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sebagai pedoman bagi mahasiswa dan guna melengkapi bahan bacaan serta 

informasi terbaru yang akan membekali mahasiswa psikologi menjadi sarjana 

psikologi yang berkompeten dan bertanggungjawab. Pengetahuan mengenai 

konstruksi alat ukur psikologi sangat penting diketahui oleh mahasiswa. Mata 

kuliah ini mengenalkan bagaimana melakukan konstruksi alat ukur Psikologi 

kepada mahasiswa agar mereka mampu mengembangkan alat ukur psikologi 

yang dibutuhkan dan menggunakannya sebagai pedoman ketika mereka 

menerapkan ilmu pengukuran dalam psikologi. Dengan pemahaman terhadap 

konstruksi alat ukur psikologi ini, mahasiswa diharapkan memahami apa yang 

dasar-dasar dari alat tes psikologi yang telah umum digunakan, memahami 

kelebihan dan kelemahan, bagaimana proses pengembangannya dan pada 

akhirnya merasa tertarik dan mampu melakukan pengembangan alat ukur 

psikologi yang terstandar. 

Saya menyadari terdapat banyak kekurangan pada penyusunan Diktat ini,  untuk 

itu mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon koreksi serta saran kritik dari 
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SKALA PSIKOLOGI 

 

Guna mencapai tingkat objektivitas yang tinggi, penelitian ilmiah 

mensyaratkan penggunaan prosedur pengumpulan data yang akurat dan 

objektif. Pada pendekatan penelitian kuantitatif, data penelitian hanya akan 

dapat diinterpretasikan dengan lebih objektif apabila diperoleh lewat suatu 

proses pengukuran yang di samping valid dan reliabel, juga objektif. 

Pengukuran merupakan proses kuantifikasi suatu atribut. Pengukuran 

yang diharapkan akan menghasilkan data yang valid harus dilakukan secara 

sistematis. Berbagai alat ukur telah berhasil diciptakan untuk melakukan 

pengukuran atribut dalam bidang fisik seperti berat badan, luas bidang datar, 

kecepatan kendaraan, suhu udara, dan semacamnya yang segi validitasnya 

semua dapat diterima secara universal. Kuantifikasi berat badan dengan mudah 

dilakukan dengan bantuan alat timbangan badan dan kuantifikasi kecepatan laju 

kendaraan dilakukan dengan bantuan speedometer sehingga angka berat badan 

45kg atau laju kendaraan 60km/jam memberikan gambaran yang mudah di 

mengerti oleh hampir semua orang. Validitas, reliabilitas, dan objektivitas hasil 

pengukuran di bidang fisik tidak lagi menjadi sumber kekhawatiran orang 

banyak. 

Pada sisi lain, pengukuran di bidang non fisik (khususnya di bidang 

psikologi) masih berada dalam taraf perkembangan yang mungkin tidak akan 

pernah mencapai kesempurnaannya. Beberapa tes dan skala psikologi standar 

(standar measure) dan yang telah terstandarkan (standarized measure) 

kualitasnya belum dapat dikatakan optimal. Kemajuan pesat di bidang teori 

pengukuran psikologi (psikometri) justru menyingkap sisi lemah dari banyak tes 

yang sudah ada dan sudah lama digunakan. Untunglah, kemajuan teori 

pengukuran pun memungkinkan kita untuk meningkatkan usaha guna mencapai 

keberhasilan dalam penyusunan dan pengembangan alat-alat ukur psikologi yang 

lebih berkualitas. 
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Pengukuran atribut-atribut psikologis sangat sukar atau bahkan mungkin 

tidak akan pernah dapat dilakukan dengan validitas, reliabilitas, dan objektivitas 

yang tinggi. Hal ini antara lain dikarenakan : 

1. Atribut psikologi bersifat latent atau tidak tampak. Oleh sebab itu, apa yang 

kita miliki hanyalah konstrak yang tidak akan dapat diukur secara langsung. 

Pengukuran terhadap konstrak laten harus dilakukan lewat indikator perilaku 

yang belum tentu mewakili domain (kawasan) yang tepat dikarenkan batasan 

konstrak psikologis tidak dapat dibuat dengan akurasi yang tinggi. Selalu ada 

kemungkinan terjadinya tumpang-tindih (overlapping) dengan konsep atribut 

lain. Di samping itu, konstrak psikologis tidak mudah pula untuk 

dioperasionalkan. 

2. Aitem-aitem dalam skala psikologi didasari oleh indikator-indikator perilaku 

yang jumlahnya terbatas. Keterbatasan itu mengakibatkan hasil pengukuran 

menjadi tidak cukup komprehensif sedangkan bagian dari indikator perilaku 

yang terbatas itu sangat mungkin pula tumpang-tindih dengan indikator dari 

atribut psikologiis yang lain. 

3. Respons yang diberikan oleh subjek sedikit-banyak dipengaruhi oleh variabel-

variabel tidak relevan seperti suasana hati subjek, kondisi dan situasi di 

sekitar, kesalahan prosedur administrasi, dan semacamnya. 

4. Atribut psikologi yang terdapat dalam diri manusia stabilitasnya tidak tinggi. 

Banyak yang mudah berubah sejalan dengan waktu dan situasi. 

5. Interpretasi terhadap hasil ukur psikologi hanya dapat dilakukan secara 

normatif. Dalam istilah pengukuran, dikatakan bahwa pada pengukuran 

psikologi terdapat lebih banyak sumber eror. 

