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ABSTRAK 

 
Purwoko, Muhammad Fauzi. Pengembangan Instrumen Bimbingan Karier Melalui 

Adaptasi Skala Career Adapt Abilities Scale pada Siswa Sekolah Menengah 
Kejuruan (SMK) Se-Kabupaten Temanggung. 

Tesis. Program Studi Bimbingan dan Konseling. Pascasarjana. 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Prof. Dr. Mungin Eddy 

Wibowo, M.Pd. Kons. Pembimbing II Prof. Dr. Muhammad Japar, M.Si. 
 

Kata Kunci : Instrumen, Adaptasi, Skala, Adaptabilitas, Karier. 

 
Adaptabilitas karier merupakan bentuk kesiapan seseorang untuk mengerjakan 

tugas yang dapat diprediksi, melakukan perencanaan, dan berperan aktif terhadap 

perubahan cara dan kondisi kerja. Kemampuan adaptablitas karier diperlukan siswa 

untuk melakukan perubahan diri tanpa kesulitan saat menghadapi dinamika karier. 

Untuk mengukur kemampuan adaptabilitas karier diperlukan instrument yang valid dan 

reliabel. Career Adapt-Abilities Scale (CAAS) merupakan salah satu skala yang 

paling banyak digunakan untuk menilai kemampuan adaptabilitas karier di 

berbagai negara. Skala adaptabilitas Karier terdiri dari empat subskala, masing- 

masing dengan enam aitem. Subskala mengukur perhatian, kontrol, rasa ingin 

tahu, dan kepercayaan diri sebagai sumber psikososial untuk mengelola transisi 

pekerjaan, tugas perkembangan, dan trauma kerja. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengadaptasi skala CAAS ke dalam bahasa 

Indonesia dan melihat validitas dan reliabilitas skala CAAS versi bahsa Indonesia. 

Proses adaptasi meliputi (1) memahami indikator keperilakuan tes asli, (2) 

menerjemahkan skala, (3) menguji keterbacaan, (4) menguji daya beda aitem, (4) 

estimasi validitas dan reliiabilitas hasil ukur. Responden penelitian ini sebanyak 

797 siswa yang berasal dari SMK Kabupaten Temanggung dengan rentang usia 

subjek 15-20 tahun. Hasil analisi CFA menunjukkan nilai loading factor (λ)  

untuk masing-masing variabel manifest lebih besar dari 0,5. Ini berarti bahwa 

masing-masing variabel dinyatakan valid dalam membentuk konstruk, sedangkan 

hasil uji reliabilitas skala sebesar 0,933. Berdasarkan hasil pengujian tersebut 

instrument CAAS versi bahasa Indonesia memiliki konstruk validitas dan 

reliabilitas yang baik. Skala hasil adaptasi ini diharapkan  dapat  digunakan 

sebagai instrument assesment bimbingan karier di sekolah menengah kejuruan. 
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ABSTRACT 

 
Purwoko, Muhammad Fauzi. Development of Career Guidance Instrument 

Through Adapt Abilities Scale Scale Adaptation for Vocational High School 

Students (SMK) in Temanggung. 

Thesis. Guidance and Counseling Study Program. Postgraduate. 

Semarang State University. Advisor I Prof. Dr. Maybe Eddy 

Wibowo, M.Pd. Cons. Advisor II Prof. Dr. Muhammad Japar, M.Sc. 

 

Keywords: Instrument, Adaptation, Scale, Career, Adaptability. 

 

Career adaptability is a form of one's readiness to work on predictable 

tasks, plan, and play an active role in changing work methods and conditions. 

Career adaptability is needed by students to change themselves without difficulty 

when facing career dynamics. To measure career adaptability, a valid and reliable 

instrument is needed. Career Adapt-Abilities Scale (CAAS) is one of the most 

widely used scales to assess career adaptability in various countries. The Career 

Adaptability Scale consists of four subscales, each with six items. The scales 

measure attention, control, curiosity, and self-confidence as psychosocial sources 

for managing work transitions, developmental tasks, and work trauma. 

This study aims to adapt the scale of CAAS into Indonesian and see the 

validity and reliability of the CAAS scale Indonesian version. The adaptation 

process includes (1) understanding the behavioral indicators of the original test, 

(2) translating the scale, (3) testing the readability, (4) testing the item's different 

power, (4) estimating the validity and reliability of the measurement results. The 

respondents of this study were 797 students from the Temanggung Regency 

Vocational School with a subject age range of 15-20 years. The results of the CFA 

analysis show the value of the loading factor (λ) for each manifest variable greater 

than 0.5. This means that each variable is declared valid in forming a construct, 

while the scale reliability test results are 0.933. Based on the results of these tests 

the Indonesian version of the CAAS instrument has a good construct of validity 

and reliability. The scale of the results of this adaptation is expected to be used as 

an instrument of assessment of career guidance in vocational high schools. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

 
1.1. Latar Belakang 

 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan lembaga pendidikan yang 

bertujuan untuk menghasilkan specific human capital. Sejak awal siswa dididik 

untuk berkomitmen pada keterampilan tertentu (specific) yang match langsung 

dengan kepentingan sektor dunia usaha atau dunia industri (Suyanto, 2008 : 2). 

Sekolah menengah kejuruan memiliki peranan penting bagi pencapaian tujuan 

yaitu menyiapkan siswa untuk menguasai keterampilan dan sikap professional 

sehingga siap memasuki lapangan kerja melalui pembentukan dan penguasaan 

kecakapan hidup. Selain membekali penguasaan bidang kompetensi keahlian dan 

keterampilan, agar siswa lulusan SMK dapat bekerja secara produktif dan 

professional maka diperlukan layanan bimbingan karier dalam membantu mereka 

menyiapakan karier dan masa depannya (Muslihati & Aryani, 2014). 

Bimbingan karier merupakan salah satu dari layanan bimbingan dan 

konseling di sekolah. Menurut Supriatna dan Budiman (2009 : 12) layanan 

bimbingan karier di SMK mencakup pemberian bantuan kepada siswa agar dapat 

mengenal dan memahami dirinya, mengenal dunia kerja, merencanakan masa 

depan yang sesuai dengan bentuk kehidupan yang diharapkannya, mampu 

menentukan dan mengambil keputusan secara tepat dan bertanggung jawab atas 

keputusan yang diambilnya itu sehingga mampu mewujudkan dirinya secara 

bermakna. Dengan demikian, melalui layanan bimbingan karier diharapkan dapat 
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membantu siswa mengenal bakat, minat dan kemampuannya dalam memilih dan 

membuat keputusan, serta dapat menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan 

kesempatan pendidikan dan kariernya yang sesuai dengan tuntutan lingkungan 

kehidupan yang selalu berubah. 

Tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini dunia mengalami perubahan yang 

begitu cepat. Perubahan tersebut membuat semua pihak harus segera 

menyesuaikan dirinya supaya tidak terlindas atau tertinggal arus perubahan. 

Karena perubahan ekonomi, masyarakat, dan teknologi, maka dunia kerja serta 

sifat pekerjaan juga telah mengalami perubahan sehingga hal ini menghasilkan 

ketidakpastian pasar tenaga kerja dan persaingan yang lebih  tinggi, 

ketidakamanan kerja, dan jalur karir yang terfragmentasi (Baruch & Bozionelos, 

2011; Magiori, Rossier, & Savickas, 2015). 

Transisi dari sekolah menuju dunia kerja merupakan fase penting bagi 

setiap siswa khususnya siswa sekolah menengah kejuruan (SMK). Meninggalkan 

kehidupan sekolah dan memulai kehidupan di dunia kerja membutuhkan 

keputusan terkait karier yang penting yang dapat menentukan keberhasilan karier 

masa depan. Sayangnya, dengan sedikit pengetahuan dan pengalaman tentang 

dunia kerja, siswa yang baru lulus sekolah sering mengalami kesulitan dalam 

menemukan pekerjaan yang sesuai saat memasuki dunia kerja (Koen, Klehe, 

Vianen, 2012). 

Permasalahan yang sering dihadapi siswa SMK selain belum memiliki 

informasi dunia kerja yang memadai juga belum siap untuk menghadapi 

perubahan di dunia kerja, belum mengetahui berbagai jenis pekerjaan, dan syarat- 
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syarat yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Oleh karena itu siswa perlu dibekali 

dengan keterampilan untuk menyesuaikan diri dengan dunia kerja yang akan 

dimasukinya, sehingga dalam mengikuti seleksi kerja siswa dapat mempersiapkan 

dirinya dengan baik. 

Kualifikasi calon tenaga kerja yang dibutuhkan dunia kerja di samping 

syarat keilmuan dan keterampilan juga serangkaian kemampuan non-teknis yang 

tidak terlihat wujudnya namun sangat diperlukan yang disebut sebagai soft skills. 

Soft skills didefinisikan sebagai perilaku personal dan interpersonal yang 

mengembangkan dan memaksimalkan kinerja humanis termasuk diantaranya 

kemampuan berkomunikasi, bersosialisasi, bekerja dalam tim, ketahanan mental, 

disiplin, tanggung jawab dan kemampuan beradaptasi. Menurut Sukardi (2012:  

5), diantara kelemahan lulusan SMK sebagai tenaga kerja baru di dunia industri 

lebih banyak pada aspek soft skill seperti kepercayan diri yang rendah, kerjasama 

tim, manajemen diri, kedisiplinan, inisiatif, mental kerja, sikap kerja, motivasi 

kerja dan kemampuan beradaptasi. 

Untuk menghadapi tugas perkembangan, transisi dan trauma kerja, diantara 

keterampilan yang dibutuhkan adalah penyesuaian diri atau kemampuan 

beradaptasi. Proses kesiapan seseorang dalam menghadapi berbagai situasi dan 

perubahan di dunia kerja oleh Savickas (2004) diistilahkan dengan career 

adaptability (adaptabilitas karier). Kemampuan beradaptasi merupakan konstruksi 

penting dalam teori konstruksi karier dan mencerminkan konstelasi perilaku, 

kompetensi, dan sikap individu yang terlibat dalam penyesuaian diri dengan 

pekerjaan yang sesuai dengan mereka (Savickas, 2005: 45). Konsep adaptabilitas 
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karier didefinisikan Savickas sebagai kesiapan untuk mengerjakan tugas yang 

tidak terprediksi, melakukan perencanaa untuk mempersiapkan dan turut berperan 

dalam pekerjaan dan kondisi kerja (Creed, Fallon, & Hood, 2008). Dalam hal ini 

dapat pula dianggap sebagai kesiapan untuk mengatasi perubahan dalam 

pekerjaan dan kondisi kerja. Definisi Savickas tersebut, secara tersirat 

menjelaskan bahwa adaptabilitas karier merupakan suatu kemampuan untuk 

melakukan perubahan diri tanpa kesulitan saat adanya dinamika karier. 

Adaptabilitas karier merupakan dimensi dari psikososial yang merujuk pada 

kesiapan dan sumberdaya individu untuk melaksanakan tugas dalam dunia kerja 

(Savickas, 2005: 51). Tugas tersebut meliputi pelaksanaan serta pengembangan 

tugas yang ada, transisi karier, dan masalah psikis. Seseorang yang memiliki 

adaptabilitas karier tinggi tidak merasakan banyak hambatan dalam mengejar 

karier, mempunyai banyak minat, dan kualitas hidup lebih tinggi (Soresi, Nota, & 

Ferrari, 2012). Menurut Savickas (Lent & Brown, 2012) terdapat empat dimensi 

global dari adaptasi karier yakni concern (perhatian), control (pengendalian), 

curiosity (rasa ingin tahu), confidence (rasa percaya diri). 

Penelitian tentang kemampuan adaptabilitas karier menunjukkan bahwa 

remaja yang memiliki kemampuan adaptabilitas karier yang lebih tinggi, lebih 

berhasil dalam menguasai transisi kejuruan dan mampu membuat pilihan karier 

yang lebih baik ( Creed, Muller, & Patton, 2003). Terlibat dalam perilaku adaptif 

sebelum transisi karier dapat berfungsi sebagai persiapan yang mendorong 

kualitas kerja dan kesuksesan kerja (Hirschi, 2010). Singkatnya, kemampuan 

adaptabilitas karier dapat meningkatkan kesempatan untuk menemukan pekerjaan 
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yang sesuai, sehingga meningkatkan kesuksesan karier dan bahkan kesejahteraan 

(Hartug & Taber, 2008). 

Adaptabilitas karier dapat ditunjukkan dengan berbagai aktifitas yang 

berkaitan dengan perencanaan, melaksanakan tugas secara efektif dalam berbagai 

kondisi dan pencarian tantangan baru. Individu yang memiliki adaptabilitas karier 

tinggi dapat menganggap dirinya lebih berharga dalam lingkungan sosial (Spurk, 

dkk., 2015:3). Kemampuan beradaptasi dalam karier terkait dengan berbagai 

aspek pekerjaan dan domain karier misalnya keterlibatan kerja ( Rossier, zecca, 

Stauffer, Maggiori, & Dauwalder, 2012), keterampilan kerja misalnya 

keterampilan kerja tim ( de Guzman & choi, 2013) kecakapan pencarian kerja 

(Guan et al., 2013), kepuasan kerja (Maggiori, Johnston, Krings, Massoudi, & 

Rossier, 2013). dan stress kerja (Johnston, Luciano, Maggiori, Ruch & Rossier, 

2013). 

Berdasarkan penelitian tersebut dapat dipahami bahwa  peran  

adaptabilitas karier adalah meningkatkan pemahaman diri, keahlian dan 

kompetensi diri, mendukung perkembangan jabatan dan kompetensi dengan 

memotivasi individu untuk mengembangkan intelektualitas dan pribadi, 

mendorong keinginan untuk melakukan eksplorasi karier dan strategi untuk 

mendapatkan karier tersebut, membantu mengembangkan keahlian kerja serta 

membantu ketegasan karier dan keahlian dalam merencanakan karier. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa kemampuan adaptabilitas karier bagi siswa adalah hal yang 

sangat penting untuk dimiliki. 
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Terkait dengan pengukuran adaptabilitas karier, terdapat instrumen CAAS 

atau Career Adapt Abilities Scale yang telah digunakan diberbagai negara di 

dunia. Alat ukur ini merupakan hasil penyusunan bersama dari sejumlah ahli dari 

berbagai negara. Savickas & Porfeli (2012) mengungkapkan, suatu tim 

internasional yang terdiri dari psikolog karier dari 18 negara terlibat bersama 

dalam penyusunan alat ukur ini, yakni Australia- Mary McMahon; Belgia- Raoul 

Van Esbroeck dan Nicky Dries; Brazil- M. Celia Lassance; China- Zhijin Hou; 

Inggris-Jenny Bimrose; Perancis-Jean Guichard dan Jacques Pouyard; Jerman- 

Barbel Kracke; Hong Kong- Alvin Leung; Islandia- Gugga Vihjalmsdottir; Italia- 

Salvatore Soresi, Laura Nota, dan Lea Ferrari; Jepang- Agnes Watanabe; Korea- 

Jinkook Tak; Belanda- Annelies van Vianen dan Ute Klehel; Portugal- Maria 

Eduarda Duarte; Afrika Selatan-Kobus Maree dan Mark Watson; Switzerland- 

Jean Pierre Dauwalder dan Jerome Rossier, Taiwan- Hsiu lan Tien; USA- Mark 

Savickas, Erik Porfeli, Fred Leong, Fred Vondracek, dan Mark Leach. 

