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Pada Gambar 3.10 dapat dilihat butir pernyataan yang akan
diisi pengguna untuk mengukur potensi entrepreneurship dalam
diri pengguna. Masing-masing pengguna akan mengcentang
pernyataan-pernyatan

yang

dianggap

sesuai

dengan

kepribadiannya. Setelah pengisian butir-butir pernyataan selesai
maka pengguna dapat melihat hasilnya pada menu laporan
konsultasi dan mencetak hasil tes yang telah dilakukan, seperti
yang terlihat pada Gambar 3.11 Laporan Konsultasi Pengguna

Gambar 3.11 Laporan Konsultasi Pengguna
Disamping menu inti, aplikasi inventori kepribadian
entrepreneurship ini juga memiliki beberapa menu pendukung
lainnya yaitu:
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a.

Chat Room
Pada Menu Chat Room ini Pengguna dapat berkomunikasi
secara tidak langsung dengan admin. Seperti yang terdapat
pada Gambar 3.12 Menu Chat Room.

b.

Ganti Password
Pada Menu Ganti Password ini Pengguna dapat melakukan
perubahan password untuk meningkatkan keamanan akun.

Gambar 3.12 Menu Chat Room

Gambar 3.13 Menu Ganti Password
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Setelah panduan aplikasi kepribadian entrepreneurship
untuk pengguna atau user selesai, tahap berikutnya adalah
membuat panduan aplikasi kepribadian entrepreneurship untuk
administrator. Struktur Menu Aplikasi Inventori Kepribadian
Entrepreneurship bagi Administrator adalah sebagai berikut:
1) Registrasi
2) Deskripsi
3) Kepribadian
4) Keahlian
5) Karir
6) Nilai Indikator
7) Deskripsi Keahlian
8) Kepribadian User
9) Chat Room
10) Ganti Password
11) Keluar
a) Registrasi Admin
Sebelum melakukan Registrasi, kunjungi terlebih dahulu
situs www.cbt-ep.com untuk masuk ke aplikasi inventori
kepribadian entrepreneurship. Setelah itu pilih menu registrasi,
tujuan dari registrasi ini adalah untuk mendapatkan hak akses
sebagai admin situs www.cbt-ep.com. seperti yang di
tampilkan pada Gambar 3.14 Form Registrasi Administrator
Aplikasi Inventori Kepribadian Entrepreneurship. Adapun
langkah-langkah

registrasi

admin

Aplikasi

Inventori

Kepribadian Entrepreneurship dapat dilihat pada Gambar 3.15
Langkah Pengisian Form Registrasi admin.
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Gambar 3.14 Form Registrasi Administrator Aplikasi Inventori
Kepribadian Entrepreneurship

1

Gambar 3.15 Langkah Pengisian Form Registrasi Administrator
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b) Login

Gambar 3.16 Login Administrator Aplikasi Inventori Kepribadian
Entrepreneurship
Isi Username, Password dan Captcha seperti tampilan dibawah ini:

Gambar 3.17 Langkah Login Administrator Aplikasi Inventori
Kepribadian Entrepreneurship
c) Deskripsi
Pada menu deskripsi ini Administrator dapat menambahkan
dan menghapus butir-butir pernyataan dari Aplikasi Inventori
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Kepribadian Entrepreneurship. Seperti yang dapat dilihat pada
Gambar 3.18 Menu Deskripsi Aplikasi Inventori Kepribadian
Entrepreneurship.

2

3

4

Gambar 3.18 Menu Deskripsi Aplikasi Inventori Kepribadian
Entrepreneurship.
a.

Pada poin 2 terdapat tombol Deskripsi, admin dapat
memasukkan semua kriteria pertanyaan yang mengacu
pada kepribadian entrepreneurship yang sudah di
sesuaikan dengan indikator kepribadian entrepreneurship.

b.

Pada poin 3 terdapat aksi yaitu edit dan delete, dimana
untuk mengedit data kita gunakan aksi edit, sedangkan
untuk menghapus data kita gunakan aksi delete.

c.

Pada poin 4 terdapat tombol untuk tambah data jika
terdapat

indikator

dan

kriteria

kepribadian

entrepreneurship yang baru. Seperti terlihat pada gambar
dibawah ini
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5

Gambar 3.19 Form Tambah Data Deskripsi
d.

Pada poin 5 pada tombol tambah data deskripsi terdapat
tombol simpan yang berfungsi untuk menyimpan data
yang sudah di inputkan.

d) Kepribadian
a.

Pada tombol kepribadian ini terdapat data indikator dari
kepribadian entrepreneurship disertai dengan karakteristik
masing-masing indikator.

b.

Pada poin 6 terdapat tombol untuk tambah data, dimana
pada pada poin ini kita dapat menginput indikator
kepribadian entrepreneurship yang baru. Sebagai mana
terdapat pada gambar dibawah ini:
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6

Gambar 3.20 Menu Kepribadian

7

8

9

Gambar 3.21 Form Tambah Data Kepribadian
(a). Pada poin 7 kita dapat memasukkan kode kepribadian
entreprenurship dengan kode K untuk mengawalinya.
Kemudian disertai dengan urutan kode berikutny
contoh K01 untuk Karakter Leader
(b). Pada poin 8 kita dapat memasukkan data kepribadian
contoh Creative
(c). Pada poin 9 kita dapat memasukkan data kategori dari
masing-masing kepribadian contoh kategori dari
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kepribadian Creative adalah memiliki banyak ide-ide,
banyak hobi, suka berpetualang.
e) Nilai Indikator

11
10

Gambar 3.22 Menu Nilai Indikator
a.

Pada poin 10 terdapat tombol nilai indikator ini kita dapat
memasukkan bobot atau persentase dari masing-masing
indikator sesuai dengan rekomendasi pakar.

b.

Pada poin 11 terdapat tombol tambah data, dimana ketika
kita menekan tombol ini maka kita dapat melakukan
penambahan data seperti terlihat pada gambar berikut ini:

Gambar 3.23 Form Tambah Data Nilai Indikator
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f) Kepribadian User

Gambar 3.24 Menu Kepribadian User
a.

Pada tombol kepribadian user ini kita dapat melihat user
yang telah melakukan tes kepribadian entrepreneurship.
Sebagaimana terlihat pada Gambar 3.24 di atas.

b.

Jika admin ingin melihat hasil tes kepribadian user dan
mencetaknya maka admin dapat mengklik pada alamat
email user yang telah menjadi user nama si user. Hal ini
dapat kita lihat pada gambar 3.25 di bawah ini.

c.

Adapun hasil tes yang di tampilkan adalah sebagai berikut:

Gambar 3.25 Laporan Kepribadian User
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g) Ganti Password

Gambar 3.26 Laporan Nilai Indikator Kepribadian User

Gambar 3.27 Menu Ganti Password
Pada menu ganti password admin dapat melakukan
penggantian password dengan alasan keamanan.
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h) Keluar

Gambar 3.28 Menu Keluar
Admin dapat melakukan log out, dan kembali ke menu
utama jika admin ingin keluar
3. Tahap Pengembangan (Develop)
Tahap pengembangan ini bertujuan untuk menghasilkan produk-produk
disertasi yang sudah direvisi berdasarkan masukan ahli dan uji coba kepada
pengguna. Terdapat dua langkah dalam tahapan ini yaitu sebagai berikut:
a. Validasi Ahli
Validasi ahli ini berfungsi untuk memvalidasi construct dan content
instrumen inventori kepribadian entrepreneurship sebelum dilakukan
uji coba dan hasil validasi akan digunakan untuk melakukan revisi
produk awal. Instrumen inventori kepribadian entrepreneurship yang
telah disusun kemudian akan dinilai oleh dosen ahli evaluasi, aplikasi,
model, buku model, buku panduan penggunaan aplikasi serta dosen ahli
bahasa, sehingga dapat diketahui apakah instrumen inventori
kepribadian entrepreneurship tersebut layak diterapkan atau tidak. Hasil
dari

validasi

ini

digunakan

sebagai

bahan

perbaikan

untuk
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kesempurnaan instrumen inventori kepribadian entrepreneurship yang
dikembangkan. Setelah draf I divalidasi dan direvisi, maka dihasilkan
draf II. Draf II selanjutnya akan diujikan kepada peserta didik dalam
tahap uji coba lapangan terbatas.
b. Uji Coba Produk
Setelah dilakukan validasi ahli kemudian dilakukan uji coba lapangan
terbatas untuk mengetahui hasil penerapan instrumen inventori
kepribadian entrepreneurship di kelas, pengukuran pertama dilakukan
kepada 30 orang siswa diluar sampel penelitian, adapun intrumen yang
diberikan adalah instrumen inventori kepribadian entrepreneurship
menggunakan expert system, instrumen praktikalitas dari produk yang
dikembangkan.
4. Tahap Diseminasi (Diseminate)
Setelah uji coba terbatas dan instrumen telah direvisi, tahap selanjutnya
adalah tahap diseminasi. Tujuan dari tahap ini adalah menyebarluaskan
instrumen inventori kepribadian entrepreneurship. Pada penelitian ini
hanya dilakukan diseminasi terbatas, yaitu dengan menyebarluaskan
dan mempromosikan produk akhir instrumen inventori kepribadian
entrepreneurship secara terbatas kepada guru bimbingan konseling,
siswa SMK 1 Muhammdiyah Padang dan siswa SMKN 4 Padang yang
memilih bidang keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi

C. Prosedur Pengembangan
Prosedur penelitian pengembangan model Computer Based Inventory
for Entrepreneurship Personality (CBI-EP) Menggunakan Expert System ini
mengikuti urutan kegiatan pada model 4D (Four D) dapat dilihat pada gambar
3.29 di bawah ini:
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Gambar 3.29 Prosedur R&D Pengembangan Model CBI-EP Menggunakan
Sistem Pakar (Expert System)

D. Uji Coba Produk
Pada dasarnya penelitian dan pengembangan yang dilakukan bertujuan
untuk mengetahui kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan secara empiris dari
sebuah produk yang telah dikembangkan. Ujicoba terhadap produk hasil
penelitian dilaksanakan dengan cara meminta kepada stakeholder yang
menjadi subjek ujicoba (pakar, guru BK, dan siswa) dalam lingkup yang
terbatas untuk mencoba/mempelajari instrumen inventori kepribadian
entrepreneurship lalu disebarkan angket atau daftar isian yang disusun

169

berdasarkan aspek setiap komponen ujicoba. Setelah data didapatkan proses
ujicoba selanjutnya adalah melakukan focus group discussion (FGD) dengan
stakeholder, dan jika terdapat subsistem yang perlu diperbaiki maka akan
diperbaiki sesuai dengan rekomendasi FGD yang telah dilaksanakan.
E. Subjek Uji Coba
Subjek uji coba pada penelitian ini adalah siswa Sekolah Menengah
Kejuruan. Validator dalam pengembangan model inventori kepribadian
entrepreneurship ini adalah ahli evaluasi, aplikasi, model, buku model, buku
panduan penggunaan aplikasi serta dosen ahli bahasa. Untuk uji terbatas
praktikalitas diberikan kepada 30 orang siswa yang terdiri dari 15 orang siswa
SMK 1 Muhammadiyah Padang, dan 15 orang siswa SMKN 4 Padang yang
telah mengambil mata pelajaran entrepreneurship. Sedangkan untuk uji coba
diperluas praktikalitas dan efektivitas diberikan kepada 73 orang siswa yang
terdiri dari 48 orang siswa SMK 1 Muhammadiyah Padang dan 25 orang siswa
SMKN 4 Padang yang memilih bidang keahlian Teknologi Informasi dan
Komunikasi.
F. Jenis Data
Jenis data penelitian ini terdiri dari data kuantitatif dan data kualitatif.
Data kuantitatif terdiri dari instrumen validasi, instrumen praktikalitas dan
instrumen efektivitas. Sedangkan data kualitatif terdiri dari hasil diskusi,
observasi atau pengamatan dan wawancara yang dilakukan.
G. Instrumen Pengumpulan Data
Jenis data penelitian ini terdiri dari data kuantitatif dan data kualitatif,
untuk mendapatkan data-data tersebut dalam penelitian ini terdiri dari
instrumen pre-research, validasi, praktikalitas dan efektivitas
Terdapat 4 (Empat) jenis instrumen pengumpulan data pada penelitian
ini, yaitu instrumen pre-research, validitas praktikalitas dan efektivitas.
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1.

Instrumen Pre-Research
Pre-Research dilakukan untuk mendapatkan data berupa informasi
mengenai kebutuhan siswa dan harapan dalam pengukuran kepribadian
entrepreneurship, dan instrumen ini dikembangkan berdasarkan indikator
kebutuhan terhadap inventori kepribadian entrepreneurship. Instrumen preresearch berupa angket tentang kebutuhan akan pengukuran kepribadian
entrepreneurship .
Instrumen penelitian need analysis dikembangkan dengan indikator
capaian skala linkert yang diuji kevaliditasannya dan kerealibilitasannya
kepada 30 siswa yang tidak masuk kepada sampel penelitian. Data
penelitian diolah menggunakan program SPSS. Hasil analisis penilaian
validitas instrumen penelitian need analysis dapat dilihat pada tabel berikut
:
Tabel 3.12 Penilaian Validitas Instrumen Penelitian Need Analysis
Menggunakan SPSS
Case Processing Summary

Cases

N

%

Valid

30

100.0

Excludeda

0

.0

Total

30

100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Tabel 3.13 Analisis Penilaian Reabilitas Instrumen Penelitian Need
Analysis Menggunakan SPSS
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

N of Items

.907

10

Tabel 3.14 Validitas dan Reabilitas Instrumen Need Analysis
Respondents

Validation

Realibility

30 Student

All Item Valid

.907
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2.