Keterbatasan-keterbatasan pengukuran dalam bidang psikologi inilah 

yang menjadikan prosedur konstruksi skala-skala psikologi lebih rumit dan harus 

dilakukan dengan penuh perencanaan dan mengikuti langkah-langkah 

metodologis sehingga sumber eror yang mungkin ada dapat ditekan sesedikit 

mungkin. Permasalahan validitas pengukuran sudah harus diperhitungkan dan 
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diusahakan untuk dicapai sejak dari langkah yaang paling awal sampai pada 

langkah konstruksi yang terakhir. 

Sebagai alat ukur, skala psikologi memiliki karakteristik khusus yang 

membedakannya dari berbagai bentuk alat pengumpulan data yang lain seperti 

angket (questionnaire), daftar isian, inventori, dan lain-lainnya. Meskipun dalam 

percakapan sehari-hari biasanya istilah skala disamakan saja dengan istilah tes 

namun (dalam pengembangan instrumen ukur) umumnya istilah tes digunakan 

untuk penyebutan alat ukur kemampuan kognitif sedangkan istilah skala lebih 

banyak dipakai untuk menamakan alat ukur aspek afektif.  

Oleh karena itu, dapat diuraikan beberapa di antara karakteristik skala 

sebagai alat ukur psikologi, yaitu: 

1. Stimulusnya berupa pertanyaan atau pernyataan yang tidak langsung 

mengungkap atribut yang hendak diukur melainkan mengungkap indikator 

perilaku dari atribut yang bersangkutan. Dalam hal ini, meskipun subjek yang 

diukur memahami pertanyaan atau pernyataannya namun tidak mengetahui 

arah jawaban yang dikehendaki oleh pertanyaan yang diajukan sehingga 

jawaban yang diberikan akan tergantung pada interpretasi subjek terhadap 

pertanyaan tersebut dan jawabannya lebih bersifat proyektif, yaitu berupa 

proyeksi dari perasaan atau kepribadiannya. 

2. Dikarenakan atribut psikologis diungkap secara tidak langsung lewat 

indikator-indikator perilaku sedangkan indikator perilaku diterjemahkan 

dalam bentuk aitem-aitem, maka skala psikologi selalu berisi banyak aitem. 

Jawaban subjek selalu terhadap satu aitem baru merupakan sebagian dari 

banyak indikasi mengenai atribut yang diukur, sedankan kesimpulan akhir 

sebagai suatu diagnosis baru dapat dicapai bila semua aitem telah direspons. 

3. Respons subjek tidak diklasifikasikan sebagai jawaban “benar” atau “salah”. 

Semua jawaban dapat diterima sepanjang diberikan secara jujur dan 

sungguh-sungguh. Hanya saja, jawaban yang berbeda akan diinterpretasikan 

berbeda pula. 
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Kedua karakteristik tersebut di atas oleh Cronbach (1970) disebut sebagai 

ciri pengukuran terhadap performansi tipikal (typical performance), yaitu 

performansi yang menjadi karakter tipikal seseorang dan cenderung 

dimunculkan secara sadar atau tidak sadar dalam bentuk respons terhadap 

situasi-situasi tertentu yang sedang dihadapi. Dalam penerapan psikodiagnostika, 

skala-skala performansi tipikal digunakan untuk pengungkapan aspek-aspek 

afektif seperti minat, sikap, dan berbagai variabel kepribadian lain semisal 

agresivitas, self-esteem, locus of control, motivasi belajar, kepemimpinan, dan 

lain sebagainya. 

 

Tujuan Skala Psikologi 

Skala dalam psikologi memiliki dua tujuan utama, yaitu untuk melakukan 

diagnosis dan juga prognosis. 

Diagnosis 

Diagnosis adalah sebuah kesimpulan atas sebuah keadaan saat ini. Kesimpulan 

ini didasarkan pada data yang sudah diambil. Data ini adalah akumulasi daripada 

kegiatan masa lalu. Diagnosis ini pun disimpulkan atas kriteria – kriteria tertentu. 

Misalkan saja; kita hendak melakukan diagnosis seorang anak, sebagai anak yang 

berbakat istimewa. Dasarnya dari diagnosis ini adalah ia mempunyai IQ superior, 

kreativitas yang tinggi dan semangat dalam belajar. Diagnosis bakat yang 

istimewa ini adalah berasal dari three ring concept of Renzulli. 

Prognosis 

Prognosis adalah sebuah kesimpulan atas apa yang akan terjadi nantinya 

(kemungkinan). Apa yang dapat terjadi kepada seseorang tersebut di masa yang 

akan datang. Prognosis ini merupakan prediksi dari kita. Prognosis ini 

memberikan sebuah gambaran apa yang seharusnya dan tidak seharusnya 

dilakukan. Misalnya saja: acok diprognosis untuk berkuliah di Jurusan Psikologi. 

Acok pun diprediksi dapat mengikuti kegiatan perkulliahan dengan cepat di sana. 

Prognosis ini juga merupakan dasar fakta dan data. Acok pun memiliki sebuah 
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kecerdasan yang tergolong tinggi. Acok juga senang bergaul dan mendengarkan 

orang berbicara. 