Dalam menyusun alat ukur tersebut langkah pertama yang dilakukan adalah 

menentukan secara lintas budaya aspek adaptablitas karier dan menentukan satu 

set berisi 25 item untuk setiap dimensi. Berdasarkan beberapa studi percontohan, 

jumlah item dikurangi menjadi 11 untuk masing-masing empat dimensi. Sebanyak 

44 item mewakili formulir penelitian CAAS (atau CAAS 1.0).  selanjutnya, 

bentuk penelitian diberikan secara berbeda untuk populasi siswa dan pekerja di 13 

negara (misalnya Brasil, China, Italia, Swiss, dan Amerika Serikat). Data 

dianalisis untuk mengurangi jumlah item untuk setiap dimensi menjadi enam dan 

terpilih 24 item yang mewakili CAAS versi internasional atau CAAS 2.0. 
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Setelah dilakukan serangkain penelitian terhadap instrument  tersebut, 

CAAS 2.0 menunjukkan invarian dan transpirasi metrik yang menunjukkan  

bahwa instrument tersebut mengevaluasi konstruksi yang sama di  berbagai 

negara. Instrument ini juga telah memberikan bukti adanya validitas isi yang 

sangat kuat terutama berkait dengan validitas logis yang melibatkan sejumlah ahli 

psikolog dan konseling karier dari berbagai negara. Alat ukur ini juga memiliki 

kekuatan validitas konkuren karena telah dibandingkan dengan berbagai alat ukur 

yang mengukur konsep kematangan karier (career maturity) dan berbagai aspek 

kematangan karier, antara lain dengan vocational identity status Assesment 

(VISA) dari Porfelli, et. al. dan ditemukan hasil korelasi yang valid  dan  

signifikan pada  = 0,01 (Savickas & Porfeli, 2012). 

Reliabilitas alat ukur ini juga memiliki skor yang tinggi baik dalam bahasa 

Inggris maupun dalam 13 versi alat ukur ini diseluruh dunia. Dari versi 

internasional, skor reliabilitas yang dihasilkan dari total skor CAAS-Internasional 

sebesar (0,92), lebih tinggi dari angka reliabilitas masing-masing sub skala 

kepedulian (0,83), kontrol (0,74), keingintahuan (0, 79), dan keyakinan (0,85) 

(Savickas dan Porfelli, 2012). 

Meskipun skala CAAS ini telah digunakan diberbagai negara untuk 

mengetahui tingkat adaptabilitas karier, namun instrument ini tidak langsung 

dapat dipakai untuk menilai kemampuan adaptabilitas karier di Indonesia. 

Instrument tersebut perlu diadaptasi atau dimodifikasi terlebih dahulu ke dalam 

bahasa dan budaya Indonesia. 
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Untuk dapat menilai kemampuan adaptasitabilitas karier dan melakukan 

intervensi untuk meningkatkannya, maka dibutuhkan alat ukur atau instrument 

yang memiliki inventaris psikometrik yang baik. Para ahli psikometri telah 

menetapkan kriteria bagi setiap alat ukur psikologi untuk dapat dinyatakan 

sebagai alat ukur yang baik, yaitu yang mampu memberikan informasi yang dapat 

dipercaya. Kriteria yang dimaksud antara lain validitas dan reliabilitas (Azwar, 

2014). Untuk itulah perlu dilakukan pengembangan alat ukur atau instrument  

yang mampu memberikan informasi yang tepat. 

Usaha-usaha pengadaan dan pengembangan instrumen pengukuran 

psikologis dapat dilakukan melalui antara lain dua cara, yaitu penyusunan 

instrumen baru dan adaptasi terhadap instrumen yang berbahasa asing ke dalam 

bahasa Indonesia. Penelitian yang bermaksud melakukan adaptasi, modifikasi, 

atau konstruksi skala dan tes pada umumnya berangkat dari latar belakang 

permasalahan kebutuhan akan instrumen diagnosis atau asesmen yang lebih 

praktis dan efisien, kebutuhan untuk meningkatkan kualitas instrumen yang sudah 

ada dan tersedia, atau dari permasalahan ketiadaan instrumen pengukuran yang 

sedang sangat dibutuhkan (Azwar, 2017: 186). 

Banyak diantara instrumen berbahasa asing yang sangat diperlukan dalam 

diagnosis psikologis telah tersedia akan tetapi belum dapat dipakai dikarenakan 

materinya sangat diwarnai oleh budaya asing disamping bahasanya yang tentu 

bukan bahasa Indonesia. Alat ukur tersebut tidak bisa langsung digunakan di 

Indonesia, karena adanya perbedaan bahasa dan budaya. Oleh sebab itu, adaptasi 

instrumen sangat perlu dilakukan untuk mengembangkan instrumen dengan 
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menterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan menyesuaiakannya dengan 

budaya Indonesia. (Suharsono & Istiqomah, 2014). Pengembangan alat ukur 

psikologis menyangkut serangkaian kegiatan yang berurutan langkah demi 

langkah, yang sedikit banyak sudah baku, yang harus dilakukan secara berturut- 

turut guna menghasilkan alat ukur psikologis yang dikehendaki dengan mutu yang 

memadai (Suryabrata, 2005 : 47). 

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa pentingnya sebuah instrumen atau 

alat ukur untuk dikaji kebali sesuai dengan kondisi suatu negara yang akan 

menggunakan alat ukur tersebut. Hal ini akan dapat membantu hasil pengumpulan 

data yang lebih akurat. Oleh karena itu penelitian ini akan berfokus pada adaptasi 

skala adaptabilitas karier Career Adapt-Abilities Scale (CAAS) yang dapat 

digunakan sebagai instrumen bimbingan karier di Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK). 

Penelitian ini berupaya untuk mengadaptasi instrumen adaptabilitas karier 

Career Adapt-Abilities Scale versi internasional (CAAS 2.0). Skala adaptabilitas 

karier Career Adapt-Abilities Scale (CAAS 2.0) terdiri dari 24 item yang 

bersumber dari empat dimensi adaptabilitas karier yaitu dimensi kepedulian, 

pengendalian, keingintahuan, dan keyakinan sebanyak masing-masing  empat 

item untuk setiap dimensinya. Gabungan seluruh item dari keempat dimensi ini 

menghasilkan suatu total skor yang mengindikasikan adaptabilitas karier (savickas 

& Porfeli, 2012). Semakin besar total skor mengindikasikan semakin kuat 

adaptabilitas karier seseorang. 
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Berdasarkan studi di beberapa SMK di Kabupaten Temanggung diperoleh 

informasi bahwa dalam melaksanakan layanan bimbingan konseling guru 

bimbingan konseling membutuhkan instrumen asesmen yang bisa digunakan 

untuk memahami kesiapan siswa dalam memasuki dunia kerja, dengan adanya 

instrumen tersebut guru bimbingan konseling dapat memberilkan layanan yang 

tepat dan dapat pula digunakan untuk mengukur keberhasilan layanan yang 

diberikan. Saat ini instrumen yang tersedia masih berupa instrument yang masih 

bersifat umum, berbentuk peta masalah dan banyaknya masalah yang dialami 

pada setiap bidang, sehingga untuk mendalami permasalahan peserta didik 

dibutuhkan intrumen yang sifatnya lebih khusus. instrumen yang dibutuhkan 

tersebut adalah instrument yang mudah pengadministrasiannya dan tidak 

membutuhkan waktu yang lama. 

Instrumen yang digunakan untuk mengukur atribut psikologis haruslah 

reliabel dan valid, sehingga penelitian tentang kualitas psikometrik yaitu 

reliabilitas dan validitas skala psikologi menjadi penting dilaksanakan, termasuk 

skala adaptabilitas karier yang diperuntukkan bagi siswa Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK). Hasil yang diharapkan dari penelitian dan pengembangan ini 

adalah tersusunnya suatu intrumen yang memiliki tingkat validitas dan reliabilitas 

yang baik yang dapat digunakan sebagai instrument dalam melaksanakan 

assesmen bimbingan karier khususnya di Sekolah Menengah kejuruan. 

Assesmen atau pemahaman individu merupakan proses mengumpulkan, 

menganalisis, dan menginterpretasikan data atau informasi tentang peserta didik 

dan lingkungannya (Komalasari, dkk, 2011: 17). Asessmen dalam kerangka kerja 
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bimbingan dan konseling memiliki kedudukan strategis, karena memiliki posisi 

sebagai dasar dalam perancangan layanan bimbingan dan konseling yang sesuai 

dengan kebutuhan, dimana kesesuaian program dan gambaran kondisi peserta 

didik dan kondisi lingkungannya dapat mendorong pencapaian tujuan pelayanan 

bimbingan dan konseling secara optimal. Anastasi (2006: 3) menjelaskan bahwa 

diantara tujuan pengukuran psikologis dalam bidang pendidikan adalah untuk 

kepentingan konseling pendidikan dan pekerjaan pada tingkat sekolah menengah 

dan universitas. Oleh karena itu hasil pengembangan instrument melalui adaptasi 

Skala CAAS ini diharapkan dapat digunakan sebagai  instrument  bimbingan 

karier di SMK se-Kabupaten Temanggung. 

 
 

1.2 Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah dapat diidentifikasikan permasalahan 

sebagai berikut: 

1.2.1 Perubahan bidang ekonomi dan teknologi mengakibatkan dunia kerja serta 

sifat pekerjaan juga mengalami perubahan sehingga hal ini menghasilkan 

ketidakpastian pasar tenaga kerja dan persaingan yang lebih ketat. 

1.2.2 Pengetahuan dan pengalaman tentang dunia kerja yang terbatas menjadikan 

siswa mengalami kesulitan dalam menemukan pekerjaan yang sesuai saat 

memasuki dunia kerja. 

1.2.3 Kelemahan lulusan SMK sebagai tenaga kerja baru di dunia industri lebih 

banyak pada aspek soft skill seperti kepercayan diri yang rendah, kerjasama 
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tim, manajemen diri, kedisiplinan, inisiatif, mental kerja, sikap kerja, 

motivasi kerja dan kemampuan beradaptasi. 

1.2.4 Diperlukan kemampuan untuk Proses kesiapan seseorang dalam 

menghadapi berbagai situasi dan perubahan di dunia kerja oleh Savickas 

diistilahkan dengan career adaptability (adaptabilitas karier) 

1.2.5 Untuk dapat menilai kemampuan adaptasitabilitas karier dan melakukan 

intervensi untuk meningkatkannya, maka dibutuhkan instrument yang valid 

dan reliabel. 

1.2.6 Banyak diantara instrumen berbahasa asing yang sangat diperlukan dalam 

diagnosis psikologis telah tersedia akan tetapi belum dapat dipakai 

dikarenakan materinya sangat diwarnai oleh budaya asing disamping 

bahasanya yang tentu bukan bahasa Indonesia. Diantara instrument tersebut 

adalah Career Adapt-Abilities Scale (CAAS 2.0). 

1.2.7 Sakal Career Adapt-Abilities Scale (CAAS 2.0) tersebut tidak  bisa  

langsung digunakan di Indonesia, karena adanya perbedaan bahasa dan 

budaya. Oleh sebab itu, adaptasi instrumen sangat perlu dilakukan untuk 

mengembangkan instrumen dengan menterjemahkan ke dalam bahasa 

Indonesia dan menyesuaiakannya dengan budaya Indonesia. 

 
 

1.3 Cakupan Masalah 
 

Berdasarkan  hasil  identifikasi  yang  telah  dirangkum  dari  latar  belakang 
 

masalah, cakupan masalah dalam penelitian ini dibatasi pada kebutuhan terhadap 

alat  ukur adaptabilitas karier sehingga  perlu adanya pengembangan instrument 



13 
 

 

 

melalui adaptasi skala adaptabilitas karier Career Adapt-Abilities Scale (CAAS 

2.0) . Skala tersebut diharapkan dapat digunakan oleh konselor atau guru 

Bimbingan Konseling dalam memahami kemampuan adaptabilitas karier siswa 

khususnya untuk wilayah Kabupaten Temanggung. 

 
 

1.4 Rumusan MasalahPertanyaan penelitian 
 

Berdasarkan hasil identifikasi yang telah diuraikan di atas dirumuskan 

permasalahan penelitian menjadi beberapa pertanyaan sebagai berikut: 

1.4.1 Bagaimanakah adaptasi skala CAAS 2.0 bagi siswa Sekolah Menengah 

Kejuruan? 

1.4.2 Bagaimana karakteristik Psikometri skala adaptabilitas karier yang baik 

dalam arti memenuhi persyaratan validitas dan reliabilitas? 

1.4.3 Bagaimanakah norma skala adaptabilitas karier hasil dari adaptasi career 

adapt-abilities scale? 

 
 

1.5 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini antara lain adalah untuk : 

 

1.5.1 Melakukan adaptasi skala Career Adapt-Abilities Scale (CAAS 2.0) 

 

1.5.2 Membuktikan validitas dan menguji reliabilitas skala adaptabilitas karier 

melalui analisis faktor konfirmatory (CFA) 

1.5.3 Menyusun norma skala adaptabilitas karier yang telah diadaptasi 
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1.6 Manfaat Penelitian 

 

Adapun manfaat dari penelitian pengembangan skala adaptabilitas karier ini 

adalah: 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

mengenai pengembangan instrumen bimbingan karier. 

2) Menghasilkan konsep pengembangan skala adaptabilitas karier melalui 

adaptasi Career Adapt-Abilities Scale (CAAS 2.0). 

1.6.2 Manfaat Praktis 

 

1.6.2.1 Bagi Kepala Sekolah selaku penanggung jawab satuan pendidikan, hasil 

penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar dalam membuat kebijakan 

terkait pengembangan program-program sekolah, khususnya peningkatan 

layanan bimbingan konseling yang secara langsung menyiapkan peserta 

didik agar memiliki kesiapan dalam menghadapi dunia kerja 

1.6.2.2 Bagi Konselor atau guru BK hasil dari penelitian dan pengembangan yang 

berupa instrumen adaptabilitas karier ini diharapkan dapat digunakan 

untuk memahami dan menilai kemampuan adaptabilitas karier siswa, 

sehingga dengan adanya data yang diperoleh tersebut konselor dapat 

mengembangkan program peningkatan kemampuan adaptabilitas karir 

peserta didik. 

1.6.2.3. Sedangkan bagi peneliti, skala adaptabilitas karier ini dapat digunakan 

sebagai instrument penelitian yang terkait dengan adaptabilitas karier. 
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1.7 Spesifikasi produk yang dikembangkan 
 

Penelitian  ini  bertujuan untuk mengadaptasi skala  adaptabilitas karier 
 

Career  Adapt-Abilities  Scale  (CAAS  2.0)  khususnya  untuk    siswa   SMK  se- 
 

Kabupaten  Temanggung  yang  memiliki  tingkat  validitas  dan  reliabilitas yang 
 

memadai, serta menetapkan norma yang dapat dipergunakan sebagai pedoman. 