Instrumen Validitas Produk
Aspek pertama penentuan kualitas produk inventori kepribadian
entrepreneurship adalah kevaliditasan (kesahihan). Validitas mengacu pada
tingkat desain intervensi yang didasarkan pada pengetahuan state-ofthe art
dan berbagai macam komponen dari intervensi yang berkaitan antara satu
dengan yang lainnya, validitas produk disebut juga validitas konstruk.
Sebuah produk dapat disimpulkan valid jika dikembangan dengan teori
yang memadai yang biasa disebut dengan validitas isi (content validity), dan
semua komponen produk saling berhubungan secara konsisten yang sering
disebut dengan validitas konstruk (contruct validity).
Dalam penelitian ini, uji validitas dilakukan oleh beberapa ahli
(expert) yaitu ahli dalam bidang teknologi informasi, ahli dalam bidang
pendidikan dan pengguna yang kategorikan sebagai ahli dalam
perencanaan. Pengujian dilakukan dengan memberikan angket yang berisi
tentang penilaian dari produk. Dalam penelitian ini instrument ujicoba
terhadap produk yang dihasilkan dikembang dalam aspek karakteristik
inventori kepribadian entrepreneurship dan fungsi inventori kepribadian
entrepreneurship.
Data validasi diperoleh dari para ahli (expert judgement) yang
memberi masukan-masukan dalam rangka perbaikan model inventori
kepribadian entrepreneurship yang dikembangkan beserta perangkatnya.
Dalam analisis validasi ini digunakan skala likert. Analisis validasi konstruk
model inventori kepribadian entrepreneurship menggunakan program
Lisrel, sedangkan analisis validasi isi produk (buku model, buku panduan
penggunaan aplikasi, dan aplikasi) menggunakan langkah-langkah sebagai
berikut:
a. Memberikan skor jawaban dengan kriteria sebagai berikut:
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Tabel 3.15 Skor dan Pilihan Jawaban Validator
Pilihan

Arti
Sangat Kurang

1

Kurang

2

Cukup

3

Baik

4
5

Sangat Baik

b. Pemberian nilai kevalidan dengan rumus dari Aiken’s V
Aiken (1985) merumuskan formula Aiken’s V untuk menghitung
content-validity coefficient yang didasarkan pada hasil penilaian dari
panel ahli sebanyak n orang terhadap suatu aitem dari segi sejauh mana
aitem tersebut mewakili konstrak yang diukur. Formula yang diajukan
oleh Aiken adalah sebagai berikut (Azwar, 2012).
V = ∑ s / [n(c-1)]
n = Jumlah panel penelitian (expert)
s = r – lo
Lo= angka penilaian validitas yang terendah (misalnya 1)
c = angka penilaian validitas tertinggi (misalnya 5)
r = angka yang diberikan oleh penilai
c. Untuk menentukan tingkat kevalidan menurut (Azwar, 2012) rentang
angka V yang didapat akan diperoleh antara 0 sampai 1,00 sehingga
untuk rentang ≥ 0.667 dapat diinterpretasikan sebagai kooefisien yang
cukup tinggi, sehingga dapat dikategorikan bahwa kategori validitasnya
berada dalam kategori “valid”
d. Kisi-kisi instrumen validitas produk
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Tabel 3.16

Kisi-Kisi Instrumen Validitas Produk

No

Aspek

Jml Item

Nomor Item

1

Konten

4

1,10,11,12

2

Konstruk

6

2,3,4,5,6,7

3

Bahasa

6

8,9,13,14,15

Tabel 3.17

Kisi-Kisi Uji Validasi Aplikasi CBI-EP

No

Aspek

Jml Item

Nomor Item

1

Desain

6

1,2,3,4,5,6

2

Pengoperasian

7

7,8,9,10,11,12,13

3

Kemanfaatan

4

14,15,16,17

4

Bahasa

5

18,19,20,21,22

Tabel 3.18 Kisi-Kisi Uji Validasi Buku Panduan Penggunaan
Aplikasi CBI-EP.
No

Aspek

Jml Item

Nomor Item

1

Organisasi

6

1,2,3,4,5,6

2

Format

7

7,8,9,10,11,12,13

3

Aspek Materi/Isi

5

14,15,16,17,18
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Tabel 3.19 Kisi-Kisi Uji Validasi Buku Model CBI-EP.
No

Aspek

Jml Item

Nomor Item

1

Aspek Komponen

5

1,2,3,4,5

2

Aspek Konstruksi Model

3

6,7,8

3

Aspek Bahasa

5

9,10,11,12,13

4

Aspek Kegrafisan

5

14,15,16,17,18

Tabel 3.20 Kisi-kisi Instrumen Kepribadian Entrepreneurship
No

Aspek

Jml
Item

1

2

3

Extroverted

Leader

Moderate Risk
Taker

25

25

25

Favorable

Unfavorable

1,2,5,6,7, 8,9,10,11,14,

3,4,

15,16,17,19,

12,13,18,20,

21,22,23,24

25

26,27,28,29,30

31,32

33,34,35,36,37, 38,39

40, 41

42,43,44,46,48,49,50

45,47

51,52,54,55,57

53,56

58,59,60,61,62,63,64
67,68,69,70,71,72,73,74

65,66
75

4

Ambisious

25

76,77,78,79,80,81

82,83

84,85,86,87,88,89

90,91

92,93,94,95,96,97,100

98,99

Sebelum digunakan, semua intrumen divalidasi terlebih dahulu
oleh ahli. Validasi instrumen (angket) bertujuan untuk mengetahui
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keandalan suatu instrumen. Hasil validasi instrumen tersebut dapat
dipaparkan sebagai berikut:
a. validasi instrumen penelitian di validasi oleh 3 orang validator yaitu
1) Dr. Ambiyar,M.Pd 2) Prof. Dr. Mudjiran, MS, Kons, 3) Dr. Zulfani
Sesmiarni, M.Pd. Berdasarkan hasil validasi oleh para ahli diperoleh
validitas instrumen sebesar 0.82 (Valid)
b. Instrumen validasi aplikasi di validasi oleh 3orang validator yaitu 1)
Dr. Wahyudi, S.Kom, M.Sc, 2) Dr. Jufriadif Na'am, S.Kom, M.Kom,
3) Dr. Yuhandri, S.Kom, M.Kom. Berdasarkan hasil validasi oleh para
ahli diperoleh validitas aplikasi CBI-EP sebesar 0.89 (Valid)
c. Instrumen validasi buku panduan penggunaan aplikasi CBI-EP di
validasi oleh 3 orang validator yaitu 1) Dr. Wahyudi, S.Kom, M.Sc,
2) Dr. Jufriadif Na'am, S.Kom, M.Kom, 3) Dr. Yuhandri, S.Kom,
M.Kom. Berdasarkan hasil validasi oleh para ahli diperoleh validitas
aplikasi CBI-EP sebesar 0.87 (Valid)
d. Instrumen validasi buku model CBI-EP di validasi oleh 3 orang
validator yaitu 1) Dr. Wahyudi, S.Kom, M.Sc, 2) Dr. Ambiyar, M.Pd,
3). Prof. Dr. Mudjiran, MS, Kons Berdasarkan hasil validasi oleh
para ahli diperoleh validitas aplikasi CBI-EP sebesar 0.91 (Valid)
e. Berdasarkan hasil analisis menggunakan SPSS diperoleh 100 butir
pernyataan yang valid dari 115 butir pernyataan yang dirancang. Skor
Cronbach’s Alpha untuk 100 butir yang valid adalah 0.974 dengan
interpretasi butir soal yang memiliki reliabiliti sangat tinggi karena
berada pada rentang 0.800 – 1.00
3.

Instrumen Praktikalitas Produk
Uji praktikalitas merupakan standar ukur dari sisi kepraktisan
produk dari hasil penilaian pengguna atau pemakai. Produk dikatakan
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bersifat praktis jika suatu produk tersebut mudah digunakan oleh pengguna
atau userfriendly. Penilaian kepraktisan oleh pengguna atau pemakai.
Terkait dengan aspek kepraktisan hasil penelitian (Nieveen, 1999)
menjelaskan cara mengukur kepraktisan adalah dengan cara dilihat dari
penjelasan pakar atau pengguna bahwa produk mudah dan dapat digunakan
oleh pengguna. Sebuah produk disimpulkan praktis; pertama, praktis secara
teoritis apabila produk dapat diterapkan di lapangan; kedua, produk
disimpulkan praktis jika tingkat keterlaksanaan produk dikategorkan baik.
Lembar uji praktikalitas yang penulis gunakan, yaitu angket uji
praktikalitas yang diisi oleh user (stakeholder) yaitu pakar, operator dan
siswa. Kriteria yang digunakan untuk uji praktikalitas produk adalah sebagai
berikut :
a. Memberikan skor jawaban dengan kriteria skala Likert
Tabel 3.21 Kriteria Uji Praktikalitas Berdasarkan Skala Likert

Sekor
5
4
3
2
1
b. Menentukan

jumlah

Keterangan
Sangat Baik
Baik
Sedang
Cukup
Kurang
skor

dari

masing-masing

penilai

dengan

menjumlahkan semua skor yang diperoleh dari masing-masing indikator.
c. Menentukan nilai praktikalitas dengan menggunakan formula :
=

x 100%

Dimana :
N = Nilai yang diperoleh
BP = Bobot yang diperoleh dari angket
BM = Bobot maksimal dari angket
d. Kriteria skala likert dimodifikasi sesuai dengan penilaian praktikalitas
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Tabel 3.22 Persentase Kriteria Uji Praktikalitas
Sekor
5
4
3
2
1

Persentase %
90 - 100
80 - 89
65 - 79
55 – 64
00 – 54

Keterangan
Sangat Praktis
Praktis
Cukup Praktis
Kurang Praktis
Tidak Praktis

e. Kisi-kisi instrumen praktikalitas produk
Tabel 3.23 Kisi-Kisi Uji Praktikalitas Aplikasi CBI-EP.

1

Instrumen Uji
Validasi
Aspek Format

2

Aspek Isi

No

Jml Item

Nomor Item

6

1,2,3,4,5,6

6

7,8,9,10,11,12

Tabel 3.24 Kisi-Kisi Uji Praktikalitas Buku Model CBI-EP.
No
1
2

Instrumen Uji
Validasi
Aspek Format
Aspek Isi

Jml Item

Nomor Item

5
7

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10,11,12

Tabel 3.25 Kisi-Kisi Uji Praktikalitas Buku Panduan Pengunaan CBI-EP.

No
1

Instrumen Uji
Validasi
Aspek Format

2

Aspek Isi

Jml Item

Nomor Item

5

1,2,3,4,5

7

6,7,8,9,10,11,12

Sebelum digunakan, semua instrumen praktikalitas terlebih dahulu
divalidasi oleh ahli/ pakar. Validitas instrumen (angket) bertujuan untuk
mengetahui kehandalan atau kesaihan suatu instrumen. Hasil praktikalitas
tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut:
a.

Instrumen angket respon siswa terhadap kepraktisan aplikasi dan buku
panduan diperoleh nilai kepraktisan sebesar 85.82 untuk aplikasi dan
84.86 untuk buku panduan (praktis)
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b.

Instrumen angket respon operator terhadap kepraktisan aplikasi, buku
model dan buku panduan penggunaan diperoleh nilai kepraktisan
sebesar 91.11 untuk kepraktisan aplikasi (sangat praktis), sebesar 88.48
untuk kepraktisan buku model (praktis), sebesar 90.38 untuk
kepraktisan buku panduan penggunaan aplikasi. (sangat praktis)

4.

Instrumen Efektivitas Produk
Uji efektivitas merupakan tahap terakhir dalam pengujian produk.
Uji efektivitas adalah mengukur kesesuaian antara hasil produk dengan
tujuan yang akan dicapai. Aspek keefektivan dalam pengembangan sangat
penting untuk mengetahui tingkat penerapan teori atau model dalam situasi
tertentu.
Van der Akker (1999) menjelaskan cara menguji tingkat keefektifan
sebuah produk. kefektifan mengacu pada tingkat konsistensi pengalaman
dengan tujuan. Sementara

(Nieveen, 1999) menjelaskan produk yang

dirancang konsisten peleksanaannya antara harapan dengan kenyataan.
Tingkat keefektifan dapat diartikan sebagai tingkat penghargaan pengguna
dalam mempelajari atau menggunakan produk, dan adanya keinginan untuk
terus menggunakan produk tersebut.
Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini efektivitas diuji
dengan melihat hasil produk dengan tujuan yang akan dicapai. Lembar
efektivitas berupa angkat yang berisi pernyataan untuk melihat kesesuaian
hasil produk dengan tujuan yang akan dicapai.
a. Memberikan skor jawaban dengan kriteria skala Likert
Tabel 3.26 Kriteria Uji Efektivitas Berdasarkan Skala Likert

Sekor

Keterangan

5

Sangat Baik

4

Baik

3

Sedang

2

Kurang

1

Sangat Kurang
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b. Penentuan kepraktisannya dilakukan dengan analisis statistik deskriptif
dengan rumus persentase kemudian melakukan konversi dari data
kuantitatif ke kualitatif seperti ditunjukkan pada tabel di bawah ini:
Tabel 3.27 Konversi Data Kuantitatif ke Data Kualitatif untuk
Efektivitas
Data Kualitatif

1

Data Kuantitatif
90 % - 100 %

2.

2

80 % - 89 %

Efektif

3.

3

65 % – 79 %

Sedang

4.

4

90 % - 100 %

Tidak Efektif

5.

5

80 % - 89 %

Sangat Tidak Efektif

No.

Skala

1.