Manfaat Skala Psikologi 

Penyusunan skala psikologi mempunyai beragam manfaat. Manfaat tersebut 

baik dalam sebuah pengembangan keilmuan ataupun kegunaan praktis di 

lapangan. Beberapa manfaatnya adalah di bidang; 

Sosiologi: mengukur tingkat stress masyarakat pada perubahan sosial 

Kedokteran: Kepatuhan seorang pasien dalam meminum obat 

Ilmu Pendidikan: Pola asuh terhadap penurunan prestasi belajar 

Teknik Arsitektur: persepsi pada pola ruangan 

Seni Musik: pengaruh lagu terhadap kebahagiaan 

Penelitian yang berhubungan dengan sebuah perilaku manusia pun sangat 

bermanfaat dalam menggunakan skala. Penelitian yang dilakukan baik itu skripsi, 

tesis, dosen, lembaga, disertasi, dan lain sebagainya. Penelitian yang dilakukan 

dalam rumpun keilmuan sosial ataupun eksakta. Apabila skala yang digunakan 

benar, maka hasil dari yang diteliti pun akan benar. Penggunaan dari skala 

berhubungan pula dengan validitas internal penelitian. 

Jenis Tes Psikologi 

Atribut psikologis yang biasa dipersoalkan di psikologi tidak mempunyai 

eksistensi riil, dan hanya rekaan teoritis (theoretical construct) saja. Oleh karena 

keadaan yang demikian itu maka atribut psikologis tidak dapat diukur secara 

langsung, atribut psikologis harus diukur secara tidak langsung, melalui respons 

yang dibuat oleh subjek pada waktu subjek dihadapkan kepada perangsang 

tertentu. Respons yang diperlukan untuk pengukuran atribut kognitif tidak sama 

dengan respons yang diperlukan untuk pengukuran atribut non-kognitif. Untuk 

pengukuran atribut kognitif diperlukan respons jenis pendapat (judgment), yaitu 

jenis respon yang dapat benar atau salah. Untuk pengukuran atribut non-kognitif 

diperlukan respons jenis ekspresi sentiment (exspression of sentiment), yaitu 
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jenis respons yang tak dapat dinyatakan benar atau salah, atau seringkali 

dikatakan semua respons benar menurut alasannya masing-masing (Suryabrata, 

2005). 

Pengukuran Skala Psikologi mempelajari tentang pengukuran psikologis, 

yang terdiri dari atribut-atribut kognitif dan atribut-atribut non kognitif. Atribut 

itu merupakan karakteristik yang dimiliki individu atau objek yang bersifat 

psikologis maupun fisiologis. Perbedaan antara alat ukur kognitif dengan non 

kognitif yaitu alat ukur kognitif stimulasinya terstruktur, respon dapat di 

kategorikan benar/salah, bersifat objektif. Sedangkan alat ukur non-kognitif 

stimulusnya unstructured, stimulus yang arah responnya tidak di ketahui subjek, 

semua respon di terima dan bersifat proyektif.  

Pengukuran atribut kognitif harus menggunakan prinsip-prinsip yang 

jelas, komprehensif dan spesifik. Pengukuran atribut kognitif di bedakan menjadi 

tiga: Tes Prestasi Belajar, Inteligensi dan Potensi Intelektual. Pengukuran atribut 

non-kognitif menggunakan berbagai macam model skala untuk pengukuran 

atributnya. Sebagai alat ukur, skala psikologi memiliki karakteristik khusus yang 

membedakannya dari berbagai bentuk instrument pengumpulan data yang lain 

seperti angket (questionnaire), daftar isian, inventori, dan lain – lainnya. 

Meskipun dalam percakapan sehari – hari biasanya istilah skala disamakan saja 

dengan istilah tes namun dalam pengembangan instrument ukur umumnya 

istilah tes digunakan untuk penyebutan alat ukur kemampuan kognitif sedangkan 

istilah skala lebih banyak dipakai untuk menamakan alat ukur atribut non – 

kognitif. Selanjutnya, dalam buku ini, istilah skala psikologi selalu mengacu 

kepada bentuk alat ukur atribut non – kognitif, khususnya yang disajikan dalam 

format tulis (paper and pencil) (Azwar, 2012). 

Objek pengukuran dapat berupa atribut fisik atau atribut psikologi. 

Dibanding atribut psikologi, kelebihan utama atribut fisik adalah dapatnya diukur 

sampai pada tingkat skala rasio, yaitu angka interval yang memiliki harga nol 

mutlak, sehingga satuan ukur (Unit of measurements) dalam pengukuran fisik 
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menjadi jelas. Atribut psikologi hanya dapat diukur sampai tingkat skala ordinal. 

Sekalipun hasil ukur skala psikologi dapat dinyatakan secara interval melalui 

suatu proses penskalaan, namun tetap tidak memiliki satuan ukur yang jelas 

dikarenakan tidak adanya titik nol absolut. 

Berdasarkan atribut psikologis, tes psikologi terbagi menjadi 2 (dua) jenis, 

yaitu: 

1. Tes Kognitif 

Tes kognitif dirancang untuk mengukur aspek-aspek yang berorientasi 

pada kemampuan berpikir yang mencakup kemampuan intelektual, 

seperti mengingat, sampai pada kemampuan memecahkan masalah. Tes 

jenis kognitif ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: tes yang mengukur abilitas 

aktual, misalnya ujian akhir semester dan tes yang mengukur abilitas 

potensial. Lebih lanjut, tes yang mengukur abilitas potensial terbagi lagi 

menjadi 2 (dua), yaitu: abilitas potensial umum, seperti tes potensi 

akademik dan abilitas potensial khusus, seperti tes bakat. 

2. Tes Non Kognitif 

Tes non kognitif dirancang untuk mengukur aspek-aspek yang bukan 

kemampuan kognitif, terutama berkaitan dengan aspek-aspek 

kepribadian dan atribut afektif. 