 

 
 

1.8 Asumsi dan Keterbatasan Pengembang 

 

1.8.1 Asumsi 
 

1.8.1.1 Assesmen atau pemahaman individu dalam layanan bimbingan konseling 
 

merupakan proses mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan 
 

data  tentang  peserta  didik.  Hal  tersebut  dilakukan  untuk  mendapatkan 
 

gambaran  berbagai  kondisi  individu  dan  lingkungannya  sebagai   dasar 
 

pengembangan program layanan bimbingan konseling. 
 

1.8.1.2 Dalam melaksanakan assesmen dibutuhkan instrument yang memiliki 
 

inventaris psikometrik yang baik, yakni instrument yang dapat 
 

memberikan  informasi  yang  dapat  dipercaya.  Kriterian  yang dimaksud 
 

adalah valid dan reliabel. 
 

1.8.1.3 Adaptasi  Skala  Career  Adapt-Abilities  Scale   (CAAS  2.0) ini dapat 
 

menghasilkan   instrumen  yang  dapat digunakan  untuk melakukan 
 

assesmen dalam bimbingan karier khususnya untuk mengukur kemampuan 
 

adaptabuilitas karier. Adapun adaptabilitas karier penting untuk diketahui 
 

karena   merupakan   salah   satu   keterampilan   siswa   untuk  melakukan 
 

perencanaan karier dan pengambilan keputusan karier. 
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1.8.2 Keterbatasan Pengembangan 
 

Adapun keterbatasan produk ini adalah, skala yang dihasilkan merupakan 

hasil adaptasi dari skala Career Adapt-Abilities Scale (CAAS 2.0) sehingga ketika 

inggin digunakan maka harus disesuaikan dengan bahasa dan budaya Indonesia. 

Uji coba produk ini hanya dilakukan di lingkungan Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) yang berada di kabupaten Temanggung, sehingga apabila skala ini akan 

digunakan secara luas maka perlu disesuaikan dengan karakteristik subjek 

pengguna. 
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BAB 2 

 

KAJIAN PUSTKA KAJIAN TEORI KERANGKA BERFIKIR 

 

 

2.1. Kajian Pustaka 

 

Kajian pustaka ini memaparkan beberapa penelitian terkait dengan variabel 

adaptabilitas karier dan juga berkaitan dengan penelitian psikometri baik berupa 

pengembangan skala maupun adaptasi dan uji coba skala psikologi. Beberapa 

penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian ini antara lain adalah: 

Penelitian tentang Career Adapt-Abilities Scale : Construction, Reliability, 

and Measurement Equivalence Across 13 Countries oleh Savickas dan Porfeli 

(2012) . Penelitian ini berisi laporan tentang pelaksanaan ujicoba skala CAAS 2.0 

di 13 negara. Peneliti yang terdiri dari psikolog karier dari 13 negara bekerja sama 

dalam membangun skala psikometrik untuk mengukur kemampuan adaptabilitas 

karier. Berdasarkan empat uji coba, penelitian dari 55 butir skala yang diusulkan 

diuji di 13 negara. Hasil akhir dari skala kemampuan adaptabilitas karier (CAAS) 

terdiri dari empat skala, masing-masing terdiri dari enam butir. Keempat skala 

tersebut mengukur kepedulian, kontrol, rasa ingin tahu, dan kepercayaan diri 

sebagai sumber psikososial untuk mengelola transisi pekerjaan, perkembangan 

tugas, dan trauma kerja. CAAS mendemonstrasikan invarian metrik di semua 

negara, namun tidak menunjukkan invarian residual atau invarian skalar. 

Reliabilitas dari subskala CAAS dan rentang skala adaptabilitas gabungan mulai 

diterima hingga sangat baik bila dihitung dengan data gabungan. Seperti yang 

diharapkan, perkiraan reliabilitas bervariasi antar negara. Namun demikian, 
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konsistensi internal memperkirakan bahwa empat subskala kepedulian, kontrol, 

rasa ingin tahu, dan kepercayaan diri umumnya dapat diterima dengan baik. 

Perkiraan konsistensi internal untuk skor total CAAS sangat baik di semua negara. 

Penelitian Savickas dan Porfeli (2012) diatas melaporkan ujicoba di 13 negara, 

penelitian selanjutnya adalah laporan dari masing-masing negara diantaranya 

adalah dari negara Cina. Penelitian yang dilakukan oleh Hou, Leung, Li,  Li,  Xu  

(2012) yang berjudul Career Adapt-Abilities Scale – China Form: 

Construction and Initial Validation. Penelitian ini mengujicobakan skala CAAS 

format Cina kepada 296 mahasiswa dari tiga universitas di Shanghai Cina. 

Skala kemampuan adaptabilitas karier bentuk China terdiri dari empat 

subskala, masing masing enam item untuk mengukur perhatian, kontrol, 

keingintahuan, dan kepercayaan diri sebagai sumber psikososial untuk mengelola 

transisi pekerjaan, tugas perkembangan, dan trauma kerja. Studi ini meneliti 

konstruksi dan validasi skala adaptabilitas karier bentuk Cina.  Hasil  

menunjukkan bahwa 1) perkiraan konsistensi internal untuk subskala dan jumlah 

skor berkisar dari baik sampai sangat baik; 2) struktur faktor dari skala ini sangat 

mirip dengan yang dihitung dari data gabungan dari 13 negara; 3) bentuk CAAS 

Cina identik dengan bentuk internasional; 4) siswa laki-laki menunjukkan nilai 

yang jauh lebih tinggi daripada siswa perempuan pada semua dimensi CAAS 

kecuali untuk perhatian, dan siswa baru atau yunior menunjukkan kemampuan 

yang lebih tinggi daripada tingkat dua. 

Sebagai kesimpulan, bentuk CAAS-Cina tampaknya memiliki reliabilitas 

dan konstruksi validitas yang baik. Penelitian selajutnya diperlukan untuk meneliti 
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reliabilitas dan validitas lebih lanjut, serta aplikasinya dalam berbagai seting 

konseling karier. Perlu juga dilakukan penelitian untuk memeriksa bagaimana 

berbagai variabel pribadi, sosial, dan budaya terhubung dengan kemampuan 

beradaptasi karier di Cina untuk populasi berbagai usia dan wilayah, dalam 

konteks teori konstruksi karier yang merupakan jangkar teoritis dibalik 

penyusunan kemampuan adaptabilitas karier. 

Penelitian selanjutnya berjudul Career adapt-abilities scale USA Form: 

Psychometric properties and relation to vocational identity Porfeli dan Savickas 

(2012). Penelitian ini merupakan laporan uji coba skala CAAS yang dilakukan di 

Amerika Serikat. Uji coba dilakukan kepada partisipan sebanyak 460 siswa kelas 

10 dan 11 dengan rata-rata usia 16,5 tahun (SD= 0,97). Sampel terdiri dari 55% 

wanita, 21% orang Afrika-Amerika, 71% orang Kaukasia, 2% orang Asia, dan 

sekitar 5% adalah ras lain atau ras campuran. 

Berdasarkan hasil analisis statistik yang dilaporkan, bahwa CAAS-AS 

berkinerja cukup mirip dengan CAAS Internasional dalam ciri psikometri. Total 

skala dan keempat subskala menunjukkan estimasi konsistensi internal baik 

hingga luar biasa dan struktur hierarkis multidimensi yang sesuai dengan model 

teoritis dan penjelasan kemampuan adaptabilitas karier. Hasil ini memberikan 

kesimpulan bahwa CAAS AS dan CAAS Internasional berfungsi sama. Penelitian 

ini juga menunjukkan bahwa kemampuan adaptabilitas karier yang diukur dengan 

CAAS-AS berhubungan kuat dengan identitas kejuruan. 

Penelitian yang dilakukan di Korea, Career adapt-abilities scale – Korena 

Form : Psychometric properties and construct validity oleh Jinkook Tak. Subyek 
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penelitian ini berjumlah 278 mahasiswa dengan usia rata-rata 21,6 tahun, 

semuanya adalah orang Korea. Analisis faktor konfirmatori (CFA) menunjukkan 

bahwa data untuk CAAS Korea sesuai dengan model teoritis dengan sangat baik. 

Indeks yang sesuai adalah RMSEA= 0,067 dan SRMR = 0,060, yang sesuai 

dengan kriteria gabungan. Mereka membandingkan dengan indeks kecocokan 

untuk model CAAS-Internasional yang mana RMSEA = 0,053 dan SRMR = 

0,039. 

Berdasarkan hasil yang dilaporkan. CAAS-Korea siap digunakan oleh para 

peneliti dan praktisi di Korea yang ingin mengukur kemampuan adaptabilitas 

siswa. Meskipun demikian, dalam penelitian tersebut, semua nilai rata-rata untuk 

keempat subskala, termasuk skala total untuk sampel Korea umumnya lebih 

rendah daripada sampel internasional, yang mengindikasikan kemampuan 

beradaptasi karier yang lebih rendah untuk sampel korea daripada sampel 

Internasional. 

Penelitian tentang Training Career Adaptability to Facilitate a successful 

school to work transition. Oleh koen, klehe, vianen (2012). Penelitian ini 

merupakan penelitian yang membahas tentang pelatihan peningkatan kemampuan 

adaptabilitas karier untuk memfasilitasi memasuki transisi ke dunia kerja. metode 

yang digunakan adalah quasi experiment longitudinal dengan subjek 93 orang. 

Yang terdiri dari kelompok pelatihan dan kelompok kontrol. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa lulusan yang dibekali dengan kemampuan adaptabilitas 

karier dapat meningkatkan peluang mereka untuk menemukan kualitas pekerjaan 

yang baik. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Suharsono & Istiqomah (2014) tentang 

Validitas dan Reliabilitas skala self-efficacy. Penelitian tersebut bertujuan untuk 

(1) adaptasi skala  self-efficacy; (2) mengungkap karakteristik  skala  self-efficacy; 

 

(3) menyusun norma baru. Subjek penelitian terdiri dari 700 mahasiswa di 

Universitas Muhammadiyah Malang. Item dianalisis secara kualitatif dan 

kuantitatif. Analisis item secara kualitatif dengan ditelaah oleh dua orang ahli 

bahasa. Telaah item untuk mengetahui kualitas item dilihat dari materi konstruksi 

dan bahasa. Analisis item secara kuantitatif dilakukan dengan menggunakan 

program SPSS 16. Hasi analisis digunakan untuk mengetahui item yang 

memenuhi kriteria item yang baik yaitu korelasi antara item-total >0,30. Analisis 

faktor digunakan untuk mendapatkan konfirmasi bahwa suatu tes terdiri atas 

sejumlah faktor yang direncanakan. Hasil analisis menunjukkan bahwa 21 item 

valid dengan korelasi antar item-total > 0, 30, dan 2 item tidak valid karena 

korelasi item-total <0,30. Reliabilitas Alpha = 0,87. Hasil analisis faktor 

menunjukkan bahwa dari ketiga faktor yang melandasi konstruk ini bobot 

sumbangan satu faktor terhadap konstruk berkisar antara 13,719%-16,43%.  

Secara keseluruhan faktor tersebut mampu mengungkap konstruk skala self 

efficacy sebesar 44,970%. 

Penelitian dengan judul Adaptasi Bahasa dan Budaya Skala Psychological 

well-being oleh Rachmayani & Ramdhani (2014). Psychological well-being 

(PWB) merupakan sebuah konsep psikologis yang dikemukakan oleh Ryff & 

Keyes yang menggambarkan keberfungsian individu untuk mandiri, menyadari 

potensi diri, dapat menguasai lingkungannya, dapat menerima diri, menerima 
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tujuan hidup, serta dapat berhubungan positif dengan orang lain. Selama beberapa 

tahun terakhir, penelitian menggunakan PWB sebagai variabel penelitian semakin 

meningkat. PWB dapat digunakan untuk memprediksi spiritualitas, kebahagiaan, 

dan kesehatan. Hal ini menunjukkan perlu adanya suatu skala PWB yang sesuai 

dengan bahasa dan budaya Indonesia. Penelitian ini terdiri dari dua tahap. Tahap 

pertama merupakan serangkaian proses penerjemahan skala PWB yang dibuat 

oleh Carol Ryff. Hal tersebut dilakukan berdasarkan proses adaptasi skala yang 

mengacu pada Translation and Cultural Adaptation. Setelah mendapatkan hasil 

tahap pertama yaitu skala PWB versi bahasa Indonesia, maka tahap kedua yaitu 

melakukan uji coba skala PWB versi bahasa Indonesia kepada 140 mahasiswa. 

Hasil tahap kedua menunjukkan bahwa terdapat 48 aitem yang memiliki korelasi 

aitem dengan totalnya tinggi, berkisar antara 0,304 hingga 0,580. Sedangkan 

reliabilitas skala sebesar 0,912. Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa 

aitem-aitem yang mempunyai nilai korelasi aitem dengan totalnya yang rendah 

menunjukkan penterjemahan skala PWB harus dikoreksi pada penelitian 

berikutnya. 

Penelitian tentang Pengembangan Inventori peminatan karir yang 

dilakukan oleh Erni Marlina dan Abdullah Pandang (2015). Penelitian ini 

dilatarbelakangi kenyataan bahwa peserta didik tamatan jenjang pendidikan dasar 

yang memasuki sekolah kejuruan, belum semuanya didasarkan atas peminatan 

peserta didik yang didukung oleh potensi dan kondisi diri secara memadai sebagai 

modal pengembangan potensi secara optimal, seperti kemampuan dasar umum 

(kecerdasan), bakat, minat dan kondisi fisik serta sosial budaya dan minat karir 
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mereka. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui inventori peminatan karir 

bidang keahlian bisnis manajemen efektif dalam menggambarkan kemampuan 

belajar siswa pada jurusan bisnis manajemen. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa Inventori Peminatan Karir efektif untuk mengukur peminatan secara 

akurat. 

Penelitian tentang perbedaan Adaptabilitas Karir ditinjau dari jenis Sekolah 

SMA dan SMK yang dilakukan oleh Baiq Dini Mardiyati, Rudy Yuniawati 

(2015). Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui perbedaan 

adaptabilitas karir ditinjau dari jenis sekolah. Subjek pada penelitian ini adalah 

siswa yang bersekolah di SMA dan SMK. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 

ada perbedaan dalam adaptabilitas karir yang signifikan antara siswa SMA dan 

siswa SMK. Siswa yang bersekolah di SMK memiliki adaptabilitas karir yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan siswa SMA. Adapaun saran yang dikemukakan 

untuk penelitian selanjutnya adalah perlunya memperbaiki dan memperhatikan 

kualitas aitem-aitem yang akan digunakan sebagai instrumen pengumpul data 

sehingga penelitian dapat menghasilkan data-data yang valid dan reliabel. 