Sangat Efektif

c. kisi-kisi instrumen efektivitas
Lembar efektivitas juga dilihat dari angket tentang penerapan model
inventori kepribadian entrepreneurship di SMK 1 Muhammadiyah
Padang dan SMKN 4 Padang. Lembar efektivitas tersebut disusun
berdasarkan kisi-kisi instrumen sebagai berikut:
Tabel 3.28 Kisi-Kisi Angket Efektivitas Inventori Kepribadian
Entrepreneurship

1

Instrumen Uji
Validasi
Kejelasan Tujuan

2

Kejelasan Strategi

3

8,9,11

3

Perencanaan yang
Matang
Tersedianya Sarana
dan Prasarana
Pelaksanaan yang
Efektif dan Efisien
Penyusunan Program
yang Tepat

1

12

3

13,14,15

6

16,17,18,19,20,25

3

22,23,24

5

26,27,28,29,30

No

4
5
6
7

Pengawasan dan
Pengendalian

Jml Item

Nomor Item

6

1,2,4,5,6,7
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Berdasarkan hasil analisis dari instrument efektivitas diperoleh nilai
keefektifan sebesar 82,47 (Efektif). Berdasarkan analisis yang telah
dilakukan dari 30 butir pernyataan, terdapat 3 butir pernyataan yang tidak
valid yakni butir soal nomor 3, 10 dan 21. Butir pernyataan dianggap tidak
valid karena memiliki skor Corrected Item-Total Correlation yang < 0.361
sebagai harga kritis r tabel untuk N (sampel ujicoba) = 30
Tabel 3.29 Case Processing Summary
Case Processing Summary
N
Cases

Valid
Excludeda
Total

%
30

100.0

0

.0

30

100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Tabel 3.30 Reability Statistics
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items
.934

27

Skor Cronbach’s Alpha untuk 27 butir yang valid adalah 0.934
dengan interpretasi butir soal yang memiliki reliabiliti sangat tinggi karena
berada pada rentang 0.800 – 1.00
H. Jenis Data dan Sumber Data
a. Jenis Data
Jenis data penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh
langsung dari validator (pakar), operator dan siswa yang diambil melalui
angket pengujian validitas, praktikalitas serta efektivitas Model dan
perangkat Model
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b. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini adalah:
1) Data Validasi inventori kepribadian entrepreneurship diperoleh dari
instrumen yang diisi oleh validator yang merupakan pakar pendidikan
bidang Kewirausahaan, Evaluasi, Bahasa dan Sastra, Teknologi
Informasi, Praktisi Kewirausahaan dan Psikologi.
2) Data Praktikalitas inventori kepribadian entrepreneurship diperoleh
dari penilaian operator dan siswa SMK yang menggunakan model
inventori kepribadian entrepreneurship 3 orang operator dan Siswa
yang mengikuti pengukuran kepribadian entrepreneurship berjumlah
30 orang sebagai sampel kelompok perlakuan.
3) Data Efektivitas diperoleh dari kesesuaian antara produk dengan
tujuan dari pengembangan inventori kepribadian entrepreneurship uji
efektivitas kepada 30 siswa SMK.
I. Teknik Analisis Data

1. Analisis Faktor
Confirmatory Factor Analysis (CFA) merupakan model untuk melihat
apakah data dari lapangan dimasukkan dengan strukturnya bisa fit atau
tidak. Untuk fitnya model dengan data yang didapatkan terdapat beberapa
ukuran, Tukey-Lewis Index (TLI), Comparative Fit Index (CFI), dan Root
Mean Square Residual (SRMR). Nilai fit untuk masing-masing ukuran
adalah TLI > 0.90; CFI > 0.95; dan SRMR < 0.08 (Miller, Smart, Rechner,
2015). Dari hasil analisis dengan memasukkan semua aitem ke dalam aspek
kepribadiannya di dapatlah hasil seperti pada tabel 3.31.
Tabel 3.31. Nilai Fit Uji CFA
CFI

TLI

SRMR

0.81

0.75

0.01

Marginal Fit

Marginal Fit

Fit
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Gambar 3.30 Hasil Validasi Konstruk
Berdasarkan validasi konstruk yang telah dilakukan menggunakan
confirmatory factor analysis diperoleh korelasi yang tinggi antara variabel
laten dan variabel manifes, dari grafik yang ditampilkan di atas korelasi
hubungan antara variabel laten extrovert dengan variabel manifes interaksi
diperoleh nilai sebesar 0,82, dengan variabel manifes external sebesar 0,74,
dengan variabel manifes tidak suka keterikatan diperoleh nilai 0,87 sedangkan
korelasi antara variabel laten extrovert dengan variabel manifes berpikir
praktis diperoleh nilai sebesar 0,64. Sedangkan korelasi antara variabel laten
Leader dengan variabel manifes mempengaruhi orang lain diperoleh nilai
sebesar 0,84, sedangkan dengan variabel manifes kreatif diperoleh nilai
sebesar 0,95, dan dengan variabel manifes bertanggung jawab diperoleh nilai
sebesar 0,80.
Korelasi antara Moderate Risk Taker dengan variabel manifes
tantangan diperoleh nilai sebesar 0,77, dengan variabel manifes daya juang
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diperoleh nilai 0,99, dan variabel manifes membaca peluang diperoleh nilai
0.80. Terakhir dapat dilihat korelasi yang tinggi antara variabel laten Ambitious
dengan variabel manifes pekerja keras sebesar 0.76, dan dengan variabel
manifes optimis sebesar 0.96, serta dengan variabel manifes dorongan
berprestasi diperoleh nilai sebesar 0.88. sehingga dapat disimpulkan bahwa
terdapat korelasi yang tinggi antara variabel laten pembentuk kepribadian
entrepreneurship dengan variabel manifes.
Pengembangan Computer Based Inventory (CBI) menggunakan Model
Sistem Pakar dan metode Naive Bayes dapat membantu dalam pengambil
keputusan. Namun dari beberapa penelitian (Ozdemir, 2009) (Zhou, Zhe-hua,
& Sun, 2016), metode ini memiliki beberapa keterbatasan dalam menentukan
keputusan yang bias dari pakar, sedangkan hasil dari model tergantung dari
penilaian para ahli dan ini menyebabkan inkonsistensi. Maka perlu ditentukan
dengan menggunakan metode statistik (Liu & Lai, 2009) untuk analisis statistik
kepribadian

entrepreneurship,

ketergantungan
entrepreneurship.

antara

agar

faktor

lebih
yang

akurat

dalam

menentukan

mempengaruhi

kepribadian

Menggabungkan metode Naive Bayes dan metode lain

untuk penilaian komprehensif dapat memanfaatkan kelebihan masing-masing,
mengembangkan kelebihannya, menghindari kesalahan dan mendapatkan hasil
yang lebih baik.
2. Analisis Validitas Para Ahli (Expert)
Peneliti menganalisis hasil judgement expert menggunakan Koefisien
validitas Aiken’s V. Menurut (Azwar, 2012) “Aiken telah merumuskan
formula Aiken’s V untuk menghitung Content Validity Coefficient yang
didasarkan pada penilaian panel ahli sebanyak n orang terhadap suatu aitem
mengenai sejauh mana aitem tersebut mewakili konstruk yang diukur.
Penilaian dilakukan dengan cara memberikan angka antara 1 (sangat tidak
mewakili atau sangat tidak relevan) sampai 4 (sangat mewakili atau sangat
relevan). Berikut adalah formula dari Aiken’s V (Azwar, 2013:113):
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V = Σ S / [n(c-1)]
Keterangan :
n : Jumlah panel penilai (expert)
lo : Angka Penilaian Validitas Terendah (dalam hal ini = 1)
c : Angka Penilaian Validitas Tertinggi (dalam hal ini = 5)
r : Angka Yang Diberikan Seorang Penilai
s : r – lo
Dikarenakan rentang angka V yang dapat diperoleh adalah antara 0
sampai dengan 1,00 maka angka 0,600 dapat diinterpretasikan sebagai
koefisien yang cukup tinggi bagi item tersebut.
3. Analisis Praktikalitas
Data kepraktisan model ditentukan dari hasil penilaian operator dan
siswa dengan menggunakan skala likert. Kepraktisan ditinjau dari kemudahan
produk digunakan dan dipahami pengguna. Analisis data praktikalitas
pengembangan model inventori kepribadian entrepreneurship (CBI-EP0 ini
menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:
a)

Memberikan skor jawaban dengan kriteria: 1 = Sangat Kurang (SK) 2 =
Kurang (KB), 3 = Sedang (SD), 4 =Baik (B) dan 5 = Sangat Baik (SB)

b) Penentuan kepraktisannya dilakukan dengan analisis statistik deskriptif
dengan rumus persentase kemudian melakukan konversi dari data
kuantitatif ke kualitatif seperti ditunjukkan pada tabel di bawah ini:
Tabel 3.32 Konversi Data Kuantitatif ke Data Kualitatif untuk
Praktikalitas
Data Kualitatif
No.
Skala
Data Kuantitatif
90 % - 100 %
Sangat Praktis
1.
1
2.

2

80 % - 89 %

Praktis

3.

3

65 % – 79 %

Sedang

4.

4

90 % - 100 %

Tidak Praktis

5.

5

80 % - 89 %

Sangat Tidak Praktis
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4.

Analisis Efektivitas
Uji efektivitas merupakan tahap terakhir dalam pengujian produk.
Uji efektivitas adalah mengukur kesesuaian antara hasil produk dengan
tujuan yang akan dicapai. Aspek keefektivan dalam pengembangan sangat
penting untuk mengetahui tingkat penerapan teori atau model dalam situasi
tertentu.
Van der Akker (1999) menjelaskan cara menguji tingkat keefektifan
sebuah produk. kefektifan mengacu pada tingkat konsistensi pengalaman
dengan tujuan. Sementara

(Nieveen, 1999) menjelaskan produk yang

dirancang konsisten peleksanaannya antara harapan dengan kenyataan.
Tingkat keefektifan dapat diartikan sebagai tingkat penghargaan pengguna
dalam mempelajari atau menggunakan produk, dan adanya keinginan untuk
terus menggunakan produk tersebut.
Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini efektivitas diuji
dengan melihat hasil produk dengan tujuan yang akan dicapai. Lembar
efektivitas berupa angkat yang berisi pernyataan untuk melihat kesesuaian
hasil produk dengan tujuan yang akan dicapai.
a.

Memberikan skor jawaban dengan kriteria skala Likert

Tabel 3.33 Kriteria Uji Efektivitas Berdasarkan Skala Likert

b.

Skor

Keterangan

5

Sangat Baik

4

Baik

3

Sedang

2

Kurang

1

Sangat Kurang

Penentuan kepraktisannya dilakukan dengan analisis statistik deskriptif
dengan rumus persentase kemudian melakukan konversi dari data
kuantitatif ke kualitatif seperti ditunjukkan pada tabel di bawah ini:
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Tabel 3.34 Konversi Data Kuantitatif ke Data Kualitatif untuk
Efektivitas
Data Kualitatif

1

Data Kuantitatif
90 % - 100 %

2.

2

80 % - 89 %

Efektif

3.

3

65 % – 79 %

Sedang

4.

4

90 % - 100 %

Tidak Efektif

5.

5

80 % - 89 %

Sangat Tidak Efektif

No.

Skala

1.

Sangat Efektif

BAB IV
HASIL PENGEMBANGAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Pelaksanaan Pengembangan Model Computer Based Inventory for
Entrepreneurship Personality (CBI-EP) Menggunakan Expert System
Terdapat 4 (Empat) produk yang dihasilkan dalam penelitian ini
yaitu 1) Model Computer Based Inventory for Entrepreneurship Personality
(CBI-EP) Menggunakan Expert System, 2) Aplikasi CBI-EP) Menggunakan
Expert

System,

3)

Buku

model

Computer

Based

Inventory

for

Entrepreneurship Personality (CBI-EP) Menggunakan Expert System, 4)
Buku panduan penggunaan Computer Based Inventory for Entrepreneurship
Personality (CBI-EP) Menggunakan Expert System. Keempat produk tersebut
merupakan satu kesatuan dalam membentuk model Computer Based
Inventory for Entrepreneurship Personality (CBI-EP) Menggunakan Expert
System. Dalam menghasilkan semua produk tersebut dibutuhkan langkahlangkah yang terstruktur dengan mengikuti model pengembangan 4-D yang
dikembangkan oleh S. Thiagarajan, Dorothy S. Semmel, dan Melvyn I.
Semmel.
Hasil

analisis

data

terhadap

Analisis

Kebutuhan

terhadap

pengembangan produk Model CBI-EP (Computer Based Inventory For
Entrepreneurship Personality) menggunakan Expert System dapat dijelaskan
melalui deskripsi statistika dasar data penelitian dalam Tabel 4.1. berikut:
Tabel 4.1 Statistika Dasar Hasil Penelitian Analisis Kebutuhan
N

Valid
Missing

73
0

Mean

41.52

Median

42.00

Mode

42a
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Std. Deviation

4.314

Variance

18.614

Range

22

Minimum

27

Maximum

49

Sum

3031

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown
Berdasarkan Tabel 4.1 di atas dapat dikemukakan bahwa rata-rata
skor untuk analisis kebutuhan 41.52, dengan demikian dapat ditentukan
persentase analisis kebutuhan adalah 83.04% dengan kategori tingkat
kebutuhan yang Tinggi terhadap pengembangan Aplikasi CBI-EP (Computer
Based Inventory For Entrepreneurship Personality) menggunakan Expert
System.
Distribusi frekuensi nyebaran data penelitian dapat dilihat pada
Tabel 4.2 berikut ini:
Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Data Analisis Kebutuhan
BK

Kelas Interval

Fo

(%) Fo

1

27 – 29

1

1.37

2

30 – 32

3

4.11

3

33 – 35

2

2.74

4

36 – 38

11

15.07

5

39 – 41

13

17.81

6

42 – 44

18

24.66

7

45 – 49

25

34.25

Total

73

100

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas dapat diketahui bahwa skor tertinggi
berada pada Kelas Internval 45 – 49 dengan frekuensi sebesar 25 (34.25%)
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sedangkan skor terendah berada pada kelas internal 27 – 29 dengan frekuensi
sebesar 1 (1,37%). Untuk lebih jelas penyebaran data berdasarkan distribusi
frekuensi dapat dilihat pada histogram berikut ini:

Gambar 4.1 Distibusi Frekuensi Analisis Kebutuhan
B. Analisis Data
Confirmatory Factor Analysis (CFA) merupakan model untuk melihat
apakah data dari lapangan dimasukkan dengan strukturnya bisa fit atau
tidak. Untuk fitnya model dengan data yang didapatkan terdapat beberapa
ukuran, Tukey-Lewis Index (TLI), Comparative Fit Index (CFI), dan Root
Mean Square Residual (SRMR). Nilai fit untuk masing-masing ukuran
adalah TLI > 0.90; CFI > 0.95; dan SRMR < 0.08 (Miller, Smart, Rechner,
2015). Dari hasil analisis dengan memasukkan semua aitem ke dalam
aspek kepribadiannya di dapatlah hasil seperti pada table 4.3.
Tabel 4.3 Nilai Fit Uji CFA
CFI

TLI

SRMR

0.81

0.75

0.01

Marginal Fit

Marginal Fit

Fit
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Gambar 4.2 Hasil Validasi Konstruk
Berdasarkan validasi konstruk yang telah dilakukan menggunakan
confirmatory factor analysis diperoleh korelasi yang tinggi antara variabel
laten dan variabel manifes, dari grafik yang ditampilkan di atas korelasi
hubungan antara variabel laten extrovert dengan variabel manifes interaksi
diperoleh nilai sebesar 0,82, dengan variabel manifes external sebesar 0,74,
dengan variabel manifes tidak suka keterikatan diperoleh nilai 0,87
sedangkan korelasi antara variabel laten extrovert dengan variabel manifes
berpikir praktis diperoleh nilai sebesar 0,64. Sedangkan korelasi antara
variabel laten Leader dengan variabel manifes mempengaruhi orang lain
diperoleh nilai sebesar 0,84, sedangkan dengan variabel manifes kreatif
diperoleh nilai sebesar 0,95, dan dengan variabel manifes bertanggung jawab
diperoleh nilai sebesar 0,80.
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Korelasi antara Moderate Risk Taker dengan variabel manifes
tantangan diperoleh nilai sebesar 0,77, dengan variabel manifes daya juang
diperoleh nilai 0,99, dan variabel manifes membaca peluang diperoleh nilai
0.80. Terakhir dapat dilihat korelasi yang tinggi antara variabel laten
Ambitious dengan variabel manifes pekerja keras sebesar 0.76, dan dengan
variabel manifes optimis sebesar 0.96, serta dengan variabel manifes
dorongan berprestasi diperoleh nilai sebesar 0.88. sehingga dapat disimpulkan
bahwa terdapat korelasi yang tinggi antara variabel laten pembentuk
kepribadian entrepreneurship dengan variabel manifes.
Pengembangan Computer Based Inventory (CBI) menggunakan
Model Sistem Pakar dan

metode Naive Bayes dapat membantu dalam

pengambil keputusan. Namun dari beberapa penelitian (Ozdemir, 2009)
(Zhou, Zhe-hua, & Sun, 2016), metode ini memiliki beberapa keterbatasan
dalam menentukan keputusan yang bias dari pakar, sedangkan hasil dari
model tergantung dari penilaian para ahli dan ini menyebabkan inkonsistensi.
Maka perlu ditentukan dengan menggunakan metode statistik (Liu & Lai,
2009) untuk analisis statistik kepribadian entrepreneurship, agar lebih akurat
dalam menentukan ketergantungan antara
kepribadian entrepreneurship.

faktor yang mempengaruhi

Menggabungkan metode Naive Bayes dan

metode lain untuk penilaian komprehensif dapat memanfaatkan kelebihan
masing-masing, mengembangkan kelebihannya, menghindari kesalahan dan
mendapatkan hasil yang lebih baik.
C. Revisi Produk
Setelah semua komponen system pembentuk CBI-EP terpenuhi dan
system layak dikembangkan, maka langkah selanjutnya melakuan ujicoba
system. CBI-EP dalam produk system telah dilakukan ujicoba secara terbatas
dari hasil uji coba terbatas ditemukan beberapa kekurangan-kekurangan
seperti belum terhubungnya antara kepribadian entrepreneurship dengan
rekomendasi karir, serta belum adanya kesimpulan akhir akan hasil apakah
siswa memiliki kepribadian entrepreneurship kuat, sedang atau lemah
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sehingga pada tahap ini perlu dilakukan perbaikan agar hasil yang diperoleh
menjadi lebih baik dan valid. Setelah dilakukan perbaikan maka dilakukan
ujicoba ruang lingkup yang lebih besar, dimana dari hasil uji coba sistem
telah sesuai dengan tujuan dari pengembangan sistem dan produk dinyatakan
layak.
D. Pembahasan
1.

Analisis Validitas
Berdasarkan hasil penilaian pakar maka dapat dijelaskan penilaian
hasil

Validasi

Pakar

pada

masing-masing

produk

yang

telah

dikembangkan.
a) Validitas Aplikasi
Penilaian validator pada bagian ini adalah untuk memberikan
penilaian (judgement) terhadap konten (isi) dari Aplikasi yang
dikembangkan. Hasil validasi dapat dilihat pada Tabel 4.4:
Tabel 4.4

Rangkuman Hasil Validitas terhadap Aplikasi CBIEP

No.

Skor

Ket.

Item

V Aiken

Item 1

0.833

Valid

Item 2

0.917

Valid

Item 3

0.917

Valid

Item 4

0.917

Valid

Item 5

1.000

Valid

Item 6

0.833

Valid

Item 1

0.833

Valid

Item 2

1.000

Valid

Item 3

0.833

Valid

Item 4

0.833

Valid

Hasil Aspek Penilaian

Aspek Desain
0.903
Valid

Aspek Pengoperasional
0.869
Valid
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Item 5

0.833

Valid

Item 6

1.000

Valid

Item 7

0.750

Valid

Item 1

0.750

Valid

Item 2

0.917

Valid

Item 3

0.917

Valid

Item 4

0.917

Valid

Item 1

0.833

Valid

Item 2

0.917

Valid

Aspek Bahasa

Item 3

0.833

Valid

0.900

Item 4

1.000

Valid

Valid

Item 5

0.917

Valid

Aspek Kemanfaatan
0.875
Valid

Berdasarkan tabel 4.4 hasil uji validitas terhadap instrument
validasi dari validator terhadap Aplikasi CBI-EP (Computer Based
Inventory For Entrepreneurship Personality) menggunakan Expert
System dinyatakan bahwa dari semua aspek penilaian memiliki
kriteria valid. Validasi ini dilakukan oleh Tiga orang para ahli
(expert) atau validator yang masing-masing 1) Dr. Wahyudi, S.Kom,
M.Sc, 2) Dr. Jufriadif Na'am, S.Kom, M.Kom, 3) Dr. Yuhandri,
S.Kom, M.Kom.
b) Validasi Buku Panduan
Penilaian validator pada bagian ini adalah untuk memberikan
penilaian (judgement) terhadap konten (isi) dari Buku Panduan yang
dikembangkan. Hasil validasi dapat dilihat pada Tabel 4.5
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Tabel 4.5 Rangkuman Hasil Validitas terhadap Buku Panduan
No.

Skor

Ket.

Hasil Aspek Penilaian

Item

V Aiken

Item 1

1.000

Valid

Item 2

0.833

Valid

Item 3

0.917

Valid

Item 4

0.833

Valid

Item 5

0.750

Valid

Item 6

0.750

Valid

Item 1

0.833

Valid

Item 2

0.917

Valid

Item 3

0.750

Valid

Aspek Format

Item 4

1.000

Valid

0.869

Item 5

0.833

Valid

Valid

Item 6

0.917

Valid

Item 7

0.833

Valid

Item 1

0.833

Valid

Item 2

0.917

Valid

Aspek Materi/ISI

Item 3

0.833

Valid

0.883

Item 4

1.000

Valid

Valid

Item 5

0.833

Valid

Aspek Organisasi
0.847
Valid

Berdasarkan tabel 4.5 hasil uji validitas terhadap instrument
validasi dari validator terhadap Buku panduan penggunaan Aplikasi
CBI-EP

(Computer

Based

Inventory

For

Entrepreneurship

Personality) menggunakan Expert System dinyatakan bahwa dari
semua aspek penilaian memiliki kriteria valid. Validasi ini dilakukan
oleh Tiga orang para ahli (expert) atau validator yang masing-masing
1) Dr. Wahyudi, S.Kom, M.Sc, 2) Dr. Jufriadif Na'am, S.Kom,
M.Kom, 3) Dr. Yuhandri, S.Kom, M.Kom.
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c) Validitas Buku Model
Penilaian validator pada bagian ini adalah untuk memberikan
penilaian (judgement) terhadap konten (isi) dari Buku Model yang
dikembangkan. Hasil validasi dapat dilihat pada Tabel 4.6:
Tabel 4.6 Rangkuman Hasil Validitas terhadap Buku Model
No.

Skor

Ket.

Hasil Aspek Penilaian

Item

V Aiken

Item 1

0.917

Valid

Item 2

1.00

Valid

Aspek Komponen

Item 3

0.833

Valid

0.900

Item 4

0.833

Valid

Valid

Item 5

0.917

Valid

Item 1

0.917

Valid

Aspek Konstruksi Model

Item 2

0.917

Valid

0.889

Item 3

0.833

Valid

Valid

Item 1

0.917

Valid

Item 2

0.917

Valid

Aspek Bahasa

Item 3

0.917

Valid

0.917

Item 4

0.917

Valid

Valid

Item 5

0.917

Valid

Item 1

0.917

Valid

Item 2

1.000

Valid

Aspek Kegrafisan

Item 3

0.833

Valid

0.933

Item 4

1.000

Valid

Valid

Item 5

0.917

Valid

Berdasarkan tabel 4.6 hasil uji validitas terhadap instrument
validasi dari validator terhadap Aplikasi CBI-EP (Computer Based
Inventory For Entrepreneurship Personality) menggunakan Expert
System dinyatakan bahwa dari semua aspek penilaian memiliki

196

kriteria valid. Validasi ini dilakukan oleh Tiga orang para ahli
(expert) atau validator yang masing-masing 1) Dr. Wahyudi, S.Kom,
M.Sc, 2) Dr. Ambiyar, M.Pd, 3). Prof. Dr. Mudjiran, MS, Kons.
Berdasarkan data hasil validitas produk dari CBI-EP
menggunakan Expert System di atas, tabulasi rekap hasil validasi
produk penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.7 Tabulasi Rekap Uji Validasi CBI-EP menggunakan
Expert System.
No

Jml

Produk

Validator

Rata-Rata

Keterangan

1

Buku Panduan

3

0.867

Valid

2

Buku Model

3

0.910

Valid

3

Aplikasi

3

0.887

Valid

Berikut peneliti sajikan data tingkat kevalidan produk CBI-EP
menggunakan Sistem Pakar.

Gambar 4.3 Grafik Tingkat Validasi Produk CBI-EP
menggunakan Expert System
Grafik diatas menggambarkan tingkat validasi produk CBI-EP
menggunakan Sistem Pakar berupa buku panduan, buku model dan
aplikasi. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa tingkat validasi
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produk berada pada rentang 0,867 – 0,910. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa produk CBI-EP menggunakan sistem pakar ini
valid

dan

bisa

digunakan

untuk

mengukur

kepribadian

entrepreneurship.
2.

Analisis Praktikalitas
Secara teoritis menurut prosedur penelitian yang digunakan dalam
penelitian dan pengembangan, praktikalitas dalam penelitian dan
pengembangan ini dinilai melalui keterpakaian Model Computer Based
Inventory for Entrepreneurship Personality (CBI-EP) menggunakan
expert system dalam persepsi oprator dan siswa SMK yang menggunakan
model yang dikembangkan ini. Berikut hasil praktikalitas Model
Computer Based Inventory for Entrepreneurship Personality (CBI-EP)
menggunakan expert system dalam persepsi operator, dikemukakan
dalam Tabel 4.8
Tabel 4.8

Rangkuman Hasil Praktikalitas Sistem Pakar CBI-EP
dalam Persepsi Responden Operator

No.

Hasil Aspek Penilaian

Skor

Ket.