 

 

 

 

 

Perbedaan Skala dan Angket 

Beberapa orang menyamakan istilah angket dan skala, namun sebenarnya kedua 

instrument pengukuran tersebut sebenarnya memiliki fungsi dan tujuan yang 
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berbeda. Data yang diungkap oleh angket berupa data faktual atau yang 

dianggap fakta dan kebenaran yang diketahui oleh subjek. Sedangkan data yang 

diungkap oleh skala psikologi adalah deskripsi  mengenai aspek kepribadian 

individu. Data terkait riwayat pendidikan,jumlah anggota keluarga, jenis film 

yang disukai, opini atau pendapat mengenai suatu masalah, merupakan contoh 

data yang ada pada angket atau yang diungkap pada angket. Sedangkan untuk 

data mengenai agresivitas, kecemasan, motivasi, dan semacamnya adalah 

contoh data yang diungkap  oleh skala psikologi. Pertanyaan angket berupa 

pertanyaan langsung, terarah pada informasi mengenai data yang hendak 

diungkap. Sedangkan aitem pada skala psikologi berupa penerjemahan dari 

indikator perilaku guna memancing jawaban secara tidak langsung. Pada angket, 

responden mengetahui dengan jelas apa yang ditanyakan dalam angket dan 

informasi apa yang dicari oleh pertanyaan yang bersangkutan. Sedangkan pada 

skala psikologi, meskipun responden memahami isi pertanyaan, namun tidak 

menyadari arah jawaban yang dikehendaki dan kesimpulan apa yang 

sesungguhnya diungkap oleh  pertanyaan tersebut. Respon yang diberikan subjek 

terhadap angket tidak dapat diberi skor (dalam arti harga atau nilai jawaban) 

melainkan diberi angka coding sebagai identifikasi atau klasifikasi jawaban. 

Sedangkan respon terhadap skala psikologi diberi skor melalui proses penskalaan 

(scaling). Satu perangkat angket dirancang untuk mengungkap data dan 

informasi mengenai banyak hal, sedangkan satu perangkat skala psikologi 

dirancang hanya untuk mengungkap satu tujuan ukur saja. Karakteristik yang 

disebutkan pada poin 2 dan poin 4 menyebabkan data hasil angket tidak perlu 

diuji lagi realibilitasnya secara psikometrik. Reliabilitas hasil angket tergantung 

pada terpenuhinya asumsi bahwa responeden akan menjawab dengan jujur 

seperti apa adanya. Sedangkan pada skala psikologi, harus tinggi realibilitasnya 

secara psikometrik dikarenakan relevansi isi dan konteks kalimat yang digunakan 

sebagai stimulus pada skala psikologi lebih terbuka terhadap berbagai sumber 

error. Validitas angket lebih ditentukan oleh kejelasan tujuan dan kelengkapan 
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informasi yang hendak diungkapnya sedangkan validitas skala psikologi 

ditentukan oleh ketepatan operasional konstrak psikologi yang hendak diukur 

menjadi indikator keperilakuaan dan aitem-aitemnya.    

 

Langkah-langkah Dasar Penyusunan Skala Psikologi 

Langkah-langkah dasar dalam konstruksi skala psikologi menurut Azwar (2013) 

memberikan gambaran alur kerja umum mengenai prosedur yang biasanya 

dilakukan oleh para penyusun skala. Alur kerja umum  ini tentu saja tidak selalu 

dapat dan tidak perlu untuk diikuti secara ketat disebabkan model dan format 

skala yang dibuat banyak ragamnya dan oleh karena itu dalam pelaksanaannya 

menuntut keluwesan dari pihak perancang dan penyusun skala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Identifikasi Tujuan Ukur 

Awal kerja penyusunan suatu skala psikologi dimulai dari melakukan 

identifikasi tujuan ukur, yaitu memilih suatu definisi, mengenali dan memahami 
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dengan seksama teori yang mendasari konstrak psikologi atribut yang hendak 

diukur. 

2. Pembatasan Domain Ukur 

Pembatasan kawasan (domain) ukur berdasarkan pada konstrak yang 

didefinisikan oleh teori yang dipilih. Pembatasan domain dilakukan dengan cara 

menguraikan konstrak teoretik atribut yang diukur menjadi beberapa rumusan 

dimensi atau aspek keperilakuan yang konsep keperilakuannya lebih jelas. 

3. Operasionalisasi Konsep 

Sekalipun dimensi keperilakuan, sudah lebih jelas konsep 

keperilakuannya, biasanya masih konseptual dan belum terukur sehingga perlu 

dioperasionalkan ke dalam bentuk keperilakuan yang lebih konkret sehingga 

penulis aitem akan memahami benar arah respon yang harus diungkap dari 

subjek. Operasionalisasi ini dirumuskan ke dalam bentuk indikator keperilakuan 

(behavioral indocators). 

4. Kisi-kisi (Blue-print) dan Spesifikasi Skala 

Himpunan indikator-indikator keperilakuan beserta dimensi yang 

diwakilinya kemudian dituangkan dalam kisi-kisi atau blue-print yang setelah 

dilengkapi dengan spesifikasi skala, akan dijadikan acuan bagi para penulis aitem. 

5. Penskalaan 

Berbeda dari prosedur penyusunan tes kemampuan kognitif yang dalam 

penentuan pilihan format aitemnya memerlukan beberapa pertimbangan 

menyangkut keadaan subjek, materi uji, dan tujuan pengukuran, pada 

perancangan skala psikologi penentuan format aitemnya tidak terlalu 

mempertim-bangkan keadaan subjek maupun tujuan penggunaan skala. 