Penelitian June Rodhian Dharmariana dan Fajrianthi yang berjudul Hubungan 

antara Kecerdasan Emosional dengan Adaptabilitas Karier. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kecerdasan emosional dengan 

adaptabilitas karier pada mahasiswa tingkat akhir di Universitas Airlangga. 

Hasil ini menyatakan bahwa terdapat hubungan antara kecerdasan emosional 

dengan adaptabilitas karier (career adaptability) pada mahasiswa tingkat akhir 

di Universitas Airlangga. 
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Penelitian tentang Gambaran Adaptabilitas Karier Remaja oleh William 

Gunawan (2016). Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran adaptabilitas 

karier pada remaja. Subjek pada penelitian ini melibatkan 332 orang remaja yang 

ada pada jenjang pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas) wilayah DKI 

Jakarta, yaitu pada kelas X, XI, dan XII. Subjek merupakan remaja yang berusia 

15-18 tahun. Hasil penelitian menunjukkan adaptabilitas karier pada remaja dalam 

penelitian ini berada pada kategori tinggi dengan rata-rata empirik sebesar 87.23. 

Hasil analisa tambahan memperlihatkan adanya perbedaan signifikan dalam 

adaptabilitas karier remaja yang disebabkan oleh wilayah, kelas, usia, dan jenis 

kelamin. 

Penelitian tentang Hubungan Perspektif Waktu Terhadap Adaptabilitas 

Karier oleh Meutia Ikawidjaja dan Fajrianthi Fakultas Psikologi Universitas 

Airlangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan perspektif waktu 

terhadap adaptabilitas karier pada mahasiswa tingkat akhir Universitas Airlangga. 

Adaptabilitas karier merupakan kesiapan individu dan sumber daya yang 

digunakan dalam penyesuaian diri dengan tugas-tugas perkembangan kerja, 

penyesuaian dalam menghadapi transisi kerja dan trauma personal (Savickas, 

2004). Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan antara perspektif waktu secara serentak terhadap adaptabilitas karier. 

Penelitian tentang Hubungan Kecerdasan Emosional dengan Prestasi 

Belajar: Analisis Mediasi Adaptabilitas Karier pada Prestasi Belajar. Oleh 

Edwinda Pafita Nugraheni, Mungin Edy Wibowo, dan Ali Murtadho.Penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui hubungan antara kecerdasan emosional dan prestasi 
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belajar pada mahasiswa yang dimediasi adaptabilitas karier. Ketika mahasiswa 

memasuki lingkungan perguruan tinggi menunjukkan adanya titik balik yang 

penting dalam kehidupannya. Salah satu indikator pencapaian prestasi dalam 

pendidikan adalah prestasi belajar. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan signifikan antara 

adaptabilitas karier dengan prestasi belajar mahasiswa FIP Unnes memberikan 

implikasi bagi dosen dalam memberikan informasi yang akurat dan kesiapan 

mahasiswa ketika memasuki perguruan tinggi. Kesiapan mahasiswa untuk 

mengikuti kuliah membantu mereka untuk lebih focus terhadap proses yang 

dijalani. Pengendalian terhadap perilaku, keingintahuan untuk mengekplorasi diri 

dan arah karier serta kepercayaan diri untuk mewujudkan cita-cita. Hasil 

penelitian ini berimplikasi bagi konselor untuk memberikan layanan bimbingan 

dan konseling untuk pengembangan keterampilan mengelola emosi dan soft skill, 

pembekalan memasuki dunia kerja, dan sukses akademik di perguruan tinggi. 

Berdasarkan uraian pada kajian pustaka tentang kemampuan adaptabilitas 

karier dan tentang skala adaptabilitas karier Career Adapt-abilities Scale (CAAS). 

Peneliti akan melakukan adaptasi terhadap skala CAAS karena skala tersebut 

dibutuhkan untuk mengungkap kemampuan adaptabilitas karier siswa, dimana 

kemampuan adaptabilitas karier merupakan salah satu keterampilan yang penting 

untuk dimiliki siswa dalam memasuki dunia kerja. 
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2.2. Kerangka Teoritis 

 

2.2.1 Instrumen Asesmen 

 

Bentuk instrumen yang mengukur aspek psikis manusia banyak digunakan 

dalam berbagai bidang ilmu terutama dalam bidang psikologi, ekonomi, 

kesehatan, agama, pendidikan dan bimbingan konseling serta berbagai ilmu sosial 

lainnya. Instrument ini mengungkap aspek non kognitif yang diungkap dengan 

pendekatan non tes, yang berbeda dengan pendekatan tes (Setiawati, 2011). 

Pendekatan instrumen ini bukan menunjukkan jawaban benar atau salah pada 

suatu item, tetapi menunjukkan derajat keberpihakan, kecenderungan, 

kesenangan, kesesuaian akan aspek tertentu. Sebagaimana disampaikan Cronbach 

(1970), pengukuran aspek psikis manusia dapat dilakukan dengan tes performance 

tipikal, yang memiliki metode yang berbeda dengan pengukuran aspek kognitif 

yang dikenal dengan tes performance maksimal. 

Perkembangan dalam pengukuran pendidikan menunjukkan 

perkembangan pula dalam bentuk atau format instrument, metode dan cara 

analisis instrumen (setiawati, 2011). Kemampuan pengembangan instrumen 

merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh konselor atau guru 

bimbingan konseling dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling di 

sekolah. Keberadaan instumen dalam layanan bimbingan konseling adalah sebagai 

alat untuk mengumpulkan data atau informasi yang dibutuhkan dalam rangka 

merancang program bimbingan dan konseling yang dikenal pula dengan istilah 

asesmen. 
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Asesmen merupakan proses mengumpulkan, menganalisis, dan 

menginterpretasikan data atau informasi tentang peserta didik dan lingkungannya. 

Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan gambaran berbagai kondisi individu 

dan lingkungannya sebagai pengembangan layanan bimbingan dan konseling 

yang sesuai kebutuhan (Komalasari, Wahyuni, Karsih, 2011: 17. 

Dalam melakukan asesmen tersebut, diperlukan instrument atau alat ukur 

yang bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu dengan cara tes dan non tes (Sutoyo, 

2012:12). Kedua jenis alat ukur atau instrument tersebut menurut Anastasi (2006: 

3) bisa berfungsi saling melengkapi, artinya kepada individu setelah dilakukan 

wawancara atau observasi kemudian dilanjutkan dengan pemberian tes, atau 

sebaliknya setelah dilakukan tes kemudian dilakukan wawancara atau observasi. 

Namun demikian dala prakteknya, asesmen non tes paling banyak digunakan oleh 

konselor. Prosedur perancangan, pengadministrasian, pengolahan, analisis, dan 

penafsirannya relatif lebih sederhana sehingga mudah untuk dipelajari dan 

dipahami. Berbagai bentuk asesmen teknik non tes yang selama ini sering 

digunakan antara lain pedoman wawancara, pedoman observasi, angket dan skala 

psikologi, Daftar Cek masalah (DCM), sosiometri, Alat Ungkap Masalah (AUM), 

Inventori Tugas Perkembangan (ITP) dan lain sebagainya. Keseluruhan 

instrument tersebut dapat digunakan untuk melakukan asesmen terhadap peserta 

didik, dan beberapa diantaranya, seperti pedoman wawancara, pedoman observasi, 

dan angket dapat juga digunakan untuk melakukan asesmen lingkungan. 
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2.2.2 Skala Psikologi 

 

Pemahaman terhadap perilaku manusia merupakan hal yang penting  

dalam berbagai sisi kehidupan (Periantalo, 2015: 2). Variabel-variabel psikologi 

semisal inteligensi, motivasi belajar, kestabilan emosi, performansi kerja, 

kepemimpinan, sikap, dan semacamnya, merupakan konsep teoretik mengenai 

atribut laten (psychological construct) dalam diri manusia. Semua variabel 

psikologi yang konsepnya jelas tentu dapat diukur, yaitu dapat dikuantifikasikan 

melalui prosedur pengukuran. Pengukuran aspek psikologi memang tidak dapat 

dilakukan secara langsung namun dapat dilakukan bilamana bangunan konstrak 

teoretiknya telah diuraikan menjadi beberapa indikator keperilakuan yang jelas 

identifikasi dan definisinya secara operasional. Indikator-indikator tersebut 

kemudian dijabarkan ke dalam bentuk aitem-aitem (items), yaitu butir-butir 

pertanyaan yang ditulis dan disusun sedemikian rupa dengan mengikuti kaidah 

tulis tertentu sehingga respon yang diberikan oleh seseorang terhadap kumpulan 

aitem-aitem tersebut, setelah diberi skor, dapat diinterpretasikan. 

Salah satu aspek yang sangat penting guna memahami sikap dan perilaku 

manusia adalah masalah pengungkapan (assessment) atau pengukuran 

(measurement) sikap. Salah satu metode pengungkapan sikap dalam bentuk self 

report yang hingga kini dianggap sebagai paling dapat diandalkan adalah dengan 

menggunakan daftar pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh individu 

yang disebut skala sikap (Azwar, 2014). 

Skala sikap adalah kumpulan pernyataan-pernyataan mengenai suatu objek 

sikap. Dari respons subjek pada setiap pernyataan itu kemudian dapat disimpulkan 
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mengenai arah dan intensitas sikap seseorang (Azwar, 2013: 87). Suatu skala 

sikap berwujud kumpulan pernyataan-pernyataan sikap yang ditulis, disusun, dan 

dianalisis sedemikian rupa sehingga respons seseorang terhadap pernyataan 

tersebut dapat diberi angka (skor) dan kemudian dapat diinterpretasikan. Skala 

sikap tidak terdiri dari hanya satu stimulus atau satu pernyataan saja melainkan 

selalu berisi banyak aitem (multiple item measure) (Azwar, 2013: 105). Istilah 

skala terkadang disamakan saja dengan tes, namun dalam pengembangan 

instrumen ukur umumnya istilah tes digunakan digunakan untuk penyebutan alat 

ukur kemampuan kognitif sedangkan istilah skala lebih banyak dipakai untuk 

menamakan dengan alat ukur atribut non kognitif atau kepribadian. 

Skala psikologi memiliki karakteristik khusus yang membedakan dari 

berbagai bentuk instrumen pengumpul data yang lain seperti angket 

(questionnaire), daftar isian, inventori, dan lain sebagainya (Azwar, 2014: 6). 

Beberapa di antara karakteristik skala sebagai alat ukur psikologi, yaitu: 

1. Stimulus atau aitem dalam skala psikologi berupa pertanyaan atau 

pernyataan yang tidak langsung mengungkap atribut yang hendak diukur 

melainkan mengungkap indikator perilaku dari atribut yang bersangkutan. 

2. Jawaban subjek terhadap suatu aitem baru merupakan sebagian dari banyak 

indikasi mengenai atribut yang diukur, sedangkan kesimpulan akhir sebagai 

suatu diagnosis diperoleh berdasar respon terhadap semua aitem. 

3. Respon subjek tidak diklasifikasikan sebagai jawaban benar atau salah. 

 

Semua jawaban dapat diterima sepanjang diberikan secara jujur dan 
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sungguh-sungguh. Skor yang diberikan hanyalah kuantitas yang mewakili 

indikasi adanya atribut yang diukur. 

4. Mengungkap aspek nonkognitif. Skala tidak mengungkap aspek kognitif 

(pengetahuan). Dalam hal ini skala mengungkap aspek afektif dan perilaku. 

Skala mengungkap aspek bagaimana manusia merespon. Semua jawaban 

dalam skala benar selama jawaban tersebut sesuai dengan diri manusia. 

5. Aspek diungkap melalui item. Item berasal dari indikator perilaku yang 

dibuat. Item mengalami seleksi baik kuantitatif maupun kualitatif. Subjek 

tidak memahami secara lengkap maksud skala. Walaupun mengetahui, ia 

memiliki berbagai interpretasi item. 

6. Menghasilkan skor. Skala psikologi merupakan bagian dari pengukuran 

psikologi. Pengukuran menghasilkan skor. Skor merupakan suatu kontinum 

interval. Skor bergerak dari angka tertentu menuju angka tertentu. Skor 

didapat dari penjumlahan item. Skor memiliki klasifikais tertentu. 

Klasifikasi memiliki interpretasi atau makna. 

7. Melalui proses psikometris. Skala diuji cobakan melalui proses 

psikometris. Proses dimulai dari penetapan konstrak yang hendak 

diungkap. Konstrak menghasilkan komponen dan atau indikator perilaku. 

Indikator perilaku menghasilkan item. Item dianalisis baik dari isi maupun 

tata bahasa. Item diuji cobakan pada sekelompok subjek. Item dipilih mana 

yang terbaik. Uji coba skala meghasilkan validitas, reliabilitas, indek 

diskriminasi, norma dan interpretasi. 
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Karakteristik-karakteristik tersebut menjadi ciri pengukuran terhadap 

performansi tipikal, yaitu atribut yang menifestasinya menjadi karakter tipikal 

seseorang dan cenderung dimunculkan secara sadar atau tidak sadar dalam bentuk 

respon terhadap situasi-situasi tertentu yang sedang dihadapi. Dalam 

penggunaannya skala performansi tipikal digunakan untuk mengungkap aspek- 

aspek afektif seperti Minat, Sikap, dan berbagai variabel kepribadian lain. 

 
 

2.2.3 Validitas dan Reliabilitas 

 

Skala psikologi selalu disusun berdasarkan konsep tunggal yang memiliki 

banyak indikator keperilakuan dan masing-masing indikator keperilakuan berisi 

banyak aitem. Dengan banyaknya jumlah aitem dalam sebuah skala, maka dapat 

diperiksa apakah aitem-aitem yang berasal dari konstrak yang satu itu memang 

mengukur satu variabel yang sama atau tidak, dan apakah fungsi skala tersebut 

secara keseluruhan memang mengukur perilaku sebagaimana dikonsepkan oleh 

teorinya atau tidak. Afirmasi terhadap pertanyaan tersebut merupakan inti dari 

tujuan berbagai prosedur yang digunakan dalam estimasi terhadap validitas dan 

reliabilitas hasil pengukuran (Mardapi, 2008 : 15). 

Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauhmana 

akurasi suatu tes atau skala dalam menjalankan fungsi pengukurannya. 

Pengukuran dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila menghasilkan 

data yang secara akurat memberikan gambaran mengenai variabel yang diukur 

seperti dikehendaki oleh tujuan pengukuran tersebut. Akurat dalam hal ini berarti 

tepat dan cermat sehingga apabila tes menghasilkan data yang tidak relevan 
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dengan tujuan pengukuran maka dikatakan sebagai pengukuran yang memiliki 

validitas rendah. 

Reliabilitas merupakan penerjemahan dari kata reliability. Suatu 

pengukuran yang mampu menghasilkan data yang memiliki tingkat reliabilitas 

tinggi disebut sebagai pengukuran yang reliabel (reliable). Walaupun istilah 

reliabilitas mempunyai berbagai nama lain seperti konsistensi, keterandalan, 

keterercayaan, kestabilan, keajegan, dan sebagainya, namun gagasan pokok yang 

terkandung dalam konsep reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu proses 

pengukuran dapat dipercaya (Azwar, 2015: 7). 