Item 1

86.67

Praktis

Item 2

93.33

Sangat Praktis

APLIKASI

Item 3

93.33

Sangat Praktis

Aspek Format

Item 4

93.33

Sangat Praktis

90.00

Item 5

93.33

Sangat Praktis

Sangat Praktis

Item 6

80.00

Praktis

Item 1

100.00

Sangat Praktis

APLIKASI

Item 2

93.33

Sangat Praktis

Aspek Isi

Item 3

93.33

Sangat Praktis

92.22

Item 4

93.33

Sangat Praktis

Sangat Praktis

Item

Praktikalitas
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Item 5

86.67

Praktis

Item 6

86.67

Praktis

Item 1

86.67

Praktis

Item 2

86.67

Praktis

Item 3

86.67

Praktis

Item 4

93.33

Sangat Praktis

Item 5

93.33

Sangat Praktis

Item 1

80.00

Praktis

Item 2

93.33

Sangat Praktis

Item 3

86.67

Praktis

Item 4

86.67

Praktis

Item 5

86.67

Praktis

Item 6

93.33

Sangat Praktis

Item 7

86.67

Praktis

Item 1

93.33

Sangat Praktis

Item 2

80.00

Praktis

Item 3

86.67

Praktis

Item 4

93.33

Sangat Praktis

Item 5

93.33

Sangat Praktis

Item 1

86.67

Praktis

Item 2

93.33

Sangat Praktis

Item 3

86.67

Praktis

Item 4

93.33

Sangat Praktis

Item 5

100.00

Sangat Praktis

Item 6

93.33

Sangat Praktis

Item 7

86.67

Praktis

BUKU MODEL
Aspek Format
89.33
Praktis

BUKU MODEL
Aspek Isi
87.62
Praktis

BUKU PANDUAN
Aspek Format
89.33
Praktis

BUKU PANDUAN
Aspek Isi
91.43
Sangat Praktis

Berdasarkan hasil uji praktikalitas Model Computer Based
Inventory for Entrepreneurship Personality (CBI-EP) menggunakan
expert system dalam persepsi siswa. Maka dapat dijelaskan bahwa:
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a) Instrumen angket respon siswa terhadap kepraktisan aplikasi dan
buku panduan diperoleh nilai kepraktisan sebesar 85.82 untuk
aplikasi dan 84.86 untuk buku panduan (praktis)
b) Instrumen angket respon operator terhadap kepraktisan aplikasi,
buku model dan buku panduan penggunaan diperoleh nilai
kepraktisan sebesar 91.11 untuk kepraktisan aplikasi (sangat praktis),
sebesar 88.48 untuk kepraktisan buku model (praktis), sebesar 90.38
untuk kepraktisan buku panduan penggunaan aplikasi. (sangat
praktis)
Hasil tabulasi penilaian terhadap angket kepraktisan oleh operator
dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 4.9 Tabulasi Rekap Uji Praktikalitas Sistem Pakar CBI-EP
dalam Persepsi Responden Operator.
No

Produk

Jml

Rata-Rata

Responden

(%)

Keterangan

1

Buku Panduan

3

90,38

Sangat Praktis

2

Buku Model

3

88,48

Praktis

3

Aplikasi

3

91,11

Sangat Praktis

Hasil uji praktikalitas tersebut dapat digambarkan pada grafik
dibawah ini:

200

Gambar 4.4 Grafik Tingkat Praktikalitas Produk Sistem Pakar
CBI-EP dalam Persepsi Responden Operator.
Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa uji praktikalitas
produk sistem pakar CBI-EP dari aspek responden operator yang terdiri
dari Buku Panduan, Buku Model dan Aplikasi berada pada rentang
88,48% sampai dengan 91,11% dengan kriteria praktis dan sangat
praktis. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa produk sistem pakar
CBI-EP

ini

praktis

digunakan

untuk

mengukur

kepribadian

entrepreneurship.
Hasil praktikalitas Model CBI-EP dalam persepsi siswa
(responden user) yang menggunakan model yang telah dikembangkan,
dikemukakan dalam Tabel 4.10.
Tabel 4.10 Rangkuman Hasil Praktikalitas Sistem Pakar CBI-EP
dalam Persepsi Responden User
No.

Hasil Aspek Penilaian

Skor

Ket.

Item 1

84.11

Praktis

APLIKASI

Item 2

81.92

Praktis

Aspek Format

Item 3

92.60

Sangat Praktis

86.58

Item

Praktikalitas
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Item 4

85.48

Praktis

Praktis

Item 5

91.51

Sangat Praktis

Item 6

83.84

Praktis

Item 1

80.55

Praktis

Item 2

83.29

Praktis

APLIKASI

Item 3

90.41

Sangat Praktis

Aspek Isi

Item 4

83.56

Praktis

85,07

Item 5

90.96

Sangat Praktis

Praktis

Item 6

81.64

Praktis

Item 1

91.78

Sangat Praktis

Item 2

94.25

Sangat Praktis

Item 3

80.27

Praktis

Item 4

80.00

Praktis

Item 5

81.92

Praktis

Item 1

82.74

Praktis

Item 2

91.23

Sangat Praktis

Item 3

82.19

Praktis

Item 4

84.11

Praktis

Item 5

82.47

Praktis

Item 6

83.29

Praktis

Item 7

82.47

Praktis

BUKU PANDUAN
Aspek Format
85.64
Praktis

BUKU PANDUAN
Aspek Isi
84.07
Praktis

Instrumen angket respon siswa terhadap kepraktisan aplikasi dan
buku panduan diperoleh nilai kepraktisan sebesar 85.82 untuk aplikasi
dan 84.86 untuk buku panduan (praktis)
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Tabel 4.11 Tabulasi Rekap Uji Praktikalitas Sistem Pakar CBI-EP
dalam Persepsi Responden User.
No

Produk

Jml

Rata-Rata

Responden

(%)

Keterangan

1

Buku Panduan

73

84,86

Praktis

2

Aplikasi

73

85,82

Praktis

Hasil uji praktikalitas tersebut dapat digambarkan pada grafik
dibawah ini:

Gambar 4.5 Grafik Tingkat Praktikalitas Produk Sistem Pakar CBIEP dari Responden User (Siswa).
Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa uji praktikalitas
produk sistem pakar CBI-EP dari aspek responden operator yang terdiri
dari Buku Panduan dan Aplikasi berada pada rentang 84,86% sampai
dengan 85,82% dengan kriteria praktis. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa produk sistem pakar CBI-EP ini praktis digunakan
untuk mengukur kepribadian entrepreneurship.
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3.

Analisis Efektivitas
Hasil analisis data efektivitas terhadap pengembangan produk
Aplikasi CBI-EP (Computer Based Inventory For Entrepreneurship
Personality) menggunakan Expert System dapat dijelaskan melalui
deskripsi statistika dasar data penelitian dalam Tabel 4.12. berikut:
Tabel 4.12 Statistika Dasar Hasil Penelitian Efektivitas
Statistics
EFEKTIVITAS
N

Valid
Missing

73
0

Mean

111.33

Median

113.00
111a

Mode
Std. Deviation
Variance

10.383
107.807

Range

50

Minimum

77

Maximum

127

Sum

8127

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown
Berdasarkan Tabel 4.12 di atas dapat dikemukakan bahwa ratarata skor untuk efektivitas 111.33, dengan demikian dapat ditentukan
persentase analisis kebutuhan adalah 82.47% dengan kategori tingkat
efektivitas yang tinggi terhadap penggunaan Aplikasi CBI-EP (Computer
Based Inventory For Entrepreneurship Personality) menggunakan
Expert System.
Distribusi frekuensi nyebaran data penelitian dapat dilihat pada
Tabel 4.1 berikut ini:
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Tabel 4.13 Distribusi Frekuensi Data Efektivitas Produk
BK

Kelas Interval

Fo

(%) Fo

1

77 – 83

1

1.37

2

84 - 90

3

4.11

3

91 – 97

3

4.11

4

98 – 104

8

10.96

5

105 – 111

17

23.29

6

112 – 118

22

30.14

7

119 – 127

19

26.03

Total

73

100

Berdasarkan Tabel 4.13 di atas dapat diketahui bahwa skor
tertinggi berada pada Kelas Internval 112 – 118 dengan frekuensi sebesar
22 (30.14%) sedangkan skor terendah berada pada kelas internal 77 – 83
dengan frekuensi sebesar 1 (1,37%). Untuk lebih jelas penyebaran data
berdasarkan distribusi frekuensi dapat dilihat pada histogram berikut ini:

Gambar 4.6 Distibusi Frekuensi Efektivitas
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E. Keterbatasan Produk
Penelitian ini jauh dari kesempurnaan dan dalam penelitian ini tidak
terlepas dari keterbatasan-keterbatasan sebagai berikut :
1. Proses pengembilan sampel yang dilakukan pada populasi yang
terjangkau yaitu siswa SMK Jurusan Teknologi Informatika dan
Komunikasi,

sehingga

hasil

penelitian

belum

tentu

dapat

digeneralisasikan pada tempat, juruan ataupun pada populasi lain yang
berbeda dan lebih besar.
2. Variabel-variabel yang mempengaruhi kepribadian entrepreneurship
siswa cukup sulit di ukur, karena di pengaruhi, kondisi lingkungan dan
keadaan individu saat itu.
3. Kebenaran hasil dari pengukuran kepribadian entrepereneurship ini
sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai kejujuran dan keseriusan dalam
mengenali diri.
4. Model CBI-EP membutuhkan infrastruktur pendukung berupa fasilitas
labor dan internet yang baik, dalam penelitian ini tidak semua
mengakomodir kebutuhan siswa
5. Sistem CBI-EP belum bisa menggunakan teknik Explanation dengan
baik.

BAB V
KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan metode pengembangan produk penelitian yang digunakan
serta data-data hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat disimpulkan
sebagai berikut:
1. Berdasarkan

hasil

kontruk

instrumen

inventori

kepribadian

entrepreneurship diperoleh 4 pengelompokan tipe kepribadian berdasarkan
korelasi indikator-indikator yang diperoleh dari hasil analisis faktor
menggunakan confirmatory factor analysis (CFA) adapun 4 tipe
kepribadian yang dibentuk dari hasis analisis factor ini adalah Extrovert,
Leader, Moderate Risk Taker dan Ambitious
2. Berdasarkan hasil pengembangan model knowledge based expert system
maka diperoleh potensi kepribadian entrepreneurship serta rujukan karir
yang sesuai dengan kepribadian siswa.
3. Pengembangan Model Computer Based Inventory for Entrepreneurship
Personality menghasilkan sebuah produk penelitian berupa model
Computer Based Inventory for Entrepreneurship Personality (CBI-EP)
menggunakan expert system, buku model Computer Based Inventory for
Entrepreneurship Personality (CBI-EP) menggunakan expert system, buku
panduan

penggunaan

aplikasi

Computer

Based

Inventory

for

Entrepreneurship Personality (CBI-EP) menggunakan expert system dan
aplikasi Computer Based Inventory for Entrepreneurship Personality (CBIEP) menggunakan expert system.
4. Berdasarkan hasil uji validitas dan praktikalitas terhadap semua produk
penelitian tersebut didapatkan :
a. System

/

software

model

Computer

Based

Inventory

for

Entrepreneurship Personality (CBI-EP) menggunakan expert system
memperoleh nilai validitas sebesar 0.887 dan nilai praktikalitas sebesar
88.47 Artinya system model Computer Based Inventory for
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Entrepreneurship Personality (CBI-EP) menggunakan expert system
diktegorikan valid dan praktis.
b. Buku model Computer Based Inventory for Entrepreneurship
Personality (CBI-EP) menggunakan expert system sangat valid dengan
nilai validitas sebesar 0.910 dan nilai praktikalitas sebesar 88,476
diktegorikan sangat valid dan praktis.
c. Buku panduan penggunaan aplikasi Computer Based Inventory for
Entrepreneurship Personality (CBI-EP) menggunakan expert system
diperoleh nilai validitas sebesar 0.867 dan nilai praktikalitas sebesar
87,619 Dengan demikian buku panduan penggunaan aplikasi
Computer Based Inventory for Entrepreneurship Personality (CBIEP) menggunakan expert system termasuk kategori valid dan praktis.
d. Model Computer Based Inventory for Entrepreneurship Personality
(CBI-EP) menggunakan expert system memperoleh nilai validitas
sebesar 0.910 dan nilai praktikalitas sebesar 88,476. Artinya system
model Computer Based Inventory for Entrepreneurship Personality
(CBI-EP) menggunakan expert system diktegorikan sangat valid dan
praktis.
5. Keefektifan model Computer Based Inventory for Entrepreneurship
Personality (CBI-EP) menggunakan expert system, Berdasarkan hasil
analisis dari instrument efektifitas diperoleh nilai keefektifan sebesar 82,47
(Efektif). Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dari 30 butir
pernyataan, terdapat 3 butir pernyataan yang tidak valid yakni butir soal
nomor 3, 10 dan 21. Butir pernyataan dianggap tidak valid karena memiliki
skor Corrected Item-Total Correlation yang < 0.361 sebagai harga kritis r
tabel untuk N (sampel ujicoba) = 30
B. Implikasi
Penggunaan model Computer Based Inventory for Entrepreneurship
Personality (CBI-EP) menggunakan expert system merupakan salah satu solusi
atau alternatif bagi pemerintah, pihak sekolah dan guru bimbingan konseling
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untuk menemukan siswa-siswa yang memiliki kepribadian entrepreneurship
yang nantinya diharapkan mampu untuk memajukan perekonomian di
Indonesia. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka model Computer Based
Inventory for Entrepreneurship Personality (CBI-EP) menggunakan expert
system dapat diterapkan secara permanen. Model pembelajaran Computer
Based Inventory for Entrepreneurship Personality (CBI-EP) menggunakan
expert system terbukti efektif dapat mengukur kepribadian entrepreneurship
siswa sekolah menengah kejuruan dan membantu memberikan rekomendasi
pilihan karir bagi mereka.
Tindak lanjut pengembangan penelitian ini selanjutnya adalah akan
dikembangkannya CBI-EP terpadu yang mampu mengukur kepribadian
entrepreneurship pada seluruh bidang keahlian, serta memberikan rujukan
karir tepat yang berkesinambungan bagi siswa SMK.
C. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan implikasi penelitian yang telah
diutarakan sebelumnya maka dapat disarankan sebagai berikut :
1. Aplikasi CBI-EP dapat di implementasikan dalam mengukur potensi
kepribadian entrepreneurship siswa.
2. Kepada Pimpinan Sekolah, untuk mempersiapkan fasilitas terkait
penerapan model CBI-EP serta infrastruktur pendukung operasional model
CBI-EP.
3. Kepada guru bimbingan konseling, untuk selalu memanfaatkan teknologi
terutama teknologi informasi dan khususnya model CBI-EP dalam
mengukur kepribadian entrepreneurship siswa dan mengarahkan karir
siswa sesuai dengan kepribadiannya.
4. Kepada siswa, untuk selalu menggunakan aplikasi CBI-EP agar dapat
membantu siswa dalam mengukur potensi dan kesiapan siswa dalam ber
entrepreneurship.
5. Kepada Peneliti agar dapat berinovasi dan mengembangkan CBT dalam
model-model tes kepribadian lainnya.
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Lampiran 1.