Biasanya pemilihan format skala lebih tergantung pada keunggulan teoretik dan 

sisi praktis penggunaan format yang bersangkutan. 

6. Penulisan Aitem 

Penulisan aitem harus selalu memperhatikan kaidah-kaidah penulisan 

yang sudah ditentukan. Pada tahapan awal penulisan aitem, umumnya dibuat 
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aitem yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada jumlah yang direncanakan 

dalam spesifikasi skala, yaitu sampai tiga kali lipat dari jumlah aitem yang nanti 

akan digunakan dalam skala bentuk final. Hal ini dimaksudkan agar nanti 

penyusunan skala tidak kehabisan aitem akibat gugurnya aitem-aitem yang tidak 

memenuhi persyaratan. 

Reviu (review) pertama harus dilakukan oleh penulis aitem sendiri, yaitu 

dengan selalu memeriksa ulang setiap aitem yang baru saja ditulis apakah telah 

sesuai dengan indikator perilaku yang hendak diungkap dan apakah juga tidak 

keluar dari pedoman penulisan aitem. Apabila semua aitem telah selesai ditulis, 

reviu dilakukan oleh beberapa orang yang berkompeten (sebagai panel). 

Kompetensi yang diperlukan dalam hal ini meliputi penguasaan masalah 

konstruksi skala dan masalah atribut yang diukur. Selain itu penguasaan bahasa 

tulis standar sangat diperlukan. Semua aitem yang diperkirakan tidak sesuai 

dengan spesifikasi blue-print atau yang tidak sesuai dengan kaidah penulisan 

harus diperbaiki atau ditulis ulang. 

7. Uji Coba Bahasa 

Ketentuan meloloskan aitem dalam tahap evaluasi kualitatif oleh panel 

para ahli tersebut adalah kesepakatan expert judgment bahwa isi aitem yang 

bersangkutan adalah logis untuk mengungkap indikatornya (logical validity). 

Sampai pada tahap ini, kerja sistematik yang dilakukan merupakan dukungan 

terhadap validitas isi (content validity) dan validitas konstruk (construct validity) 

skala. 

Kumpulan aitem yang telah berhasil melewati proses reviu kemudian 

harud dievaluasi secara kualitatif lebih jauh, yaitu dengan diujicobakan pada 

sekelompok kecil responden guna mengetahui apakah kalimat yang digunakan 

dalam aitem mudah dan dapat dipahami dengan benar oleh responden. Reaksi-

reaksi responden berupa pertanyaan mengenai kata-kata atau kalimat yang 

digunakan dalam aitem merupakan pertanda kurang komunikatifnya kalimat 

yang ditulis dan itu memerlukan perbaikan. 
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8. Field Test 

Setelah perbaikan bahasa dan kalimat selesai dilakukan, pada tahap 

berikut adalah langkah evaluasi terhadap fungsi aitem secara kuantitatif, yaitu 

berdasar skor jawaban responden. Data skor aitem dari responden diperoleh dari 

hasil field-test. Evaluasi terhadap fungsi aitem yang biasa dikenal dengan istilah 

analisis aitem merupakan proses pengujian aitem secara kuantitatif guna 

mengetahui apakah aitem memenuhi persyaratan psikometrik untuk disertakan 

sebagai bagian dari skala.  

9. Seleksi Aitem 

Hasil analisis aitem menjadi dasar dalam seleksi aitem. Aitem-aitem yang 

tidak memenuhi persyaratan psikometrik akan disingkirkan atau diperbaiki lebih 

dahulu sebelum dapat menjadi bagian dari skala. Di samping memperhatikan 

parameter aitem, kompilasi skala harus dilakukan dengan mempertimbangkan 

proporsionalitas aspek keperilakuan sebagaimana dides-kripsikan oleh blue-

printnya. 

Komputasi koefisien reliabilitas sebagai estimasi terhadap reliabilitas 

skala dilakukan bagi kumpulan aitem-aitem yang telah terpilih yang banyaknya 

disesuaikan dengan jumlah yang telah dispesifikasi oleh blue-print. Apabila 

koefisien reliabilitas skala ternyata belum memuaskan, maka penyusunan skala 

dapat kembali ke langkah kompilasi dan merakit ulang skala dengan lebih 

mengutamakan aitem-aitem yang memiliki daya beda tinggi sekalipun perlu 

sedikit mengubah proporsi aitem dalam setiap komponen atau bagian skala. 

10. Validasi Konstrak 

Validasi skala pada hakikatnya merupakan suatu proses berkelanjutan. 

Pada skala-skala yang hanya akan digunakan secara terbatas memang pada 

umumnya dicukupkan dengan validasi isi yang dilakukan melalui proses reviu 

aitem oleh panel ahli (expert judgement) namun sebenarnya semua skala 

psikologi harus teruji konstraknya. Skala yang secara isi sudah sesuai dengan kisi-
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kisi indicator perilaku tetap perlu ditunjukkan secara empiric apakah konstrak 

yang dibangun dari teori semula memang didukung oleh data. 

11. Kompilasi Final 

Format final skala dirakit dalam tampilan yang menarik namun tetap 

memudahkan bagi responden untuk membaca dan menjawabnya. Dalam bentuk 

final, berkas skala dilengkapi dengan petunjuk pengerjaan dan mungkin pula 

lembar jawaban yang terpisah. Ukuran kertas yang digunakan perlu juga 

mempertimbangkan usia responden jangan sampai memakai huruf berukuran 

terlalu kecil sehingga responden yang agak lanjut usia kesulitan membacanya. 