2.2.3.1 Validitas 

 

Validitas penelitian mempersoalkan derajat kesesuaian hasil penelitian 

dengan keadaan yang sebenarnya; sejauh mana hasil penelitian mencerminkan 

keadaan yang sebenarnya (Suryabrata, 2005: 40). Validitas berasal dari kata 

validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat 

ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu instrumen dapat dikatakan memiliki 

validitas yang tinggi apabila instrumen tersebut dapat menjalankan fungsi ukurnya 

atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud yang dilakukan. Dengan 

kata lain valid tidaknya suatu instrumen tergantung pada kemampuan instrumen 

tersebut dalam mencapai tujuan pengukuran yang dikehendaki dengan tepat 

Azwar (2003: 5). 

Arikunto (2006: 168) mengemukakan bahwa validitas adalah suatu 

ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu 

instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas yang 
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tinggi. Sebaliknya, jika instrumen yang kurang valid berarti mempunyai validitas 

yang rendah. Apabila data yang dihasilkan oleh suatu instrumen itu valid, maka 

dapat dikatakan bahwa instrumen tersebut valid, karena dapat memberikan 

gambaran tentang data secara benar sesuai dengan kenyataan atau keadaan yang 

sesungguhnya. Artinya, jika instrumen yang dibuat mampu menghasilkan data 

sesuai dengan kenyataan yang ada, maka instrumen tersebut dapat dikatakan 

valid. 

Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa validitas 

menunjukkan pada fungsi pengukuran suatu tes. Validitas melihat kecermatan 

ukur suatu alat ukur. Validitas melihat sejauh mana ketepatan alat ukur 

melakukan fungsi pengukurannya. Alat ukur dikatakan valid saat memberikan 

hasil ukur yang tepat dan akurat sesuai fungsi ukurnya. 

Validitas merupakan syarat utama alat ukur yang baik. Secara umum 

validitas dapat dibagi menjadi tiga, yaitu validitas isi, validitas konstruk, dan 

validitas berdasarkan kriteria. 

2.2.3.1.1 Validitas Isi 

 

Saifuddin Azwar (2003: 45), validitas isi merupakan validitas yang 

diestimasi melalui pengujian terhadap isi tes dengan tes rasional atau pendapat 

profesional (professional judgement) para ahli. Dengan demikian validitas isi 

lebih banyak bergantung pada penilaian subyektif individual, karena dalam 

pengujian validitas menggunakan analisis rasional, tidak diuji dengan 

menggunakan perhitungan statistika. Untuk itu sangat memungkinkan terjadinya 

perbedaan pendapat antara satu orang dengan orang lainnya. 
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Validitas isi suatu instrumen ini mengukur sejauhmana aitem-aitem tes 

mencakup keseluruhan kawasan isi objek yang hendak diukur, atau seberapa jauh 

isi tes tersebut mencerminkan ciri atribut yang hendak diukur (Periantalo, ). 

Maksud dari mencakup keseluruhan kawasan yaitu isi tidak hanya menunjukan 

bahwa tes tersebut menyeluruh isinya, tetapi isi dari aitem-aitem tersebut harus 

relevan dengan tujuan yang hendak diukur. Walapun isinya menyeluruh 

(komprehensif), tetapi jika aitemnya tidak relevan dengan tujuan yang hendak 

diukur, maka instrumen tersebut tidak bisa dikatakan valid. Untuk mendapatkan 

validitas isi dilakukan dengan cara menyusun aitem sesuai dengan idikator yang 

telah ditentukan untuk masing-masing komponen kemudian mengkonsultasikan 

dengan ahli untuk memeriksa secara sistematis dan dinilai relevansinya dengan 

komponen yang telah ditentukan (Retnawati, 2016: 20). 

Secara lebih spesifik lagi validitas isi dapat dibedakan menjadi dua tipe, 

yaitu validitas tampang (face validity) dan validitas logis (logical validity). 

1. Validitas Tampang 

 

Validitas tampang adalah bukti validitas yang walaupun penting namun 

paling rendah signifikansinya dikarenakan hanya didasarkan pada penilaian 

terhadap format penampilan (appearance) tes dan kesesuain konteks aitem 

dengan tujuan ukur tes. Apabila aitem-aitem dalam tes konteksnya telah sesuai 

dengan tujuan yang disebutkan oleh nama tes dan apabila dilihat segi 

penampilan tes telah meyakinkan dan memberikan kesan mampu mengungkap 

apa yang hendak diukur maka dapat dikatakan bahwa validitas tampang telah 

terpenuhi. 
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Meskipun demikian, validitas tampang bukannya tidak penting. Tes yang 

memiliki validitas tampang yang tinggi akan memancing motivasi individu 

yang dites untuk menghadapi tes tersebut dengan sungguh-sungguh. Motivasi 

ini merupakan suatu aspek penting dalam setiap prosedur pengetesan. 

Sebaliknya, tes yang tampangnya tidak meyakinkan tentu tidak akan mendapat 

apresiasi dan respek pleh calon responden. Akibatnya tentu dalam menjawab 

responden cenderung asal-asalan sehingga data yang diperoleh menjadi tidak 

valid. 

2. Validitas Logis 

 

Validitas logis kadang-kadang disebut sebagai validitas sampling 

(sampling validity) karena validitas ini merujuk pada sejauh mana aitem tes 

merupakan representasi dari ciri-ciri atribut yang hendak diukur. Dalam hal ini 

karakteristik aitem yang paling penting adalah relevansi isinya dengan 

indikator keperilakuan sebagai operasionalisasi dari atribut yang diukur. 

Untuk memperoleh validitas logis yang tinggi suatu skala atau tes harus 

harus dirancang sedemikian rupa sehingga benar-benar berisi hanya aitem yang 

relevan sebagai bagian dari keseluruhan tes. Suatu objek ukur haruslah dibatasi 

lebih dahulu kawasan keperilakuannya secara jelas dan komprehensif, kalau 

tidak akan menyebabkan terikutnya aitem yang tidak relevan dan tertinggalnya 

bagian penting dari aspek yang diukur. Pada berbagai skala yang mengungkap 

variabel non kognitif, pembatasan perilaku itu biasanya tidak mudah untuk 

dilakukan dan tidak dapat dibuat dengan tegas sekali. 
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2.2.3.1.2. Validitas Konstruk 

 

Menurut Allen & Yen (Azwar, 2015: 45) validitas konstruk adalah tipe 

validitas yang menunjukan sejauh mana tes mengungkap suatu trait atau konstruk 

teoritik yang hendak diukurnya. Lebih lanjut Hadi (2003: 113) menjelaskan 

bahwa kebenaran alat ukur ditinjau semata-mata dari segi kecocokannya dengan 

teori sebagai fundamennya, di atas mana aitem dari alat di bangun. 

Cara pembuktian validitas konstrak adalah dengan membuktikan 

kebermaknaan skor hasil pengukuran (meaningfulness). Cara ini oleh Popham 

disamakan dengan pembuktian Construct related validity. Prose pembuktian dapat 

dilakukan dengan membuktikan bahwa konstruk instrument memang ada (exist) 

dan kemudian dibuktikan hasil pengukurannya secara empiris (Retnawati, 2016: 

25). Pendekatan yang bisa dipilih berupa pembuktian bahwa konstruk yang 

dihipotesiskan dapat dikonfirmasi keberadaannya. Analisis yang banyak 

digunakan antara lain dengan analisis faktor eksploratori (exploratory factor 

analysis, EFA) maupun analisis faktor konfirmatori (confirmatory factor analysis, 

CFA). 

Dalam suatu penelitian biasanya digunakan instrument yang melibatkan 

butir-butir yang banyak. Untuk memahami data seperti ini, biasanya digunakan 

analisis faktor. Analisis faktor digunakan untuk mereduksi data, dengan 

menemukan hubungan antar variabel yang saling bebas yang kemudian terkumpul 

dalam variabel yang jumlahnya lebih sedikit untuk mengetahui struktur dimensi 

laten (Garson, 2006), yang disebut dengan faktor. Faktor ini merupakan variabel 

yang baru, yang disebut juga dengan variabel latent, variabel konstruk dan 
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memiliki sifat tidak dapat diketahui langsung (unobservable). Analisis faktor 

dapat dilakukan dengan dua cara, yakni analisis faktor eksploratori (eksploratory 

factor analysis) dan analisis faktor konfirmatori (confirmatory factor analysis). 

Analisis faktor eksploratori merupakan suatu teknik untuk mendeteksi dan 

mengakses sumber laten dari variasi atau kovariasi dalam suatu pengukuran. 

Analisi tersebut mengeksplor data empiris untuk menemukan dan mendeteksi 

karakteristik dan hubungan antar variabel tanpa menentukan model pada data. 

Pada analisis ini, peneliti tidak memiliki teori a priori untuk menyusun hipotesis. 

Mengingat sifatnya yang eksplorasi inilah hasil analisis faktor eksploratori ini 

lemah. 

Berbeda dengan analisis faktor eksploratori, analisis faktor konfirmatori 

digunakan untuk menguji model yang telah diasumsikan untuk dideskripsikan, 

dijelaskan untuk model data empiris dengan menggunakan parameter yang lebih 

sedikit disbanding dengan variabel terobservasi. Model yang dibangun didasarkan 

pada informasi a priori tentang struktur data dalam bentuk teori khusus atau 

hipotesis. 

Secara singkat dapat dijelaskan bahwa analisis faktor eksploratori 

digunakan ketika model pengukuran dari konstruk instrument masih dicari 

ataupun dilakukan eksplorasi. Namun pada analisis faktor konfirmatori, ketika 

model pengukuran telah ada teorinya, konstruk instrument tersebut tinggal 

dibuktikan atau dikonfirmasi. 
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2.2.3.1.3 Validitas Berdasarkan Kriteria. 

 

Dalam validitas berdasarkan kriteria, validitas alat ukur itu dilihat dari 

sejauh mana hasil pengukuran dengan alat yang dipersoalkan itu sama atau mirip 

dengan hasil pengukuran dengan alat lain yang dijadikan kriteria. Ukuran Yang 

dijadikan kriteria tersebut adalah hasil pengukuran atribut yang sama dengan alat 

lain yang diakui (dianggap) merupakan alat ukur yang baik yang memenuhi 

persyaratan akademik dan profesional tertentu ( Suryabrata, 2005 : 45). 

Dalam berbagai referensi yang ada, validitas berdasarkan kriteria ini dapat 

dibedakan menjadi dua macam berdasar atas kapan kriteria itu dapat 

dimanfaatkan. Prosedur validasi berdasarkan kriteria menghasilkan salah satu 

diantara dua macam validitas, yaitu validitas prediktif (predictive validity) atau 

validitas konkuren (concurrent validity). 

1. Validitas Konkuren 

 

Apabila tes tidak difungsikan sebagai predictor performan, maka kriteria 

validasinya adalah ukuran lain yang relevan dengan tujuan tes yang bersangkutan. 

Setiap hasil ukur yang relevan dengan tujuan ukur tes yang divalidasi dapat 

dijadikan sebagai kriteria dalam prosedur ini. Korelasi antara skor tes yang 

divalidasi dengan ukuran kriteria tersebut merupakan koefisien validitas 

konkuren. 

Validitas konkuran merupakan indikasi validitas yang layak ditegakkan 

bila tes tidak dirancang untuk berfungsi sebagai predictor dan ia merupakan 

validitas yang sangat penting dalam situasi diagnostic. Bilamana tes dirancang 

untuk berfungsi sebagai predictor bagi performans di masa datang, maka estimasi 
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validitas konkuren tidak lagi cukup memuaskan dan prosedur validasi prediktif 

merupakan keharusan. 

2. Validitas Prediksi 

 

Validitas prediksi adalah derajat yang menunjukkan suatu tes dapat 

memprediksi tentang bagaimana seseorang akan melakukan suatu prospek tugas 

atau pekerjaan yang direncanakan. Yang perlu diperhatikan ketika kita akan 

melakukan tes prediksi di antaranya adalah perlunya memperhatikan proses dan 

cara membandingkan instrumen yang divalidasi dengan tes yang telah dibakukan. 

Validasi prediksi suatu tes pada umumnya ditentukan dengan membangun 

hubungan antara skor tes dan beberapa ukuran keberhasilan, yang selanjutnya 

disebut sebagai predictor. Sedangkan tingkah laku yang hendak diprediksi pada 

umumnya disebut sebagai criterion. Berdasarkan uraian mengenai validitas di 

atas, peneliti hanya menggunakan stu validitas saja yaitu validitas isi. Dalam 

pengembangan alat ukur inventori kesiapan kerja memfokuskan pada sejauhmana 

isi inventori kesiapan kerja yang mencerminkan ciri atribut yang hendak diukur. 

Validitas isi banyak tergantung pada penilaian subyektif individual karena 

estimasi ini tidak melibatkan perhitungan statistik melainkan analisis rasional 

maka tidaklah diharapkan setiap orang akan sama pendapatnya mengenai validitas 

isi suatu tes yang telah dicapai. 

 
 

2.2.3.2. Reliabilitas 

 

Reliabilitas memiliki berbagai nama diantaranya adalah keterandalan, 

keterpercayaan, keajegan, kestabilan, konsisten, dan sebagainya. Namun pada 
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intinya reliabilitas adalah alat ukur menunjukan sejauhmana hasil pengukuran 

dengan alat tersebut dapat dipercaya (Azwar, 2003:4). Artinya, instrumen yang 

sudah dapat dipercaya, akan menghasilkan data yang dapat dipercaya pula. 

Instrumen harus memenuhi persyaratan reliabilitas. Instrument yang tidak 

reliabel tidak dapat digunakan untuk mengumpulkan data karena tidak 

memberikan informasi apapun. Responden yang sama yang diukur dengan 

isntrumen yang sama harus menghasilkan hasil pengukuran yang relatif sama. 

Dengan begitu data yang dihasilkan dari proses pengukuran memang dapat 

dipercaya (Purwanto, 2010: 163). 

2.2.3.2.1 Metode – Metode Estimasi 

 

Menurut Suryabrata (2004: 29) reliabilitas alat ukur juga menunjukan 

derajat kekeliruan pengukuran yang tidak dapat ditentukan dengan pasti 

melainkan hanya dapat di estimasi. Estimasi terhadap reliabilitas skor hasil tes 

dapat dilakukan melalui berbagai metode dan teknik komputasi. Masing-masing 

metode dan teknik dikembangkan para ahli sesuai dengan sifat dan fungsi 

instumen yang bersangkutan dengan mempertimbangkan pula aspek 

kepraktisannya. Secara tradisional, menurut prosedur yang dilakukan dan sifat 

koefisien yang di hasilkannya, terdapat tiga macam pendekatan estimasi 

reliabilitas yaitu metode tes ulang (test-retest), metode bentuk pararel (parallel- 

form), dan metode penyajian tunggal (single trial). 