Formula yang digunakan untuk mengetahui tipe kepribadian dengan karakter
pengguna dapat dijabarkan dengan formula sebagai berikut:
X1 = Ya, X2 = Ya, X3 = Ya, X4 = Ya, X5 = Ya, X6 = Ya, X7 = Ya, X8 = Ya, X9 = Ya,
X10 = Ya, X11 = Ya, X12 = Tidak, X13 = Tidak, X14 = Ya, X15 = Ya, X16 = Ya, X17 =
Ya, X18 = Ya, X19 = Ya, X20 = Ya, X21 = Tidak, X22 = Ya, X23 = Ya, X24 = Tidak,
X25 = Ya, X8 = Ya, X9 = Ya, X10 = Ya, X11 = Ya, X12 = Tidak, X13 = Tidak, X14 =
Ya, X15 = Ya, X26 = Ya, X27 = Ya, X28 = Ya, X29 = Ya, X30 = Ya, X31 = Tidak, X31
= Tidak, X33 = Tidak, X34 = Tidak, X35 = Ya, X36 = Ya, X37 = Ya, X38 = Ya, X39 =
Ya, X40 = Ya, X41 = Tidak, X42 = Ya, X43 = Ya, X44 = Tidak, X45 = Ya, X46 = Ya,
X47 = Ya, X48 = Ya, X49 = Tidak, X50 = Ya, X51 = Ya, X52 = Ya, X53 = Ya, X54 =
Tidak, X55 = Tidak, X56 = Tidak, X57 = Ya, X58 = Ya, X59 = Ya, X60 = Ya, X61 = Ya,
X62 = Ya, X63 = Ya, X64 = Tidak, X65 = Ya, X66 = Tidak, X67 = Ya, X68 = Ya, X69 =
Ya, X70 = Tidak, X71 = Ya, X = Ya, X19 = Ya, X20 = Ya, X21 = Tidak, X22 = Ya, X23
= Ya, X24 = Tidak, X72 = Ya, X73 = Ya, X74 = Ya, X75 = Tidak, X76 = Ya.
Fakta:
P(X1=Ya | Y= Extroverted) =