 

 

KONSTRAK PSIKOLOGIS 

 

Konstrak adalah konsep psikologi yang menjelaskan konsep itu sendiri. Dalam 

psikologi, konstrak itu dapat bermacam-macam, contohnya antara lain self efficacy, komitmen 

organisasi, dan sebagainya. Secara umum konstrak juga disebut dengan definisi. 

Definisi walaupun tidak sepenuhnya identik dengan konstrak namun dapat menjadi dasar 

untuk menentukan konsep psikologi yang akan diukur. Definisi umumnya berisi dua aspek yaitu 

sifat umumnya dan sifat khususnya. Sebagai contoh definisi pulpen adalah benda yang 

digunakan untuk menulis (umum) yang memiliki tinta (khusus). Walaupun tidak terlalu sama, 

definisi bisa menjadi konstrak namun secara khusus konstrak bisa berupa berbagai aspek yang 

ada dalam dirinya sendiri, misalnya sabar adalah kemampuan menahan pikiran, perkataan, 

emosi, atau perbuatan yang merupakan respon awal, bertujuan kebaikan, serta taat aturan 

yang disertai sikap optimis, tidak mengeluh, pantang menyerah, serta semangat 

mencari ilmu dan alternatif solusi. Dalam konstrak, sabar tidak hanya menggambarkan 

konsep umum (menahan pikiran, perkataan, emosi, atau perbuatan) namun juga 

sifat khusus (yang merupakan respon awal, bertujuan kebaikan, serta taat aturan). Selain itu, 

konstrak juga berisi aspek lain yang melengkapi (disertai sikap optimis, tidak mengeluh, pantang 

menyerah, serta semangat mencari ilmu dan alternatif solusi). 
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“Kecerdasan” adalah “konsep”, tetapi setelah pengertiannya dibatasi 

secara khusus sehingga dapat diamati dan kecerdasan berubah menjadi 

konstrak. Dengan kata lain, konstrak adalah konsep yang dapat diamati dan ukur. 

Pada umumnya konstrak ini adalah konsep yang bersifat fisik. Sehingga mudah 

untuk dinilai, mudah untuk diamati, dan mudah untuk diukur dengan 

menggunakan beberapa alat.  

Konstrak merupakan jenis konsep tertentu yang berada dalam tingkatan 

abstraksi yang lebih tinggi dari konsep dan diciptakan untuk tujuan teoritis 

tertentu. Konsep dihasilkan oleh ilmuwan secara sadar untuk kepentingan ilmiah. 

Konstrak dapat diartikan sebagai konsep yang telah dibatasi pengertiannya 

(unsur, ciri, dan sifatnya) sehingga dapat diamati dan diukur.  

Suatu konstrak mempunyai sifat yang berlainan. Ada konstrak yang 

didefinisikan dengan dua sifat salah satunya adalah jenis kelamin, seperti : laki-

laki dan perempuan. Lima sikap untuk sikap pada mata pelajaran : Sangat Suka, 

Suka, Tidak Tahu, Benci, Sangat Benci. Bila nilai-nilai tertentu kita berikan pada 

sifat-sifat suatu konstrak. Konstrak itu sekarang menjadi variabel. Pendeknya, 

variabel adalah konstrak yang sifat-sifatnya sudah diberi nilai dalam bentuk 

bilangan. Secara mudahnya variabel yang sudah diberikan penilaian dengan 

beberapa bilangan sebagai alat ukurnya maka itulah yang dinamakan konstrak.  

KONSEP KONSTRAK 

Dihasilkan oleh ilmuwan secara sadar 

untuk kepentingan ilmiah 

Jenis konsep tertentu dengan tingkat 

abstraksi lebih tinggi untuk tujuan 

teoritis tertentu 

Bersifat umum dan sulit terukur  Dijelaskan dengan bilangan yang 

mengarah pada konsep 

Inti istilah yang dibahas Istilah yang menjelaskan secara detail 

sehingga lebih mudah dipahami 
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Pendefinisian konstrak harus dilakukan secara hati-hati, hal ini karena 

tidak ada definisi tunggal dari konstrak psikologi. Suatu konstrak bisa jadi 

memiliki lebih dari satu definisi yang berbeda dari beberapa teori yang ada, 

sehingga harus dilakukan pemilihan teori yang nantinya akan mendasari 

penyusunan alat ukur. Sebagai contoh definisi tentang inteligensi, tidak ada 

definisi tunggal tentang inteligensi. Ada beberapa teori inteligensi yang memiliki 

makna yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, sehingga apabila akan 

melakukan pengukuran terhadap konstrak inteligensi maka harus ditentukan 

terlebih dahulu dasar teori inteligensi mana yang akan dipergunakan. Pemilihan 

teori sebaiknya didasarkan atas tujuan dari pengukuran serta kelengkapan teori. 

Kelengkapan teori yang dimaksud disini adalah kejelasan definisi konstrak secara 

spesifik dan adanya dimensi-dimensi dalam konstrak tersebut.  

Suatu konstrak yang telah didefinisikan secara konseptual tidak secara 

langsung bisa diukur, namun terlebih dahulu harus dilakukan operasionalisasi 

dari konstrak yang hendak diukur. Proses operasionalisasi konstrak merupakan 

proses penerjemahan dari definisi konseptual menjadi definisi kerja yang lebih 

konkrit atau yang observable. Pada proses operasionalisasi, seseorang yang akan 

menyusun suatu alat ukur harus menyusun indikator-indikator yang observable 

dari masing-masing dimensi. Karena dalam proses operasionalisasi ini 

memungkinkan terjadinya kesalahan dan tidak mungkin bisa tepat 100% dalam 

menerjemahkan konsep, maka seringkali digunakan banyak indikator. Selain itu, 

yang dapat membantu dalam proses operasionalisasi adalah melakukan review 

secara mendalam terhadap teori yang relevan, membuat judgement yang tepat, 

dan creative insights. 