2.2.3.2.1.1 Metode Tes Ulang 

 

Metode tes-ulang dilakukan dengan menyajikan satu tes pada satu 

kelompok subjek dua kali dengan tenggang waktu yang cukup diantara kedua 
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penyajian tersebut. Asumsi yang menjadi dasar dalam metode ini adalah bahwa 

suatu tes yang reliabel tentu akan menghasilkan skor tampak yang relatif sama 

apabila dikenakan dua kali pada waktu yang berbeda. Semakin besar variasi 

perbedaan skor subjek antara kedua penyajian tersebut berarti semakin sulit untuk 

mempercayai bahwa tes itu memberikan hasil ukur yang konsisten. 

Dengan demikian reliabilitas pengukuran diperlihatkan oleh koefisien 

korelasi linier antara distribusi skor subjek pada pemberian tes yang pertama dan 

distribusi skor subjek pada pemberian tes yang kedua kalinya. Koefisien korelasi 

yang memperlihatkan keeratan variasi skor diantara dua kali pemberian tes 

tersebut merupakan koefisien reliabilitas hasil ukur tes yang bersangkutan. 

2.2.3.2.1.2 Metode bentuk pararel 

 

Dalam metode bentuk pararel, tes yang akan diestimasi reliabilitasnya 

harus tersedia pararelnya, yaitu tes lain yang sama tujuan ukurnya dan setara isi 

aitemnya baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Dengan bahasa sederhana 

dapat dikatakan bahwa harus tersedia dua tes yang kembar. 

Sebenarnya, dua tes yang pararel satu sama lain hanya ada secara teoretik, 

tidak berarti benar-benar pararel secara empiric. Dari segi praktis, dua tes yang 

telah memenuhi syarat-syarat dan asumsi tertentu dapat dianggap pararel. 

Untuk membuat dua tes menjadi pararel satu sama lain, penyusunannya haruslah 

berangkat dari satu kisi-kisi dan satu spesifikasi yang sama. Spesifikasi ini 

meliputi antara lain tujuan ukur, batasan objek ukur atau domain ukur dan 

operasionalisasinya, indicator keperilakuannya, banyaknya aitem, format aitem, 

samapai pada parameter-parameter aitemnya. Bila kedua tes telah dinyatakan 
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pararel, maka prosedur estimasi reliabilitasnya dilakukan dengan mengenakan dua 

tes tersebut secara bersamaan pada sekelompok subjek sehingga dari masing- 

masing tes diperoleh distribusi skor tampak dari seluruh subjek. 

2.2.3.2.1.3 Metode penyajian tunggal 

 

Metode penyajian tunggal dalam estimasi reliabilitas pengukuran 

dilakukan dengan menggunakan satu bentuk tes yang dikenakan hanya sekali saja 

pada satu kelompok subjek (single trial administration). Dengan menyajikan satu 

tes hanya satu kali, maka permasalahan yang mungkin timbul pada kedua metode 

estimasi reliabilitas terdahulu dapat dihindari. 

Metode estimasi reliabilitas melalui penyajian tunggal bertujuan untuk 

melihat konsistensi antar aitem atau antar bagian tes, sehingga komputasi 

koefisien reliabilitas dilakukan bukan terhadap skor tes tapi terhadap skor aitem 

dalam tes atau terhadap skor bagian-bagian tes. Untuk itu, item-item dipisahkan 

menjadi paling tidak dua kelompok. Pengelompokan itu disebut sebagai 

pembelahan dan setiap kelompok disebut sebagai bagiam atau belahan tes. 

Untuk melihat kecocokan atau konkordansi di antara belahan-belahan tes 

dilakukan komputasi berbagai statistic melalui analisis korelasi, analisis varians 

dan kovarians di antara item dan belahan tes. Bermacam teknik komputasi 

koefisien reliabilitas dengan metode konsistensi internal telah lama 

dikembangkan. Walaupun dasar-dasar konsepsionalnya tidak berubah tetapi 

berbagai teknik hitung guna menghasilkan estimasi reliabilitas yang semakin 

cermat telah pula dirumuskan. 
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2.2.3.2.2 Koefisien reliabilitas dan koefisien validitas 

 

Tinggi rendahnya reliabilitas dan validitas hasil ukur yang sesungguhnya 

tidak dapat diketahui secara pasti, namun dapat diestimasi. Berbagai teknik 

estimasi reliabilitas dan validitas telah dirumuskan oleh para ahli psikometrika 

melalui bermacam-macam pendekatan yang tujuannya adalah memberikan 

indikasi akurasi dan kecermatan hasil ukur. Eror pengukuran yang tidak mungkin 

dapat dieliminasi seluruhnya melainkan hanya dapat diminimalkan menyebabkan 

tidak mungkinnya untuk memperoleh hasil ukur yang betul-betul bebas dari 

kesalahan. Adanya indikator akurasi dan kecermatan yang dapat dicapai oleh hasil 

suatu pengukuran memberikan konfidensi atau kepercayaan bagi pengguna hasil 

pengukuran tersebut. Sebaliknya, indikator tersebut juga dapat menjadi rambu 

pengingat bagi pengguna hasil pengukuran akan keterbatasan makna hasil ukur 

yang diperoleh melalui tes yang bersangkutan. 

Diantara bentuk indikator adanya akurasi dan kecermatan hasil 

pengukuran yang sangat popular adalah koefisien reliabilitas dan koefisien 

validitas, yang masing-masing merupakan estimasi terhadap reliabilitas dan 

validitas pengukuran yang sesungguhnya. Walaupun secara teoritik besarnya 

koefisien reliabilitas berkisar mulai dari angka 0,0 sampai dengan angka 1,0 akan 

tetapi pada kenyataannya koefisien reliabilitas sebesar 1,0 tidak pernah dijumpai. 

Di samping itu, walaupun hasil perhitungan koefisien reliabilitas dapat saja 

bertanda negative sebagaimana halnya semua koefisien korelasi, namun koefisien 

reliabilitas selalu mengacu pada angka positif dikarenakan angka yang negative 

tidak ada artinya bagi interpretasi reliabilitas hasil pengukuran. Koefisien 
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reliabilitas 1,0 berarti adanya konsistensi yang sempurna pada hasil ukur yang 

bersangkutan. Konsistensi yang sempurna seperti itu tidak dapat terjadi dalam 

pengukuran atribut psikologi dan atribut sosial yang menggunakan manusia 

sebagai subjek dikarenakan terdapatnya berbagai sumber eror baik pada 

instrument ukurnya, pada diri manusia sebagai subjeknya, maupun pada 

pelaksanaan administrasi tes itu yang salah satu atau bersama dapat 

mempengaruhi kecermatan hasil pengukuran. Dalam perkembangan selanjutnya 

telah dirumuskan pula berbagai pendekatan teoritis dan bermacam formula hitung 

guna melakukan estimasi terhadap besarnya reliabilitas alat ukur. 

Sebagaimana halnya reliabilitas, tinggi-reandahnya validitas pengukuran 

pun dinyatakan secara empirik oleh suatu koefisien yaitu koefisien validitas. 

Tidak seperti koefisien reliabilitas yang semula dinyatakan oleh korelasi linier 

antara dua distribusi skor tes yang pararel, koefisien validitas dinyatakan oleh 

korelasi linear antara distribusi skor tes yang bersangkutan dengan distribusi skor 

suatu kriterion yang relevan. Kriterion ini dapat berupa skor tes bersangkutan dan 

dapat pula berupa ukuran-ukuran lain yang relevan, misalnya hasil rating oleh 

fihak ketiga, performansi pada suatu pekerjaan dan semacamnya. 

Sebagaimana halnya makna koefisien reliabilitas, koefisien validitas pun 

hanya punya makna apabila mempunyai harga yang positif. Walaupun semakin 

tinggi koefisien mendekati angka 1,0 berarti semakin tinggi pula tingkat validitas 

hasil ukur suatu tes, namun dalam kenyataannya suatu koefisien validitas juga 

tidak akan pernah mencapai angka maksimal atau mendekati angka 1,0. Bahkan, 
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disbanding koefisien reliabilitas, suatu koefisien validitas yang tinggi adalah jauh 

lebih sulit untuk dicapai. 

 
 

2.2.4 Adaptasi Skala 

 

Dalam penelitian pada umumnya, skala dan tes memiliki fungsi instrumenal, 

yaitu sebagai alat ukur atau alat pengumpulan data. Karena kualitas data  

penelitian sangat menentukan validitas dari hasil penelitian, maka sekalipun 

bersifat instrumenal, skala dan tes sangatlah vital kedudukannya dalam penelitian. 

Pada kasus-kasus tertentu tes dan skala tidak berfungsi instrumenal tapi justru 

menjadi objek riset itu sendiri yaitu riset psikometrika terapan yang topiknya 

mengenai konstruksi atau penyusunan skala dan tes. Diantara topik-topik riset 

skala dan tes adalah adaptasi, modifikasi, konstruksi instrumen deteksi dini, dan 

riset untuk menyusun tes atau skala yang sama sekali baru (Azwar 2017: 185 ). 

Menurut azwar (2017: 188) dalam melakukan adaptasi skala peneliti tidak 

boleh mengubah aspek-aspek keperilakuan dari atribut yang diukur, tidak boleh 

mengurangi atau menambah indikator keperilakuannya, juga tidak boleh 

mengubah format dan banyaknya aitem, dan tidak boleh pula mengubah format 

respons serta cara skoringnya, sehingga tampilan skala setelah diadaptasi nanti 

akan serupa seperti aslinya hanya saja disajikan dalam bahasa Indonesia. Pokok 

pokok langkah terpenting dalam adaptasi tes adalah (a) memahami indikator 

keperilakuan tes asli, (b) menerjemahkan bahasa, (c) menguji keterbacaan, (d) 

menguji daya beda aitem, (e) estimasi validitas dan reliabilitas hasil ukur ( Azwar 

2017 : 189). Uraian dari langkah langkah pokok tersebut adalah sebagai berikut: 
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2.2.4.1 Memahami indikator keperilakuan 

 

Sedapat mungkin peneliti memahami konstrak atribut yang digunakan oleh 

pencipta skala yang akan diadaptasi agar dapat mengetahui aspek-aspek 

keperilakuan yang diungkap oleh skala tersebut. Apabila tidak dimungkinkan 

untuk mempelajari aspek-aspek keperilakuannya maka paling tidak peneliti harus 

mempelajari indikator keperilakuan bagi setiap aitemnya. Tanpa mempelajari 

indikator keperilakuan maka akan sangat sulit bagi peneliti untuk memahami 

maksud yang terkandung dalam kalimat suatu aitem. 

Bila indikator keperilakuannya telah difahami dengan baik, maka maksud 

dari aitem yang termasuk dalam indikator tersebut akan juga dapat difahami 

dengan benar maka langkah selanjutnya yaitu menerjemahkan bahasa akan lebih 

jelas arahnya. 

2.2.4.2 Menerjemahkan Bahasa 

 

Menerjemahkan bahasa aitem sangat tidak sama dengan menerjemahkan 

kalimat-perkalimat biasa apalagi menerjemahkan kata demi kata. Skala dan tes 

merupakan produk budaya sehingga makna kalimat dalam aitem akan difahami 

oleh responden selalu dalam konteks budaya mereka sendiri. Oleh karena itu, 

penerjemahan kalimat aitem bukan sekedar mengganti bahasa yang digunakan 

akan tetapi mengalihkan juga konteks kultur asli aitem ke dalam konteks kultur 

Indonesia. 

Cara penerjemahan yang seharusnya dilakukan adalah dengan memahami 

terlebih dahulu maksud yang terkandung dalam indikator keperilakuan yang 

hendak diungkap oleh aitem tersebut dan dalam konteks apa isi aitem itu berada. 
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setelah itu nyatakan hal yang sama dengan bahasa Indonesia secara bebas bukan 

kata-perkata atau kalimat-perkalimat. 

2.2.4.3 Menguji keterbacaan 

 

Kalimat baru dalam bahasa Indonesia yang selesai dibuat tentu perlu 

dikonsultasikan pada ahli terkait. Kemudian bila keseluruhan aitem telah ditata 

dalam lembar halaman, skala perlu diuji keterbacaannya bagi subjek yang menjadi 

target ukur skala tersebut. 

Uji coba bisa dilakukan kepada beberapa orang subjek untuk membaca 

seluruh aitem dan memberi komentar bagi aitem yang menurut  mereka 

kalimatnya tidak mudah dimengerti. Komentar tersebut dapat menjadi informasi 

untuk memperbaiki kalimat-kalimat aitem sehingga akan meningkatkan 

keterbacaan. 

2.2.4.4 Menguji daya beda aitem 

 

Keseluruhan aitem skala yang telah teruji keterbacaannya dan yang telah 

diperbaiki, kemudian dirakit sebagai prototype awal dan dikenakan pada subjek 

target pengukuran guna memperoleh skor aitem sebagai data untuk komputasi 

indeks daya beda aitem. Guna keperluan komputasi daya beda aitem, untuk skala 

yang berisi sekitar 50 aitem diperlukan data respons yang berasal dari paling tidak 

sekitar 250 subjek. Ukuran sampel subjek kira-kira 5 kali sampai 10 kali lipat dari 

banyaknya aitem. Diharapkan dengan ukuran sampel yang besar akan diperoleh 

estimasi daya beda yang akurat. 
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2.2.4.5 Estimasi Validitas dan Reliabilitas 

 

Estimasi reliabilitas dan validitas hasil ukur skala dilakukan kembali 

karena skala hasil adaptasi sebenarnya merupakan skala yang baru sama sekali 

sedangkan laporan reliabilitas dan validitas skala asli tidak berlaku bagi skala 

hasil adaptasi. 

 
 

2.2.5 Adaptabilitas Karier 

 

Teori konstruksi karier (Savickas, 2005, 2012) mengkonseptualisasikan 

perkembangan manusia yang didorong oleh adaptasi terhadap lingkungan sosial 

dengan tujuan integrasi orang-orang disekitar lingkungan. Teori ini mengambil 

perspektif kontekstual dan budaya tentang adaptasi sosial dan pembuatan suatu 

wadah dalam masyarakat. Bagi manusia, adaptasi terhadap kehidupan sosial 

melibatkan semua peran inti dan masyarakat sekitar. Saat merancang kehidupan 

(Savickas, 2009) manusia harus menyesuaikan diri dengan harapan bahwa  

mereka bekerja, bermain, dan mengembangkan hubungan. Model konstruksi 

adaptabilitas karier hanya berkonsentrasi pada peran kerja karena ia menangani 

ekspektasi sosial yang individu persiapkan, masuki, dan ikut berpartisipasi dalam 

peran kerja dan kemudian menangani transisi karier dalam posisi pekerjaan. Dari 

perspektif ini, pekerjaan adalah mekanisme integrasi atau koneksi sosial yang 

menawarkan strategi untuk mempertahankan diri di masyarakat (Savickas, 2012). 
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2.2.5.1 Pengertian Adaptabilitas Karier 

 

Kata adaptasi atau to adapt (dalam bahasa Inggris) berasal dari bahasa 

latin yang berarti mencocokkan atau bergabung. Dalam perkembangannya, 

muncul istilah dengan makna yang hampir sama dari kata asli adaptasi (adapt) 

yakni adaptifitas (adaptivity), adaptabilitas (adaptability), mengadaptasi 

(adapting), dan adaptasi. Dalam teori konstruksi karier (2005), kata-kata ini 

menunjukkan urutan yang berkisar antara kesiapan adaptif, sumber daya adaptif, 

respons adaptasi, dan hasil adaptasi. 