P(X3 =Ya | Y= Leader) =

P(X1 =Ya | Y= Leader) =

P(X3 =Ya | Y= Moderate Risk Taker) =

P(X1=Ya | Y= Moderate Risk Taker) =

P(X3 =Ya | Y= Ambitious) =

P(X1 =Ya | Y= Ambitious) =

P(X4 =Ya | Y= Extroverted) =

P(X2 =Ya | Y= Extroverted) =

P(X4 =Ya | Y= Leader) =

P(X2 =Ya | Y= Leader) =

P(X4 =Ya | Y= Moderate Risk Taker) =

P(X2 =Ya | Y= Moderate Risk Taker) =

P(X4 =Ya | Y= Ambitious) =

P(X2 =Ya | Y= Ambitious) =

P(X5 =Ya | Y= Extroverted) =

P(X3 =Ya | Y= Extroverted) =

P(X5 =Ya | Y= Leader) =

P(X5=Ya | Y= Moderate Risk Taker) =

P(X11 =Ya | Y= Leader) =

P(X5 =Ya | Y= Ambitious) =

P(X11 =Ya | Y= Moderate Risk Taker) =

P(X6 =Ya | Y= Extroverted) =

P(X11 =Ya | Y= Ambitious) =

P(X6 =Ya | Y= Leader) =

P(X12 = Tidak | Y= Extroverted) =

P(X6 =Ya | Y= Moderate Risk Taker) =

P(X12 = Tidak | Y= Leader) =

P(X6 =Ya | Y= Ambitious) =

P(X12 =Tidak | Y= Moderate Risk Taker) =

P(X7 =Ya | Y= Extroverted) =

P(X12 =Tidak | Y= Ambitious) =

P(X7 =Ya | Y= Leader) =

P(X13 = Tidak | Y= Extroverted) =

P(X7 =Ya | Y= Moderate Risk Taker) =

P(X13 = Tidak | Y= Leader) =

P(X7 =Ya | Y= Ambitious) =

P(X13 = Tidak | Y= Moderate Risk Taker) =

P(X8 =Ya | Y= Extroverted) =

P(X13 = Tidak | Y= Ambitious) =

P(X8 =Ya | Y= Leader) =

P(X14 =Ya | Y= Extroverted) =

P(X8 =Ya | Y= Moderate Risk Taker) =

P(X14 =Ya | Y= Leader) =

P(X8 =Ya | Y= Ambitious) =

P(X14 =Ya | Y= Moderate Risk Taker) =

P(X9 =Ya | Y= Extroverted) =

P(X14 =Ya | Y= Ambitious) =

P(X9 =Ya | Y= Leader) =

P(X15 =Ya | Y= Extroverted) =

P(X9 =Ya | Y= Moderate Risk Taker) =

P(X15 =Ya | Y= Leader) =

P(X9 =Ya | Y= Ambitious) =

P(X15 =Ya | Y= Moderate Risk Taker) =

P(X10 =Ya | Y= Extroverted) =

P(X15 =Ya | Y= Ambitious) =

P(X10 =Ya | Y= Leader) =

P(X16 =Ya | Y= Extroverted) =

P(X10 =Ya | Y= Moderate Risk Taker) =

P(X16 =Ya | Y= Leader) =

P(X10 =Ya | Y= Ambitious) =

P(X16 =Ya | Y= Moderate Risk Taker) =

P(X11 =Ya | Y= Extroverted) =

P(X16 =Ya | Y= Ambitious) =

P(X17 =Ya | Y= Extroverted) =

P(X22 =Ya | Y= Ambitious) =

P(X17 =Ya | Y= Leader) =

P(X23 =Ya | Y= Extroverted) =

P(X17 =Ya | Y= Moderate Risk Taker) =

P(X23 =Ya | Y= Leader) =

P(X17 =Ya | Y= Ambitious) =

P(X23 =Ya | Y= Moderate Risk Taker) =

P(X18 =Ya | Y= Extroverted) =

P(X23 =Ya | Y= Ambitious) =

P(X18 =Ya | Y= Leader) =

P(X24 =Tidak | Y= Extroverted) =

P(X18 =Ya | Y= Moderate Risk Taker) =

P(X24 = Tidak | Y= Leader) =

P(X18 =Ya | Y= Ambitious) =

P(X24 = Tidak | Y= Moderate Risk Taker) =

P(X19 =Ya | Y= Extroverted) =

P(X24 = Tidak | Y= Ambitious) =

P(X19 =Ya | Y= Leader) =

P(X25 =Ya | Y= Extroverted) =

P(X19 =Ya | Y= Moderate Risk Taker) =

P(X25 =Ya | Y= Leader) =

P(X19 =Ya | Y= Ambitious) =

P(X25 =Ya | Y= Moderate Risk Taker) =

P(X20 =Ya | Y= Extroverted) =

P(X25 =Ya | Y= Ambitious) =

P(X20 =Ya | Y= Leader) =

P(X26 =Ya | Y= Extroverted) =

P(X20 =Ya | Y= Moderate Risk Taker) =

P(X26 =Ya | Y= Leader) =

P(X20 =Ya | Y= Ambitious) =

P(X26 =Ya | Y= Moderate Risk Taker) =

P(X21 =Tidak | Y= Extroverted) =

P(X26 =Ya | Y= Ambitious) =

P(X21 =Tidak | Y= Leader) =

P(X27 =Ya | Y= Extroverted) =

P(X21 Tidak | Y= Moderate Risk Taker) =

P(X27 =Ya | Y= Leader) =

P(X21 =Tidak | Y= Ambitious) =

P(X27 =Ya | Y= Moderate Risk Taker) =

P(X22 =Ya | Y= Extroverted) =

P(X27 =Ya | Y= Ambitious) =

P(X22 =Ya | Y= Leader) =

P(X28 = Ya | Y= Extroverted) =

P(X22 =Ya | Y= Moderate Risk Taker) =

P(X28 = Ya | Y= Leader) =

P(X28 =Ya | Y= Moderate Risk Taker) =

P(X34 =Tidak | Y= Leader) =

P(X28 =Ya | Y= Ambitious) =

P(X34 =Tidak | Y= Moderate Risk Taker) =

P(X29 = Ya | Y= Extroverted) =

P(X34 =Tidak | Y= Ambitious) =

P(X29 = Ya | Y= Leader) =

P(X35 =Ya | Y= Extroverted) =

P(X29 = Ya | Y= Moderate Risk Taker) =

P(X35 =Ya | Y= Leader) =

P(X29 = Ya | Y= Ambitious) =

P(X35 =Ya | Y= Moderate Risk Taker) =

P(X30 =Tidak | Y= Extroverted) =

P(X35 =Ya | Y= Ambitious) =

P(X30 =Tidak | Y= Leader) =

P(X36 =Ya | Y= Extroverted) =

P(X30 =Tidak | Y= Moderate Risk Taker) =

P(X36 =Ya | Y= Leader) =

P(X30 =Tidak | Y= Ambitious) =

P(X36 =Ya | Y= Moderate Risk Taker) =

P(X31 =Tidak | Y= Extroverted) =

P(X36 =Ya | Y= Ambitious) =

P(X31 =Tidak | Y= Leader) =

P(X37 =Tidak | Y= Extroverted) =

P(X31 =Tidak | Y= Moderate Risk Taker) =

P(X37 = Tidak | Y= Leader) =

P(X31 =Tidak | Y= Ambitious) =

P(X37 = Tidak | Y= Moderate Risk Taker) =

P(X32 =Tidak | Y= Extroverted) =

P(X37 = Tidak | Y= Ambitious) =

P(X32 =Tidak | Y= Leader) =

P(X38 =Ya | Y= Extroverted) =

P(X32 =Tidak | Y= Moderate Risk Taker) =

P(X38 =Ya | Y= Leader) =

P(X32 =Tidak | Y= Ambitious) =

P(X38 =Ya | Y= Moderate Risk Taker) =

P(X33 =Tidak | Y= Extroverted) =

P(X38 =Ya | Y= Ambitious) =

P(X33 =Tidak | Y= Leader) =

P(X39 =Ya | Y= Extroverted) =

P(X33 =Tidak | Y= Moderate Risk Taker) =

P(X39 =Ya | Y= Leader) =

P(X33 =Tidak | Y= Ambitious) =

P(X39 =Ya | Y= Moderate Risk Taker) =

P(X34 =Tidak | Y= Extroverted) =

P(X39 =Ya | Y= Ambitious) =

P(X40 =Ya | Y= Extroverted) =

P(X45 =Ya | Y= Ambitious) =

P(X40 =Ya | Y= Leader) =

P(X46 =Ya | Y= Extroverted) =

P(X40 =Ya | Y= Moderate Risk Taker) =

P(X46 =Ya | Y= Leader) =

P(X40 =Ya | Y= Ambitious) =

P(X46 =Ya | Y= Moderate Risk Taker) =

P(X41 = Tidak | Y= Extroverted) =

P(X46 =Ya | Y= Ambitious) =

P(X41 = Tidak | Y= Leader) =

P(X47 =Ya | Y= Extroverted) =

P(X41 = Tidak | Y= Moderate Risk Taker) =

P(X47 =Ya | Y= Leader) =

P(X41 = Tidak | Y= Ambitious) =

P(X47 =Ya | Y= Moderate Risk Taker) =

P(X42 = Ya | Y= Extroverted) =

P(X47 =Ya | Y= Ambitious) =

P(X42 = Ya | Y= Leader) =

P(X48 =Ya | Y= Extroverted) =

P(X42 = Ya | Y= Moderate Risk Taker) =

P(X48 =Ya | Y= Leader) =

P(X42 = Ya | Y= Ambitious) =

P(X48 =Ya | Y= Moderate Risk Taker) =

P(X43 =Ya | Y= Extroverted) =

P(X48 =Ya | Y= Ambitious) =

P(X43 =Ya | Y= Leader) =

P(X49 =Ya | Y= Extroverted) =

P(X43 =Ya | Y= Moderate Risk Taker) =

P(X49 =Ya | Y= Leader) =

P(X43 =Ya | Y= Ambitious) =

P(X49 =Ya | Y= Moderate Risk Taker) =

P(X44 = Tidak | Y= Extroverted) =

P(X49 =Ya | Y= Ambitious) =

P(X44 = Tidak | Y= Leader) =

P(X50 =Ya | Y= Extroverted) =

P(X44 = Tidak | Y= Moderate Risk Taker) =

P(X50 =Ya | Y= Leader) =

P(X44 = Tidak | Y= Ambitious) =

P(X50 =Ya | Y= Moderate Risk Taker) =

P(X45 =Ya | Y= Extroverted) =

P(X50 =Ya | Y= Ambitious) =

P(X45 =Ya | Y= Leader) =

P(X51 =Ya | Y= Extroverted) =

P(X45 =Ya | Y= Moderate Risk Taker) =

P(X51 =Ya | Y= Leader) =

P(X51 =Ya | Y= Moderate Risk Taker) =

P(X57 =Ya | Y= Leader) =

P(X51 =Ya | Y= Ambitious) =

P(X57 =Ya | Y= Moderate Risk Taker) =

P(X52 =Tidak | Y= Extroverted) =

P(X57 =Ya | Y= Ambitious) =

P(X52 =Tidak | Y= Leader) =

P(X58 =Ya | Y= Extroverted) =

P(X52 Tidak | Y= Moderate Risk Taker) =

P(X58 =Ya | Y= Leader) =

P(X52 =Tidak | Y= Ambitious) =

P(X58 =Ya | Y= Moderate Risk Taker) =

P(X53 =Ya | Y= Extroverted) =

P(X58 =Ya | Y= Ambitious) =

P(X53 =Ya | Y= Leader) =

P(X59 = Ya | Y= Extroverted) =

P(X53 =Ya | Y= Moderate Risk Taker) =

P(X59 = Ya | Y= Leader) =

P(X53 =Ya | Y= Ambitious) =

P(X59 = Ya | Y= Moderate Risk Taker) =

P(X54 =Tidak | Y= Extroverted) =

P(X59 = Ya | Y= Ambitious) =

P(X54 =Tidak | Y= Leader) =

P(X60 = Ya | Y= Extroverted) =

P(X54 =Tidak | Y= Moderate Risk Taker) =

P(X60 = Ya | Y= Leader) =

P(X54=Tidak | Y= Ambitious) =

P(X60 = Ya | Y= Moderate Risk Taker) =

P(X55 =Tidak | Y= Extroverted) =

P(X60 = Ya | Y= Ambitious) =

P(X55 = Tidak | Y= Leader) =

P(X61 =Ya | Y= Extroverted) =

P(X55 = Tidak | Y= Moderate Risk Taker) =

P(X61 =Ya | Y= Leader) =

P(X55 = Tidak | Y= Ambitious) =

P(X61 =Ya | Y= Moderate Risk Taker) =

P(X56 =Tidak | Y= Extroverted) =

P(X61 =Ya | Y= Ambitious) =

P(X56 =Tidak | Y= Leader) =

P(X62 =Ya | Y= Extroverted) =

P(X56 =Tidak | Y= Moderate Risk Taker) =

P(X62 =Ya | Y= Leader) =

P(X56 =Tidak | Y= Ambitious) =

P(X62 =Ya | Y= Moderate Risk Taker) =

P(X57 =Ya | Y= Extroverted) =

P(X62 =Ya | Y= Ambitious) =

P(X63 =Ya | Y= Extroverted) =

P(X68 =Ya | Y= Ambitious) =

P(X63 =Ya | Y= Leader) =

P(X69 =Ya | Y= Extroverted) =

P(X63 =Ya | Y= Moderate Risk Taker) =

P(X69 =Ya | Y= Leader) =

P(X63 =Ya | Y= Ambitious) =

P(X69 =Ya | Y= Moderate Risk Taker) =

P(X64 =Tidak | Y= Extroverted) =

P(X69 =Ya | Y= Ambitious) =

P(X64 =Tidak | Y= Leader) =

P(X70 =Tidak | Y= Extroverted) =

P(X64 =Tidak | Y= Moderate Risk Taker) =

P(X70 =Tidak | Y= Leader) =

P(X64 =Tidak | Y= Ambitious) =

P(X70 =Tidak | Y= Moderate Risk Taker) =

P(X65 =Ya | Y= Extroverted) =

P(X70 =Tidak | Y= Ambitious) =

P(X65 =Ya | Y= Leader) =

P(X71 =Ya | Y= Extroverted) =

P(X65 =Ya | Y= Moderate Risk Taker) =

P(X71 =Ya | Y= Leader) =

P(X65 =Ya | Y= Ambitious) =

P(X71 =Ya | Y= Moderate Risk Taker) =

P(X66 =Tidak | Y= Extroverted) =

P(X71 =Ya | Y= Ambitious) =

P(X66 = Tidak | Y= Leader) =

P(X72 =Ya | Y= Extroverted) =

P(X66 = Tidak | Y= Moderate Risk Taker) =

P(X72 =Ya | Y= Leader) =

P(X66 = Tidak | Y= Ambitious) =

P(X72 =Ya | Y= Moderate Risk Taker) =

P(X67 =Ya | Y= Extroverted) =

P(X72 =Ya | Y= Ambitious) =

P(X67 =Ya | Y= Leader) =

P(X73 = Ya | Y= Extroverted) =

P(X67 =Ya | Y= Moderate Risk Taker) =

P(X73 = Ya | Y= Leader) =

P(X67 =Ya | Y= Ambitious) =

P(X73 =Ya | Y= Moderate Risk Taker) =

P(X68 =Ya | Y= Extroverted) =

P(X73 =Ya | Y= Ambitious) =

P(X68 =Ya | Y= Leader) =

P(X74 = Ya | Y= Extroverted) =

P(X68 =Ya | Y= Moderate Risk Taker) =

P(X74 = Ya | Y= Leader) =

P(X74 = Ya | Y= Moderate Risk Taker) =
P(X74 = Ya | Y= Ambitious) =
P(X75 =Tidak | Y= Extroverted) =
P(X75 =Tidak | Y= Leader) =
P(X75 =Tidak | Y= Moderate Risk Taker) =
P(X75 =Tidak | Y= Ambitious) =
P(X76 = Ya | Y= Extroverted) =
P(X76 = Ya | Y= Leader) =
P(X76 = Ya | Y= Moderate Risk Taker) =
P(X76 = Ya | Y= Ambitious) =

Perhitungan Nilai Extroverted (E)
P (X1 = Ya, X2 = Ya, X3 = Ya, X4 = Ya, X5 = Ya, X6 = Ya, X7 = Ya, X8 = Ya, X9 =
Ya, X10 = Ya, X11 = Ya, X12 = Tidak, X13 = Tidak, X14 = Ya, X15 = Ya, X16 = Ya, X17
= Ya, X18 = Ya, X19 = Ya, X20 = Ya, X21 = Tidak, X22 = Ya, X23 = Ya, X24 = Tidak,
X25 = Ya, X8 = Ya, X9 = Ya, X10 = Ya, X11 = Ya, X12 = Tidak, X13 = Tidak, X14 =
Ya, X15 = Ya, X26 = Ya, X27 = Ya, X28 = Ya, X29 = Ya, X30 = Ya, X31 = Tidak, X31
= Tidak, X33 = Tidak, X34 = Tidak, X35 = Ya, X36 = Ya, X37 = Ya, X38 = Ya, X39 =
Ya, X40 = Ya, X41 = Tidak, X42 = Ya, X43 = Ya, X44 = Tidak, X45 = Ya, X46 = Ya,
X47 = Ya, X48 = Ya, X49 = Tidak, X50 = Ya, X51 = Ya, X52 = Ya, X53 = Ya, X54 =
Tidak, X55 = Tidak, X56 = Tidak, X57 = Ya, X58 = Ya, X59 = Ya, X60 = Ya, X61 = Ya,
X62 = Ya, X63 = Ya, X64 = Tidak, X65 = Ya, X66 = Tidak, X67 = Ya, X68 = Ya, X69 =
Ya, X70 = Tidak, X71 = Ya, X = Ya, X19 = Ya, X20 = Ya, X21 = Tidak, X22 = Ya, X23
= Ya, X24 = Tidak, X72 = Ya, X73 = Ya, X74 = Ya, X75 = Tidak, X76 = Ya | Y =
Extroverted)
= { P(X1=Ya | Y= Extroverted) x P(X2 =Ya | Y= Extroverted) x P(X3 =Ya | Y=
Extroverted) x P(X4 =Ya | Y= Extroverted) x P(X5 =Ya | Y= Extroverted) x P(X6
=Ya | Y= Extroverted) x P(X7 =Ya | Y= Extroverted) x P(X8 =Ya | Y=
Extroverted) x P(X9 =Ya | Y= Extroverted) x P(X10 =Ya | Y= Extroverted) x
P(X11 =Ya | Y= Extroverted) x P(X12 = Tidak | Y= Extroverted) x P(X13 = Tidak
| Y= Extroverted) x P(X14 =Ya | Y= Extroverted) x P(X15 =Ya | Y= Extroverted)
x P(X16 =Ya | Y= Extroverted) x P(X17 =Ya | Y= Extroverted) x P(X18 =Ya | Y=
Extroverted) x P(X19 =Ya | Y= Extroverted) x P(X20 =Ya | Y= Extroverted) x
P(X21 =Tidak | Y= Extroverted) x P(X22 =Ya | Y= Extroverted) x P(X23 =Ya | Y=
Extroverted) x P(X24 = Tidak | Y= Extroverted) x P(X25 =Ya | Y= Extroverted) x
P(X26 =Ya | Y= Extroverted) x P(X27 =Ya | Y= Extroverted) x P(X28 = Ya | Y=
Extroverted) x P(X29 = Ya | Y= Extroverted) x P(X30 =Tidak | Y= Extroverted)
x P(X31 =Tidak | Y= Extroverted) x P(X32 =Tidak | Y= Extroverted) x P(X33
=Tidak | Y= Extroverted) x P(X34 =Tidak | Y= Extroverted) x P(X35 =Ya | Y=
Extroverted) x P(X36 =Ya | Y= Extroverted) x P(X37 =Tidak | Y= Extroverted) x
P(X38 =Ya | Y= Extroverted) x P(X39 =Ya | Y= Extroverted) x P(X40 =Ya | Y=

Extroverted) x P(X41 = Tidak | Y= Extroverted) x P(X42 = Ya | Y= Extroverted)
x P(X43 =Ya | Y= Extroverted) x P(X44 = Tidak | Y= Extroverted) x P(X45 =Ya |
Y= Extroverted) x P(X46 =Ya | Y= Extroverted) x P(X47 =Ya | Y= Extroverted)
x P(X48 =Ya | Y= Extroverted) x P(X49 =Ya | Y= Extroverted) x P(X50 =Ya | Y=
Extroverted) x P(X51 =Ya | Y= Extroverted) x P(X52 =Tidak | Y= Extroverted) x
P(X53 =Ya | Y= Extroverted) x P(X54 =Tidak | Y= Extroverted) x P(X55 =Tidak |
Y= Extroverted) x P(X56 =Tidak | Y= Extroverted) x P(X57 =Ya | Y=
Extroverted) x P(X58 =Ya | Y= Extroverted) x P(X59 = Ya | Y= Extroverted) x
P(X60 = Ya | Y= Extroverted) x P(X61 =Ya | Y= Extroverted) x P(X62 =Ya | Y=
Extroverted) x P(X63 =Ya | Y= Extroverted) x P(X64 = Tidak | Y= Ambitious) x
P(X65 =Ya | Y= Extroverted) x P(X66 =Tidak | Y= Extroverted) x P(X67 =Ya |
Y= Extroverted) x P(X68 =Ya | Y= Leader) x P(X69 =Ya | Y= Extroverted) x
P(X70 =Tidak | Y= Extroverted) x P(X71 =Ya | Y= Extroverted) x P(X72 =Ya | Y=
Extroverted) x P(X73 = Ya | Y= Extroverted) x P(X74 = Ya | Y= Extroverted) x
P(X75 =Tidak | Y= Extroverted) x P(X76 = Ya | Y= Extroverted)}
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= 7.74155e-22

Perhitungan Nilai Leader (L)
P (X1 = Ya, X2 = Ya, X3 = Ya, X4 = Ya, X5 = Ya, X6 = Ya, X7 = Ya, X8 = Ya, X9 =
Ya, X10 = Ya, X11 = Ya, X12 = Tidak, X13 = Tidak, X14 = Ya, X15 = Ya, X16 = Ya, X17
= Ya, X18 = Ya, X19 = Ya, X20 = Ya, X21 = Tidak, X22 = Ya, X23 = Ya, X24 = Tidak,
X25 = Ya, X8 = Ya, X9 = Ya, X10 = Ya, X11 = Ya, X12 = Tidak, X13 = Tidak, X14 =
Ya, X15 = Ya, X26 = Ya, X27 = Ya, X28 = Ya, X29 = Ya, X30 = Ya, X31 = Tidak, X31

= Tidak, X33 = Tidak, X34 = Tidak, X35 = Ya, X36 = Ya, X37 = Ya, X38 = Ya, X39 =
Ya, X40 = Ya, X41 = Tidak, X42 = Ya, X43 = Ya, X44 = Tidak, X45 = Ya, X46 = Ya,
X47 = Ya, X48 = Ya, X49 = Tidak, X50 = Ya, X51 = Ya, X52 = Ya, X53 = Ya, X54 =
Tidak, X55 = Tidak, X56 = Tidak, X57 = Ya, X58 = Ya, X59 = Ya, X60 = Ya, X61 = Ya,
X62 = Ya, X63 = Ya, X64 = Tidak, X65 = Ya, X66 = Tidak, X67 = Ya, X68 = Ya, X69 =
Ya, X70 = Tidak, X71 = Ya, X = Ya, X19 = Ya, X20 = Ya, X21 = Tidak, X22 = Ya, X23
= Ya, X24 = Tidak, X72 = Ya, X73 = Ya, X74 = Ya, X75 = Tidak, X76 = Ya | Y =
Leader)
= { P(X1=Ya | Y= Leader) x P(X2 =Ya | Y= Leader) x P(X3 =Ya | Y= Leader) x
P(X4 =Ya | Y= Leader) x P(X5 =Ya | Y= Leader) x P(X6 =Ya | Y= Leader) x P(X7
=Ya | Y= Leader) x P(X8 =Ya | Y= Leader) x P(X9 =Ya | Y= Leader) x P(X10
=Ya | Y= Leader) x P(X11 =Ya | Y= Leader) x P(X12 = Tidak | Y= Leader) x
P(X13 = Tidak | Y= Leader) x P(X14 =Ya | Y= Leader) x P(X15 =Ya | Y= Leader)
x P(X16 =Ya | Y= Leader) x P(X17 =Ya | Y= Leader) x P(X18 =Ya | Y= Leader) x
P(X19 =Ya | Y= Leader) x P(X20 =Ya | Y= Leader) x P(X21 =Tidak | Y= Leader)
x P(X22 =Ya | Y= Leader) x P(X23 =Ya | Y= Leader) x P(X24 = Tidak | Y= Leader)
x P(X25 =Ya | Y= Leader) x P(X26 =Ya | Y= Leader) x P(X27 =Ya | Y= Leader)
x P(X28 = Ya | Y= Leader) x P(X29 = Ya | Y= Leader) x P(X30 =Tidak | Y=
Leader) x P(X31 =Tidak | Y= Leader) x P(X32 =Tidak | Y= Leader) x P(X33
=Tidak | Y= Leader) x P(X34 =Tidak | Y= Leader) x P(X35 =Ya | Y= Leader) x
P(X36 =Ya | Y= Leader) x P(X37 =Tidak | Y= Leader) x P(X38 =Ya | Y= Leader)
x P(X39 =Ya | Y= Leader) x P(X40 =Ya | Y= Leader) x P(X41 = Tidak | Y= Leader)
x P(X42 = Ya | Y= Leader) x P(X43 =Ya | Y= Leader) x P(X44 = Tidak | Y=
Leader) x P(X45 =Ya | Y= Leader) x P(X46 =Ya | Y= Leader) x P(X47 =Ya | Y=
Leader) x P(X48 =Ya | Y= Leader) x P(X49 =Ya | Y= Leader) x P(X50 =Ya | Y=
Leader) x P(X51 =Ya | Y= Leader) x P(X52 =Tidak | Y= Leader) x P(X53 =Ya |
Y= Leader) x P(X54 =Tidak | Y= Leader) x P(X55 =Tidak | Y= Leader) x P(X56
=Tidak | Y= Leader) x P(X57 =Ya | Y= Leader) x P(X58 =Ya | Y= Leader) x P(X59
= Ya | Y= Leader) x P(X60 = Ya | Y= Leader) x P(X61 =Ya | Y= Leader) x P(X62
=Ya | Y= Leader) x P(X63 =Ya | Y= Leader) x P(X64 = Tidak | Y= Ambitious) x
P(X65 =Ya | Y= Leader) x P(X66 =Tidak | Y= Leader) x P(X67 =Ya | Y= Leader)