Pada proses penyusunan alat ukur, semakin banyak indikator maka 

pengukuran akan menunjukkan hasil yang lebih baik. Namun perlu hati-hati 

dalam menyusun indikator untuk masing-masing dimensi, karena satu indikator 

bisa jadi tumpang tindih dengan indikator dari konstrak yang lain. Sebagai contoh 

ketika kita akan mengukur skala loyalitas, kita bisa menggunakan indikator 
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kesetiaan. Namun indikator kesetiaan ini bisa jadi bukan hanya indikator loyalitas 

saja, tetapi bisa menjadi indikator konstrak lain seperti komitmen. Oleh karena 

itu, dalam satu pengukuran semakin banyak indikator akan semakin bagus untuk 

menggambarkan konstrak yang diukur. Beberapa hal yang perlu diperhatikan 

dalam melakukan operasionalisasi terhadap konsep adalah selalu mengingat dan 

mengacu pada definisi konseptual, membuka pikiran dan mencoba untuk 

berpikir kreatif, mempelajari studi-studi yang pernah dilakukan dan bila 

memungkinkan untuk melakukan modifikasi berdasarkan pengukuran yang telah 

ada, melakukan antisipasi terhadap hal-hal yang menyulitkan, termasuk 

beberapa masalah dalam pengukuran psikologis, seperti tidak adanya definisi 

tunggal dalam konsep psikologi, indikator perilaku suatu konsep seringkali 

tumpang tindih dengan indikator konsep lain dan perlu untuk selalu mengingat 

unit analisis dari skala pengukuran yang hendak disusun. 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kata aspek, komponen, facet, dimensi, faktor seringkali dipakai dalam 

konteks yang sama. Tulisan ini mencoba membedah sedikit mengenai perbedaan 

terminologi mengenai aspek dan dimensi dalam konteks penyusunan alat ukur 

psikologi. 

Dalam proses penyusunan alat ukur, sebelum menulis aitem, penyusun skala 

biasanya mengeksplorasi teori mengenai konstrak yang hendak diukur 

(pengertian, aspek-aspek) sebelum menulis aitem. Ini adalah pendekatan 
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penyusunan secara deduktif (top down), penyusunan alat ukur disetir oleh teori. 

Ada juga penyusunan skala yang disetir oleh temuan-temuan hasil eksplorasi di 

lapangan. Namanya pendekatan induktif (bottom up). 

 

Aspek 

Aspek adalah penjabaran konstrak ukur yang lebih operasional sebelum 

dijabarkan lagi menjadi indikator-indikator perilaku yang lebih operasional. 

Kebanyakan peneliti menamakan penjabaran ini sebagai aspek. Misalnya 

Betancourt dan Lopez (1993) ketika mengembangkan pengukuran tentang 

akulturasi mengawali dengan menjabarkan teori menjadi behavioral aspect of 

acculturation (Kim et al., 1999). Aspeknya adalah food preference, friendship 

patterns, and language usage. Aspek-aspek inilah yang kemudian dijabarkan 

menjadi indikator atau aitem dalam skala. Beberapa ahli lainnya mengatakan 

bahwa penyusun skala cukup dari definisi teoritis yang didapatkan dari kajian 

literatur secara komprehensif. Definisi tersebut kemudian digunakan sebagai 

pedoman untuk pengembangan aitem (Schwab, 1980). 

 

Dimensi 

Dimensi biasanya menjelaskan adanya aspek ukur unik yang memilki 

domain yang berbedaa dengan aspek lainnya. Untuk mengetahui bahwa aspek 

tersebut merupakan dimensi yang berbeda biasanya dilakukan analisis faktor. 

Analisis faktor akan menghasilkan faktor-faktor (kadang dinamakan dengan 

dimensi). Misalnya pengukuran kecemasan (multidimensional scale of anxiety) 

yang dikembangkan oleh Lawrence (1990). Skala tersebut memiliki dimensi lebih 

dari satu sehingga dinamakan dengan skala multidimensi. Contoh lainnya adalah 

Multidimensional Scale of Perceived Social Support (Zimet, Dahlem, Zimet & 

Farley, 1988),  The Multidimensional Scale of Sexuality (Berkey et al. 1990) dan 

Multidimensional scale of anxiety Bystritsky (1990) dan banyak lagi lainnya. 

 

Jenis Konstrak Psikologi 

A. Konstrak Bipolar 

Hampir semua konstrak psikologi yang diukur oleh Likert adalah konstrak bipolar 

karena memuat dua kutub yang berlawanan. Misalnya harga diri terdiri dari dua 

kutub harga diri rendah dan tinggi. Dalam hal ini tidak ada nama khusus untuk 

harga diri rendah dan tinggi. Ada juga konstrak bipolar yang kedua kutubnya 

memiliki nama yang khusus. Misalnya keaktifan, kutubnya adalah aktif vs pasif. 
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Peran jenis yang terdiri maskulin dan feminin adalah konstrak bipolar (Marsch, 

1988). Contoh lainnya adalah sikap terhadap orang lain yang memuat bersahabat 

dan bermusuhan. Keduanya bersifat berlawanan. 