2.2.5.1.1 Adaptasi (Adaptation) 

 

Melihat konstruksi karier sebagai serangkaian upaya untuk menerapkan 

konsep diri dalam peran kerja memusatkan perhatiannnya pada adaptasi 

terhadap serangkaian transisi dari sekolah ke pekerjaan, dari pekerjaan ke 

pekerjaan, dan dari jabatan ke jabatan. Individu membangun karier dengan 

menggunakan strategi adaptif yang menerapkan kerpibadian mereka dalam 

peran kerja. Adaptasi ini dimotivasi dan dipandu oleh tujuan untuk 

mendapatkan kebutuhan batin dan kesempatan dari luar ke dalam keselarasan, 

yakni keselarasan dari sebuah penguatan yang baik dalam aktivitas saat ini, 

pekerjaan di masa lalu, dan aspirasi saat ini. 

2.2.5.1.2 Mengadaptasi (Adapting) 

 

Adaptasi adalah sebuah konsekuensi dari proses mengadaptasi, yaitu 

melakukan perilaku adaptif yang dilakukan sebagai bentuk perubahan kondisi 

(Ployhart&Bliese, 2006). Adaptasi karier melibatkan penguasaan tugas 

pengembangan kejuruan, mengatasi transisi pekerjaan, dan menyesuaiakan diri 
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dengan trauma dan kemungkinan yang terjadi dalam kerja. Pandangan teori 

konstruksi karier menilai jika proses adaptasi dengan tugas, transisi, dan 

trauma ini dipupuk terutama oleh lima perangkat perilaku, masing-masing 

dinamai untuk fungsi adaptifnya sebagai fungsi : orientasi, eksplorasi, 

pendirian, manajemen, dan pelepasan. Kegiatan konstruktif ini membentuk 

siklus kinerja adaptif yang berulang secara berkala karena setiap individu 

harus menyesuaikan dirinya dengan konteks yang berubah. Karena setiap 

kondisi memerlukan pendekatan adaptasi, individu dapat beradaptasi dengan 

lebih efektif jika mereka memenuhi perubahan kondisi dengan meningkatkan 

kesadaran dan pencarian informasi diikuti dengan pengambilan keputusan 

yang tepat. 

2.2.5.1.3 Adaptifitas (Adaptivity) 

 

Dalam teori konstruksi karier, adaptafitas adalah sifat kepribadian dari 

fleksibilitas atau kemauan untuk berubah. Kesediaan untuk memenuhi 

ketidakseimbangan atau trnsisi karier dengan tanggapan yang cocok yang 

menunjukkan kemampuan beradaptasi. Ambang untuk memulai proses 

interpersonal dan intrapersonal yang membimbing aktivitas yang diarahkan 

pada tujuan yang akan tercapai bila seseorang tidak dapat lagi mengasimilasi 

perubahan dan bertahan dalam kegiatan rutin. Pada titik tersebut, individu 

perlu mengakomodasi ketidakseimbangan dengan mengubah diri, konteks, 

atau keduanya. Akomodasi yang dibutuhkan biasanya mendorong perasaan 

tertekan yang mendorong motivasi dan memperkuat kemampuan untuk 

beradaptasi. Individu berbeda dalam kemauan atau kesiapan mereka dalam 
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mananggapi perubahan. Teori konstruksi karier memandang adaptifitas atau 

kemauan untuk beradaptasi sebagai sifat yang semakin stabil dan tahan lama 

atau sebuah kecenderungan dasar yang berubah menjadi mengakar pada inti 

dari seorang individu. 

2.2.5.1.5 Adaptabilitas (Adaptability) 

 

Kemampuan adaptabilitas karier adalah konstruksi psikososial yang 

menunjukkan sumber daya individu untuk mengatasi tugas, transisi, trauma 

dalam peran pekerjaan mereka saat ini, yang pada tingkat tertentu akan 

mengubah integrasi sosial mereka (savickas, 1997, 2012). Sumberdaya 

adaptabilitas karier adalah kekuatan atau kapasitas pengaturan diri yang dapat 

diambil seseorang untuk memecahkan masalah yang tidak familiar, kompleks, 

dan permasalahan yang tidak jelas dalam tugas kejuruan, transisi pekerjaan, 

dan trauma pekerjaan. Sumber daya ini tidak hanya terdapat dalam individu 

tetapi terkait dengan lingkunga. Dengan demikian, kemampuan adaptabilitas 

adalah konstruksi psikososial. Kemampuan beradaptasi sebagai sumber daya 

psikososial atau kompetensi transaksional lebih mudah berubah. Kemampuan 

adaptasi berkembang melalui interaksi antara diri individu dengan lingkungan 

orang tersebut. Dalam teori konstruksi karier, sumber daya adaptasi membantu 

membentuk strategi yang digunakan individu untuk mengarahkan perilaku 

adaptif mereka. Secara singkat, sumber daya adaptabilitas karier dipandang 

sebagai pengaturan diri sendiri, kompetensi psikososial yang membentuk 

strategi adaptif dan tindakan yang bertujuan mencapai tujuan adaptasi 

(Savickas, 2012). 
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Sebagaiman telah disebutkan di atas, pengertian adaptabilitas karier yang 

digunakan dalam penelitian ini mengambil pendapat dari Mark L Savickas, 

adaptabilitas karier didefinisikan sebagai "...readiness to cope with the 

predictable tasks of preparing for and participating in the work role and 

with the unpredictable adjustments prompted by changes in work and 

working conditions". Dalam pernyataannya, Savickas menjelaskan bahwa 

adaptabilitas karier berkaitan dengan kesiapan individu dalam menghadapi 

perubahan peran dan pola kerja yang ditunjukan dengan persiapan dan partisipasi 

kerja dan kondisi kerja. 

Selanjutnya Savickas (2008) memberikan keterangan "...individual's 

readiness and resources for coping with current and anticipated tasks, 

transitions, traumas in their occupational roles that, to some degree large 

or small, alter their social integration". Pernyataan tersebut menjelaskan 

bahwa adaptabilitas karier merupakan kesiapan dan sumber daya individu untuk 

mengatasi dan mengantisipasi tugas-tugas saat ini, masa transisi, trauma dalam 

peran pekerjaan dengan derajat yang besar atau kecil serta mengubah integrasi 

sosial mereka. 

Selanjutnya pernyataan Savickas dipertegas oleh Duffy (2010) 

denganmenyebutkan bahwa: 

career adaptability is defined as the "readiness  to  cope 

with the predictable tasks of preparing for and 

participating in the work role and with the unpredictable 

adjustments prompted by changesin work and working 

condition" 



53 
 

 

 

Dalam pengertian di atas disebutkan bahwa adaptasi karier adalah 

kesiapan untuk menghadapi tugas-tugas dan berpartisipasi dalam penyesuaian 

peran kerja yang diminta dalam perubahan pekerjaan dan kondisi kerja. 

Selain itu Porfeli & Savickas (2011) menyatakan bahwa "...career 

adaptability enables individuals to effectively implement their self - 

concepts in occupational proles". Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa 

adaptasi karier mampu menjadikan individu secara efektif mengimplementasikan 

konsep diri dalam aturan kerja. Hirschi (2009) menyebutkan bahwa "career 

adaptability is a sign of thriving in adolescence which directly relates to 

positive youth development." Adaptasi karier merupakan tanda berkembang 

pada remaja yang secara langsung berkaitan dengan perkembangan positif pada 

remaja. 

Bimrose dkk (2011) menjelaskan konsep adaptabilitas karier sebagai 

berikut: 

"The term career adaptability describes the conscious and 

continuous exploration of both the self and the 

environment, where the eventual aim is to achieve synergy 

between the individual, their identity and an occupational 

environment. Developing career adaptability has a focus on 

supporting and encouraging individuals to be autonomous, 

by taking responsibility for their own career development." 

 
 

Adaptasi karier menggambarkan eksplorasi sadar dan berkelanjutan dari 

diri dan lingkungan, yang tujuan akhirnya adalah untuk mencapai sinergi antara 

individu, identitas mereka dan lingkungan kerjanya. Mengembangkan 

kemampuan beradaptasi karier memiliki fokus pada dukungan dan dorongan 
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individu untuk mandiri, dengan bertanggungjawab pada pengembangan karier 

mereka sendiri. 

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya 

adaptabilitas karier memiliki makna sebagai berikut: 

a. kesiapan dalam menghadapi perubahan peran dan masa transisi kerja; 

 

b. kesiapan ditunjukkan dengan kemampuan mengerjakan tugas-tugas, 

mampu berpatrisipasi, dan menghadapi serta menyelesaikan kondisi 

trauma pekerjaan; 

c. upaya individu secara efektif mengimplementasikan konsep diri dalam 

aturan kerja; 

d. bentuk upaya dilakukan dengan cara mengeksplorasi secara sadar dan 

berkelanjutan dari diri sendiri dan lingkungan; 

e. salah satu ciri perkembangan positif pada remaja; 

 

f. perasaan memiliki tujuan akhir mencapai sinergi antara individu, 

identitas mereka dan lingkungan kerjanya; 

g. tindakan fokus pada dukungan dan dorongan individu untuk mandiri, 

dengan bertanggungjawab pada pengembangan karier mereka sendiri. 

 
 

2.2.5.2. Dimensi Adaptabilitas Karier 

 

Savickas mengidentifikasi empat dimensi dari adaptabilitas karier, yaitu 

kepedulian (concern), pengendalian (control), keingintahuan (curiousity), dan 

keyakinan (confidence), yang masing-masing merupakan suatu tugas 

perkembangan karier yang spesifik. Dimensi-dimensi ini mewakili sumber dan 
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strategi adaptabilitas umum yang digunakan seseorang untuk mengatur tugas- 

tugas penting, transisi dan pengalaman-pengalaman trauma yang mereka miliki 

seiring proses pembangunan karier mereka. 

Sumber daya adaptabilitas karier dimodelkan sebagai multi dimensi dan 

hirarkis. Pada tingkat tertinggi dan paling abstrak adalah empat dimensi 

adaptabilitas karir yakni kepedulian, pengendalian, keingintahuan, dan keyakinan. 

Pada tingkat tengah, model ini menguraikan variabel-variabel yang berfungsi 

homogen untuk masing-masing dimensi. Masing-masing variabel tersebut disebut 

ABc dari teori konstruksi karier, terdiri dari A attitudes (sikap-sikap), B beliefs 

(nilai-nilai) dan C competence (kompetensi). Ketiga hal tersebut membentuk 

perilaku adaptasi konkret yang digunakan untuk menguasai tugas-tugas 

perkembangan, menegosiasikan transisi pekerjaan dan menyelesaikan trauma 

dalam pekerjaan yang disebut dengan perilaku coping (coping behavior). Perilaku 

ini muncul dalam tingkat ketiga sebagai tingkat yang paling konkret dalam model 

struktural adaptabilitas karier. Perilaku coping inilah yang dilakukan seseorang 

dalam menyelesaikan permasalahan karier yang dihadapi seseorang sesuai 

dimensi yang menjadi permasalahannya (Lent & Brown, 2012). 

Secara rinci keempat dimensi adaptabilitas karier yaitu kepedulian, 

pengendalian, keingintahuan, dan keyakinan dapat diuraikan sebagai berikut : 

a. Perhatian pada karier (concern). 

 

Sumber daya pertama adaptabilitas karier adalah perhatian karier, yang 

membantu orang untuk melihat ke depan dan mempersiapkan masa depan. 

Kesadaran akan karier seorang dimasa depan mendorong orang untuk 
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memikirkan masa lalu, pilihan masa depan dan preferensi masa depan mereka 

mengenai karier mereka (Fouad & Bynner, 2008). Inti dari perhatian karier 

adalah perencanaan karier, yang antara lain mendorong kemampuan untuk 

menghubungkan kegiatan sekarang dengan masa depan yang diinginkan 

(Savickas, 2005). 

b. Kontrol Karier (control) 

 

Sumber daya kedua dari adaptabilitas karier adalah kontrol karier. 

Kontrol memungkinkan orang untuk mengendalikan masa depan mereka 

dengan bertanggung jawab dan cermat dalam membuat keputusan terkait 

karier. Keyakinan bahwa seseorang dapat memiliki kendali atas karier 

membantu dalam hal menentukan pilihan karier terkait (Hartung, Porfeli, 

& Vondracek, 2008). Kontrol karier dinyatakan dalam ketegasan dan 

kompetensi dalam pengambilan keputusan, yang pada gilirannya 

mendorong keingintahuan karier tentang kemungkinan masa depan dan 

alternatifnya. 

c. Keingintahuan karier (curiosity) 

 

Sumber daya ketiga adaptabilitas karier terdiri dari mengeksplorasi 

peluang seseorang dan memikirkan kesesuaian antara lingkungan diri dan 

lingkungan yang berbeda, peran kejuruan dan scenario masa depan. 

Keingintahuan karier diekspresikan dalam mengeksplorasi pengetahuan, 

keterampilan, dan kemampuan seseorang, mengklarifikasi nilai seseorang, 

menggunakan strategi pencarian informasi yang berbeda, mendiskusikan 

penghargaan ekstrinsik pada pilihan alternative dan menafsirkan informasi 
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pekerjaan. Dengan demikian, keingitahuan karier bida dikatakan 

membantu seseorang membentuk citra realitas tentang diri mereka dan 

pilihan karier mereka. Pengetahuan ini memfasilitasi pilihan berikutnya 

yang sesuai dengan situasi kerja (Savickas, 2005). 

d. Kepercayaan Karier (confidence) 

 

Sumber daya keempat adaptabilitas karier adalah kepercayaan 

karier, kemampuan orang untuk memecahkan masalah dan mengatasi 

hambatan untuk mengejar aspirasi karier mereka. Orang dengan keyakinan 

karier tinggi cenderung tidak menghindari situasi karier yang sulit namun 

cenderung terlibat dalam pemecahan masalah secara aktif. Menurut 

Savickas (2005), keterampilan dalam pemecahan masalah terkait karier 

mengarah langsung pada keterlibatan dan penguasaan tugas kejuruan dan 

transisi pekerjaan. Tingkat kemampuan beradaptasi karier seseorang tidak 

hanya bergantung pada kepemilikan masing-masing dari empat sumber 

daya, tetapi juga lebih pada kemampuan untuk menggunakan setiap 

sumber daya ini dan untuk terlibat dalam setiap aktivitas terkait. Dengan 

demikian, untuk meningkatkan sumber daya adaptasi seseorang, seseorang 

dapat berfokus pada peningkatan kemampuan seseorang untuk 

merencanakan, membuat keputusan, mengeksplorasi dan memecahkan 

masalah (Hartung, 2008; Savickas, 2005). 