x P(X68 =Ya | Y= Leader) x P(X69 =Ya | Y= Leader) x P(X70 =Tidak | Y= Leader)
x P(X71 =Ya | Y= Leader) x P(X72 =Ya | Y= Leader) x P(X73 = Ya | Y= Leader)
x P(X74 = Ya | Y= Leader) x P(X75 =Tidak | Y= Leader) x P(X76 = Ya | Y=
Leader)}
= 1e-22
Perhitungan Nilai Moderate Risk Taker (M)
P (X1 = Ya, X2 = Ya, X3 = Ya, X4 = Ya, X5 = Ya, X6 = Ya, X7 = Ya, X8 = Ya, X9 =
Ya, X10 = Ya, X11 = Ya, X12 = Tidak, X13 = Tidak, X14 = Ya, X15 = Ya, X16 = Ya, X17
= Ya, X18 = Ya, X19 = Ya, X20 = Ya, X21 = Tidak, X22 = Ya, X23 = Ya, X24 = Tidak,
X25 = Ya, X8 = Ya, X9 = Ya, X10 = Ya, X11 = Ya, X12 = Tidak, X13 = Tidak, X14 =
Ya, X15 = Ya, X26 = Ya, X27 = Ya, X28 = Ya, X29 = Ya, X30 = Ya, X31 = Tidak, X31
= Tidak, X33 = Tidak, X34 = Tidak, X35 = Ya, X36 = Ya, X37 = Ya, X38 = Ya, X39 =
Ya, X40 = Ya, X41 = Tidak, X42 = Ya, X43 = Ya, X44 = Tidak, X45 = Ya, X46 = Ya,
X47 = Ya, X48 = Ya, X49 = Tidak, X50 = Ya, X51 = Ya, X52 = Ya, X53 = Ya, X54 =
Tidak, X55 = Tidak, X56 = Tidak, X57 = Ya, X58 = Ya, X59 = Ya, X60 = Ya, X61 = Ya,
X62 = Ya, X63 = Ya, X64 = Tidak, X65 = Ya, X66 = Tidak, X67 = Ya, X68 = Ya, X69 =
Ya, X70 = Tidak, X71 = Ya, X = Ya, X19 = Ya, X20 = Ya, X21 = Tidak, X22 = Ya, X23
= Ya, X24 = Tidak, X72 = Ya, X73 = Ya, X74 = Ya, X75 = Tidak, X76 = Ya | Y =
Moderate Risk Taker)
= { P(X1=Ya | Y= Moderate Risk Taker) x P(X2 =Ya | Y= Moderate Risk Taker) x
P(X3 =Ya | Y= Moderate Risk Taker) x P(X4 =Ya | Y= Moderate Risk Taker) x
P(X5 =Ya | Y= Moderate Risk Taker) x P(X6 =Ya | Y= Moderate Risk Taker) x
P(X7 =Ya | Y= Moderate Risk Taker) x P(X8 =Ya | Y= Moderate Risk Taker) x
P(X9 =Ya | Y= Moderate Risk Taker) x P(X10 =Ya | Y= Moderate Risk Taker) x
P(X11 =Ya | Y= Moderate Risk Taker) x P(X12 = Tidak | Y= Moderate Risk
Taker) x P(X13 = Tidak | Y= Moderate Risk Taker) x P(X14 =Ya | Y= Moderate
Risk Taker) x P(X15 =Ya | Y= Moderate Risk Taker) x P(X16 =Ya | Y= Moderate
Risk Taker) x P(X17 =Ya | Y= Moderate Risk Taker) x P(X18 =Ya | Y= Moderate
Risk Taker) x P(X19 =Ya | Y= Moderate Risk Taker) x P(X20 =Ya | Y= Moderate
Risk Taker) x P(X21 =Tidak | Y= Moderate Risk Taker) x P(X22 =Ya | Y=

Moderate Risk Taker) x P(X23 =Ya | Y= Moderate Risk Taker) x P(X24 = Tidak
| Y= Moderate Risk Taker) x P(X25 =Ya | Y= Moderate Risk Taker) x P(X26 =Ya
| Y= Moderate Risk Taker) x P(X27 =Ya | Y= Moderate Risk Taker) x P(X28 =
Ya | Y= Moderate Risk Taker) x P(X29 = Ya | Y= Moderate Risk Taker) x P(X30
=Tidak | Y= Moderate Risk Taker) x P(X31 =Tidak | Y= Moderate Risk Taker) x
P(X32 =Tidak | Y= Moderate Risk Taker) x P(X33 =Tidak | Y= Moderate Risk
Taker) x P(X34 =Tidak | Y= Moderate Risk Taker) x P(X35 =Ya | Y= Moderate
Risk Taker) x P(X36 =Ya | Y= Moderate Risk Taker) x P(X37 =Tidak | Y=
Moderate Risk Taker) x P(X38 =Ya | Y= Moderate Risk Taker) x P(X39 =Ya | Y=
Moderate Risk Taker) x P(X40 =Ya | Y= Moderate Risk Taker) x P(X41 = Tidak
| Y= Moderate Risk Taker) x P(X42 = Ya | Y= Moderate Risk Taker) x P(X43
=Ya | Y= Moderate Risk Taker) x P(X44 = Tidak | Y= Moderate Risk Taker) x
P(X45 =Ya | Y= Moderate Risk Taker) x P(X46 =Ya | Y= Moderate Risk Taker)
x P(X47 =Ya | Y= Moderate Risk Taker) x P(X48 =Ya | Y= Moderate Risk Taker)
x P(X49 =Ya | Y= Moderate Risk Taker) x P(X50 =Ya | Y= Moderate Risk Taker)
x P(X51 =Ya | Y= Moderate Risk Taker) x P(X52 =Tidak | Y= Moderate Risk
Taker) x P(X53 =Ya | Y= Moderate Risk Taker) x P(X54 =Tidak | Y= Moderate
Risk Taker) x P(X55 =Tidak | Y= Moderate Risk Taker) x P(X56 =Tidak | Y=
Moderate Risk Taker) x P(X57 =Ya | Y= Moderate Risk Taker) x P(X58 =Ya | Y=
Moderate Risk Taker) x P(X59 = Ya | Y= Moderate Risk Taker) x P(X60 = Ya |
Y= Moderate Risk Taker) x P(X61 =Ya | Y= Moderate Risk Taker) x P(X62 =Ya
| Y= Moderate Risk Taker) x P(X63 =Ya | Y= Moderate Risk Taker) x P(X64 =
Tidak | Y= Ambitious) x P(X65 =Ya | Y= Moderate Risk Taker) x P(X66 =Tidak
| Y= Moderate Risk Taker) x P(X67 =Ya | Y= Moderate Risk Taker) x P(X68 =Ya
| Y= Leader) x P(X69 =Ya | Y= Moderate Risk Taker) x P(X70 =Tidak | Y=
Moderate Risk Taker) x P(X71 =Ya | Y= Moderate Risk Taker) x P(X72 =Ya | Y=
Moderate Risk Taker) x P(X73 = Ya | Y= Moderate Risk Taker) x P(X74 = Ya |
Y= Moderate Risk Taker) x P(X75 =Tidak | Y= Moderate Risk Taker) x P(X76 =
Ya | Y= Moderate Risk Taker)}
= 7e-21

Perhitungan Nilai Ambitious (A)
P (X1 = Ya, X2 = Ya, X3 = Ya, X4 = Ya, X5 = Ya, X6 = Ya, X7 = Ya, X8 = Ya, X9 =
Ya, X10 = Ya, X11 = Ya, X12 = Tidak, X13 = Tidak, X14 = Ya, X15 = Ya, X16 = Ya, X17
= Ya, X18 = Ya, X19 = Ya, X20 = Ya, X21 = Tidak, X22 = Ya, X23 = Ya, X24 = Tidak,
X25 = Ya, X8 = Ya, X9 = Ya, X10 = Ya, X11 = Ya, X12 = Tidak, X13 = Tidak, X14 =
Ya, X15 = Ya, X26 = Ya, X27 = Ya, X28 = Ya, X29 = Ya, X30 = Ya, X31 = Tidak, X31
= Tidak, X33 = Tidak, X34 = Tidak, X35 = Ya, X36 = Ya, X37 = Ya, X38 = Ya, X39 =
Ya, X40 = Ya, X41 = Tidak, X42 = Ya, X43 = Ya, X44 = Tidak, X45 = Ya, X46 = Ya,
X47 = Ya, X48 = Ya, X49 = Tidak, X50 = Ya, X51 = Ya, X52 = Ya, X53 = Ya, X54 =
Tidak, X55 = Tidak, X56 = Tidak, X57 = Ya, X58 = Ya, X59 = Ya, X60 = Ya, X61 = Ya,
X62 = Ya, X63 = Ya, X64 = Tidak, X65 = Ya, X66 = Tidak, X67 = Ya, X68 = Ya, X69 =
Ya, X70 = Tidak, X71 = Ya, X = Ya, X19 = Ya, X20 = Ya, X21 = Tidak, X22 = Ya, X23
= Ya, X24 = Tidak, X72 = Ya, X73 = Ya, X74 = Ya, X75 = Tidak, X76 = Ya | Y =
Ambitious)
= { P(X1=Ya | Y= Ambitious) x P(X2 =Ya | Y= Ambitious) x P(X3 =Ya | Y=
Ambitious) x P(X4 =Ya | Y= Ambitious) x P(X5 =Ya | Y= Ambitious) x P(X6
=Ya | Y= Ambitious) x P(X7 =Ya | Y= Ambitious) x P(X8 =Ya | Y= Ambitious)
x P(X9 =Ya | Y= Ambitious) x P(X10 =Ya | Y= Ambitious) x P(X11 =Ya | Y=
Ambitious) x P(X12 = Tidak | Y= Ambitious) x P(X13 = Tidak | Y= Ambitious)
x P(X14 =Ya | Y= Ambitious) x P(X15 =Ya | Y= Ambitious) x P(X16 =Ya | Y=
Ambitious) x P(X17 =Ya | Y= Ambitious) x P(X18 =Ya | Y= Ambitious) x P(X19
=Ya | Y= Ambitious) x P(X20 =Ya | Y= Ambitious) x P(X21 =Tidak | Y=
Ambitious) x P(X22 =Ya | Y= Ambitious) x P(X23 =Ya | Y= Ambitious) x P(X24
= Tidak | Y= Ambitious) x P(X25 =Ya | Y= Ambitious) x P(X26 =Ya | Y=
Ambitious) x P(X27 =Ya | Y= Ambitious) x P(X28 = Ya | Y= Ambitious) x P(X29
= Ya | Y= Ambitious) x P(X30 =Tidak | Y= Ambitious) x P(X31 =Tidak | Y=
Ambitious) x P(X32 =Tidak | Y= Ambitious) x P(X33 =Tidak | Y= Ambitious) x
P(X34 =Tidak | Y= Ambitious) x P(X35 =Ya | Y= Ambitious) x P(X36 =Ya | Y=
Ambitious) x P(X37 =Tidak | Y= Ambitious) x P(X38 =Ya | Y= Ambitious) x
P(X39 =Ya | Y= Ambitious) x P(X40 =Ya | Y= Ambitious) x P(X41 = Tidak | Y=

Ambitious) x P(X42 = Ya | Y= Ambitious) x P(X43 =Ya | Y= Ambitious) x P(X44
= Tidak | Y= Ambitious) x P(X45 =Ya | Y= Ambitious) x P(X46 =Ya | Y=
Ambitious) x P(X47 =Ya | Y= Ambitious) x P(X48 =Ya | Y= Ambitious) x P(X49
=Ya | Y= Ambitious) x P(X50 =Ya | Y= Ambitious) x P(X51 =Ya | Y= Ambitious)
x P(X52 =Tidak | Y= Ambitious) x P(X53 =Ya | Y= Ambitious) x P(X54 =Tidak |
Y= Ambitious) x P(X55 =Tidak | Y= Ambitious) x P(X56 =Tidak | Y= Ambitious)
x P(X57 =Ya | Y= Ambitious) x P(X58 =Ya | Y= Ambitious) x P(X59 = Ya | Y=
Ambitious) x P(X60 = Ya | Y= Ambitious) x P(X61 =Ya | Y= Ambitious) x P(X62
=Ya | Y= Ambitious) x P(X63 =Ya | Y= Ambitious) x P(X64 = Tidak | Y=
Ambitious) x P(X65 =Ya | Y= Ambitious) x P(X66 =Tidak | Y= Ambitious) x
P(X67 =Ya | Y= Ambitious) x P(X68 =Ya | Y= Leader) x P(X69 =Ya | Y=
Ambitious) x P(X70 =Tidak | Y= Ambitious) x P(X71 =Ya | Y= Ambitious) x
P(X72 =Ya | Y= Ambitious) x P(X73 = Ya | Y= Ambitious) x P(X74 = Ya | Y=
Ambitious) x P(X75 =Tidak | Y= Ambitious) x P(X76 = Ya | Y= Ambitious)}
= 2 e-20
Karena nilai (P|Ambitious) lebih besar dari nilai (P|Moderate
Risk Taker), nilai (P|Leader) dan nilai (P|Extroverted) maka
keputusannya adalah Tipe Kepribadian yang dimiliki pengguna pada
umumnya adalah “Ambitious” (A)