58 
 

 

 

2.2.5.3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Adaptabilitas Karier 

 

Hirschi (2009) memaparkan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi 

adaptabilitas karier yang mirip dengan faktor yang mempengaruhi kematangan 

karier. Faktor-faktor ini dapat dikelompokkan kedalam enam bagian, yaitu 

2.2.5.3.1 Usia 

 

Usia seseorang dapat menentukkan bagaimana pola pikirnya. Usia terkait 

dengan tahap perkembangan dari seorang individu. Misalnya individu pada usia 

remaja pasti akan memiliki adaptabilitas karier lebih tinggi daripada individu usia 

anak-anak. Hal ini terkait dengan tugas perkembangan remaja dimana mereka 

dipersiapkan untuk menghadapi peran mereka nantinya di masa dewasa.Remaja 

sudah mengerti tentang implikasi jangka panjang dari pendidikan dan pilihan 

karier yang sudah dilakukannya 

2.2.5.3.2 Gender 

 

Pada remaja perempuan dan laki-laki memiliki pola yang berbeda terkait 

komponen pembentukan identitas. Seperti pendapat Gilligan bahwa perempuan 

membentuk identitas mereka dengan cara menjalin hubungan dengan orang lain, 

dan laki-laki dengan menetapkan kemandiriannya. Menurut McNair & Brown 

beberapa peneliti menyatakan bahwa kematangan karier pada remaja perempuan 

lebih tinggi dari remaja laki-laki seusianya. Dengan pola relasional, remaja 

perempuan akan dapat lebih mudah menggali tentang karier yang diminati, karena 

mereka cenderung berinteraksi dengan banyak orang. Hal ini dapat menjadi akses 

bagi individu yang ingin menggali informasi tentang karier atau pendidikan 

tertentu. 
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2.2.5.3.3 Pengalaman Kerja 

 

Ketika seorang individu memiliki pengalaman kerja yang sesuai dengan 

minat dan kemampuannya, ia akan mendapatkan informasi terkait dengan karier 

yang dipilihnya. Semakin banyak pengalaman yang didapat, ia akan dapat 

mengeksplorasi karier tersebut dengan lebih mendalam lagi. Dengan semakin 

kayanya informasi yang dimiliki, seseorang akan dapat merencanakan kariernya 

dengan lebih matang lagi. Penelitian yang dilakukan Luzzo, mengenai individu 

yang memiliki pengalaman kerja yang terkait dengan minat kariernya maka ia 

akan merasa bahwa pengambilan keputusan dalam kariernya sebagai proses 

berkelanjutan dimana mereka memiliki kontrol personal akan hal itu (Patton & 

Lokan, 2006). 

2.2.5.3.4. Keluarga 

 

Hubungan antara orang tua dan anak adalah salah satu hal yang penting 

dalam keluarga. Dengan pola hubungan keluarga dapat diketahui arah pendidikan 

dan ekspektasi terhadap anak dari orang tua. Keluarga sebagai satuan masyarakat 

utama dapat menjadi salah satu sarana yang paling mudah dicapai anak untuk 

mendapatkan arahan dan informasi mengenai kaitan minat dan bakat mereka 

terhadap karier tertentu. Orang tua dapat pula mendorong anak menuju suatu 

karier yang diminati oleh anaknya. Mereka juga dapat menjadi sumber informasi 

anak dengan memberi nasehat, berdiskusi, dan memberikan petunjuk dengan 

model yang ditunjukkan oleh orang tua. Meskipun demikian, remaja dengan 

keluarga yang memiliki hubungan yang erat dapat mengalami kesulitan dalam 

menguasai tugas-tugas perkembangan karier.Hal ini dikarenakan mereka sering 
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kali tidak mampu membedakan tujuan dan harapan orang tuanya. Mereka menjadi 

kesulitan untuk mengetahui kualitas unik mereka masing-masing karena pola pikir 

dan gaya yang sudah ditanamkan yang sesuai dengan nilai-nilai dalam keluarga. 

Bergen (2006) juga berpendapat bahwa keluarga memiliki pengaruh dalam proses 

perkembangan karier yang mempengaruhi individu secara langsung. 

2.2.5.3.5 Institusi Pendidikan 

 

Dewasa ini, berbagai sekolah mulai mengadakan pendidikan diluar 

pelajaran utama yang berkaitan dengan penjurusan didunia perkuliahan dan 

alternatif karier terkait jurusan tersebut. Hal ini dapat membekali pelajar dengan 

pengetahuan-pengetahuan mengenai hal yang diminatinya dan hal-hal yang perlu 

dipenuhi untuk mendapatkan karier yang diinginkan. Dunia perkuliahan juga 

seringkali mengadakan seminar dan pameran pekerjaan yang mungkin sesuai 

dengan karier mahasiswanya. Patton dan Lokan (2006) meyakini bahwa 

perbedaan institusi pendidikan yang diikuti individu memiliki peranan yang 

penting dalam adaptabilitas karier. 

2.2.5.3.6 Status Sosial-Ekonomi 

 

Status sosial ekonomi dapat berpengaruh pada adaptabilitas karier, dalam 

hal ini individu dengan status sosial ekonomi yang lebih tinggi akan memiliki 

kesempatan yang lebih besar dalam rangka eksplorasi karier dan perencanaan 

kariernya. Semisalnya, anak dengan status sosial ekonomi menengah ke atas akan 

memiliki fasilitas-fasilitas lebih untuk mencari tahu tentang karier yang 

diinginkannya. Ataupun dengan relasi orangtuanya dengan orang-orang tertentu 

yang memungkinkan lebih banyaknya informasi yang didapat anak untuk 
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perencanaan kariernya.Patton dan Lokan (2006) meyakini bahwa latar belakang 

ekonomi memiliki peranan yang penting dalam kematangan karier. 

 
 

2.2.5.4. Pengukuran Adaptabilitas Karier 

 

Tim psikologi Internasional dari 18 negara bergabung untuk meyusun 

definisi operasional untuk konsep linguistik sumber daya karier atau adaptabilitas 

karier yakni Australia- Mary McMahon; Belgia- Raoul Van Esbroeck dan Nicky 

Dries; Brazil- M. Celia Lassance; China- Zhijin Hou; Inggris-Jenny Bimrose; 

Perancis-Jean Guichard dan Jacques Pouyard; Jerman- Barbel Kracke; Hong 

Kong- Alvin Leung; Islandia- Gugga Vihjalmsdottir; Italia-Salvatore Soresi, 

Laura Nota, dan Lea Ferrari; Jepang- Agnes Watanabe; Korea-Jinkook Tak; 

Belanda- Annelies van Vianen dan Ute Klehel; Portugal- Maria Eduarda Duarte; 

Afrika Selatan-Kobus Maree dan Mark Watson; Switzerland- Jean Pierre 

Dauwalder dan Jerome Rossier, Taiwan- Hsiu lan Tien; USA- Mark Savickas, 

Erik Porfeli, Fred Leong, Fred Vondracek, dan Mark Leach. 

Tim riset adaptabilitas karier bertemu di Universitas Humboldt (Berlin, 

Jerman) pada bulan Juli 2008 dan di The Royal Melbourne Institute of Technology 

(Australia) pada bulan Juli 2010 untuk membahas bagaimana mengukur 

konstruksi adaptabilitas karier. Bersama-sama mereka menghasilkan kerangka 

kerja yang dijelaskan sebagai kesiapan, sumber daya, tanggapan, dan hasil. 

Mereka menetap pada model konstruksi karier sumber daya adaptabilitas karier 

untuk mengidentifikasi dan menentukan secara linguistik apa yang akan disebut 

“kemampuan adaptabilitas karier”. Selain itu mereka bersama-sama membangun 
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ukuran kemampuan adaptabilitas karier dalam bahasa inggris kemudian 

menerjemahkannya sesuai dengan kebutuhan untuk digunakan di negara asala 

mereka. 

Langkah pertama dalam konstruksi inventaris adalah membahas 

persamaan dan pendekatan lintas budaya dan menguji model teoritis pribumi. 

Tahap ini menghasilkan empat definisi linguistik yang akan mengarah pada 

definisi operasional dalam hal butir aitem. Kepedulian, berarti sejauh mana 

seseorang berorientasi dan terlibat dalam mempersiapkan masa depan. 

Pengendalian, berarti luasnya disiplin diri seperti yang ditunjukkan dengan teliti 

dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan. Keingintahuan, berarti 

sejauh mana seseorang mengeksplorasi keadaan dan mencari informasi tentang 

peluang. Keyakinan, berarti tingkat kepastian bahwa seseorang memiliki 

kemampuan untuk memecahkan masalah dan melakukan apa yang perlu 

dilakukan untuk mengatasi hambatan. 

Setelah beberapa tahun bekerja, tim kolaborator dari 13 negara telah 

menghasilkan ukuran adaptabilitas karier internasional yang disebut Career 

Adapt-Abilities CAAS (skala kemampuan adaptabilitas karier). CAAS 

menunjukkan invarian metrik karena butir skala tersebut menunjukkan hubungan 

yang serupa di antara sifat-sifat laten di seluruh negara. CAAS mengukur 

konstruksi yang sama dengan cara yang sama di seluruh negara. Skala ini 

memiliki reliabilitas yang dapat diterima namun bervariasi di semua negara. 

Skala adaptabilitas karier Career Adapt-Abilities Scale (CAAS 2.0) terdiri 

dari 24 item yang bersumber dari empat dimensi adaptabilitas karier yaitu 
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dimensi kepedulian, pengendalian, keingintahuan, dan keyakinan sebanyak 

masing-masing empat item untuk setiap dimensinya. Gabungan seluruh item dari 

keempat dimensi ini menghasilkan suatu total skor yang mengindikasikan 

adaptabilitas karier (savickas & Porfeli, 2012). Semakin besar total skor 

mengindikasikan semakin kuat adaptabilitas karier seseorang. 

 
 

2.4. Kerangka Berpikir 

 

Sekolah menengah kejuruan (SMK) merupakan lembaga yang menyiapkan 

siswa-siswanya agar mampu memasuki dunia kerja. Transisi dari sekolah menuju 

dunia kerja tidaklah mudah dilakukan oleh para siswa. Oleh karena itu diperlukan 

berbagai keterampilan dalam menghadapi tututan dunia kerja, salah satunya 

adalah kemampuan adaptabilitas karier. Adaptabilitas karier merupakan proses 

kesiapan seseorang dalam menghadapi berbagai situasi dan perubahan di dunia 

kerja. 

Untuk mengetahui adaptabilitas karier diperlukan instrument yang baik. 

Intrumen yang mengukur adaptabilitas karier teah dikembangkan oleh tim dari 13 

negara, tim tersebut menghasilkan skala career adapt abilities (CAAS). Skala 

tersebut telah digunakan dan diujicobakan di beberapa negara. Untuk dapat 

menggunakann instrument tersebut di Indonesia terlebih lagi di wilayah  

kabupaten Temanggung maka skala tersebut perlu diadaptasi sesuai bahasa dan 

budaya setempat. Adaptasi dilakukan dengan pertimbangan bahwa instrument itu 

dibutuhkan dan penting untuk dikembangkan. 
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Hasil adaptasi skala tersebut diharapkan dapat memperoleh skala 

adaptabilitas karier yang sesuai dengan kondisi Indonesia dan dapat memenuhi 

sebagai syarat yang baik yakni memenuhi validitas dan reliabilitas yang memadai 

sehingga dapat digunakan untuk melakukan assesmen dalam bimbingan karier. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Simpulan 

 

Dalam mengadaptasi skala psikologi, terdapat serangkaian proses dengan 

tujuan bahwa skala tersebut nantinya dapat sesuai dengan bahasa dan budaya 

Indonesia. Hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

5.1.1. Adaptasi skala Career adapt abilitie scale ini menghasilkan instrumen atau 

skala adaptabilitas karier versi Indonesia yang berjumlah 24 butir aitem . 

5.1.2. Bentuk Skala Adaptabilitas Karier yang diadaptasi dari Career Adapt 

Abilities Scale (CAAS) ini telah memenuhi instrument yang baik, 

keseluruhan aitem yang berjumlah 24 memiliki tingkat reliabilitas dan 

konstruksi validitas yang baik. 

5.1.2 Skala adaptabilitas karier ini dapat digunakan sebagai instrumen assesmen 

bimbingan karier untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di kabupaten 

Temanggung khususnya untuk menilai tingkat adaptabilitas karier siswa 

SMK. 

5.2 Implikasi 

 

Implikasi bagi penerapan layanan bimbingan konseling khususnya 

bimbingan karier dari penelitian ini, bahwa strategi pengembangan karier siswa 

khususnya kemampuan adaptabilitas karier haruslah diawali dengan asesmen atau 

analisis kondisi siswa. skala yang dikembangkan ini dapat digunakan sebagai 

instrumen untuk mengetahui kemampuan adaptabilitas karier siswa. 
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5.2. Saran 

 

Saran merupakan upaya tindak lanjut dan masukan yang diberikan kepada 

lembaga atau pihak-pihak yang dipandang berkepentingan dengan hasil penelitian. 

Adapun saran yang dapat diberikan difokuskan pada substansi berdasarkan hasil 

penelitian dan ditujukan pihak-pihak terkait 

5.2.1. Bagi Kepala Sekolah 

 

Mengacu pada hasil penelitian, peneliti memberikan saran kepada kepala 

sekolah selaku penanggung jawab satuan pendidikan serta sebagai pemegang 

kebijakan kegiatan sekolah untuk memfasilitasi kegiatan, mendukung kebijakan, 

dan mengembangkan program bimbingan dan konseling yang berbasis pada data 

yang akurat. Data-data yang akurat mengenai kebutuhan peserta didik akan 

meningkatkan efektifitas layanan bimbingan konseling. 

5.2.2. Bagi Guru Bimbingan Konseling (konselor) 

 

Guru bimbingan konseling perlu untuk mengembangkan program-program 

layanan bimbingan konseling yang didasarkan pada assesmen kebutuhan siswa. 

Melalui skala adaptabilitas karier ini guru bimbingan konseling diharapkan 

mampu menggunakannnya untuk memahami kemampuan adaptabilitas karier 

siswa, merancang program peningkatannya dan melakukan evaluasi terhadap hasil 

yang diperoleh dari program yang dikembangkan tersebut. Disamping itu guru 

bimbingan konseling juga perlu untuk meningkatkan kemampuannya dalam 

menyusun dan mengembangkan instrumen assesmen sebagai salah satu 

kompetensi yang dimiliki untuk meningkatkan profesionalisme. 
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5.2.3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

 

Instrumen Adaptabilitas Karier ini apabila ingin digunakan pada subyek 

yang lebih luas maka harus dilakukan ujicoba sesuai dengan karakteristik subjek 

sasaran. Selain itu, proses adaptasi skala psikologi yang disusun dan 

dikembangkan dari negara lain harus dilakukan, tidak hanya dengan 

menerjemahkan bahasa semata, namun harus sesuai dengan budaya dari negara 

dimana instrument itu digunakan. 

Produk skala adaptabilitas karier versi bahasa Indonesia ini perlu untuk 

dikembangkan lagi dengan melakukan ujicoba kualitatif. 
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