B. Konstrak Searah (Partisi) 

Konstrak ini terdiri dari bagian atau komponen yang mendukungnya jadi satu 

konstrak. Dalam konstrak ini bagian-bagian dapat dijumlahkan. Misalnya 

konstrak ketangguhan yang terdiri dari 3 faktor: optimis, komitmen, dan kontrol. 

Ketigka faktor ini bisa ditotal, karena ketiganya merupakan indikator 

ketangguhan. Arah tujuan ketiga faktor tersebut sama. Skor total dari ketiganya 

memiliki makna tinggi rendahnya ketangguhan seseorang. 

C. Konstrak Orthogonal 

Variabel-variabel yang terkait tipologi, strategi, pola dan profil biasanya adalah 

konstrak ortogonal karena tidak dapat dijadikan satu skor total (skor komposit). 

Kalau konstrak partisi berlaku A+B=C, maka komponen-komponen konstrak 

ortogonal tidak dapat dijumlahkan. Contoh, Tipe kepribadian tipe A dan tipe B, 

keduanya merupakan tipe individu yang tidak dapat dipadukan jadi satu 

konstrak, contoh lain adalah pola asuh yang terdiri dari demokratis, permisif dan 

otoriter. 
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MENULIS AITEM 

 

Format Aitem 

Pada dasarnya format aitem dalam penyusunan skala psikologi dibedakan 

bentuknya menjadi dua macam, yaitu: 

 bentuk pernyataan : format pernyataan berupa serangkaian kalimat 

deklaratif yang didahului oleh beberapa baris kalimat/gambar sebagai 

stimulus kemudian diikuti oleh pernyataan berkenaan dengan stimulus 

tersebut. 

 bentuk pertanyaan : dibuat dalam serangkaian kalimat tanya atau 

didahului oleh stimulus berupa beberapa kalimat/gambar. 

Format Respon 

 Respon negatif : respon yang menentang atau menegasikan isi 

pernyataan. 

 Respon positif : respon yang mendukung atau afirmatif pada isi 

pernyataan. 

 

Kaidah Penulisan Aitem 

Beberapa diantara kaidah penting dalam penulisan yang perlu diperhatikan dan 

diikuti oleh penulis aitem, adalah: 

 Gunakan kata dan kalimat yang sederhana, jelas, dan mudah dimengerti 

 Tulis aitem yang tidak menimbulkan penafsiran ganda 

 Jangan menulis aitem yang langsung berkaitan dengan atribut yang 

diukur 

 Perhatikan indikator perilaku apa yang hendak diungkap 

 Cobalah menguji pilihan-pilihan jawaban yang telah ditulis. 

 Isi aitem tidak boleh mengandung social desirability yang tinggi 

 Untuk menghindari stereotipe jawaban, sebagian aitem dibuat favorabel 

dan sebagian lain tidak favorabel 
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MODEL PENSKALAAN DAN PENENTUAN SKOR 

 

Azwar (2010) penskalaan adalah proses penentuan letak stimulus atau 

letak respon tertentu pada suatu kontinum psikologis. Suatu jawaban positif 

terhadap aitem yang favorabel diperlakukan sama dengan jawaban negatif 

terhadap aitem tidak favorabel, yaitu diberi skor yang tinggi begitupun 

sebaliknya. Untuk melakukan pengukuran, kita memerlukan sistem pengukuran 

berupa skala. Dalam psikologi, penskalaan digunakan untuk berusaha 

mengembangkan instrumen pengukuran yang digunakan untuk menilai individu 

tertentu. Dengan penskalaan, diharapkan adanya akurasi untuk mengestimasi 

penilaian setiap individu yang sifatnya subjektif. 

Penskalaan adalah sebuah prosedur yang berguna untuk menempatkan 

karakteristik suatu objek di titik-titik sepanjang kontinum. Kontinum itu sendiri 

adalah sebuah garis khayal yang digunakan untuk menggambarkan tingkat 

atribut psikologis dari yang memiliki score paling rendah ke score yang paling 

tinggi. Kontinum terbagi menjadi dua, yaitu kontinum psikologis dan kontinum 

fisik. Kontinum psikologis merupakan deretan letak atribut yang menjadi hasil 

dari skala psikologi. Sementara itu, kontinum fisik adalah deretan letak atribut 

yang menjadi hasil dari skala fisik. 

Terdapat banyak macam-macam skala pengukuran yang dapat digunakan 

dalam dunia psikologi. Setiap macam skala psikologi memiliki karakteristik 

masing-masing yang bisa dipilih sesuai dengan tujuan pengukuran atau tujuan 

penelitian. Berikut ini akan dibahas beberapa macam diantaranya: 

1. Pilihan Dua 

O Hal yang paling penting dalam model penskalaan ini adalah terdapat dua 

pilihan jawaban 

O Peneliti dapat membuat jawaban setuju-tidak setuju, ya-tidak, pernah-

belum, diterima-tidak diterima, OK-NO, dll 
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O Saat subjek menjawab ‘YA’ pada aitem favorable, skor yang diberikan 

adalah 1, jika ‘TIDAK’ adalah 0. Begitupula sebaliknya. 

a). Linear 

Contoh: 

UF Saya merasa orangtua tidak memiliki waktu untuk mendengarkan keluhan 

saya 

F Orangtua memberikan semangat ketika saya mulai merasa bosan dan putus 

asa   

F Orangtua memberikan perhatian terhadap kemajuan studi saya 

UF Orangtua tidak memedulikan apakah saya berprestasi atau tidak di sekolah 

F Orangtua memberikan dorongan agar saya ikut berbagai 

kegiatan bermanfaat di luar sekolah 

UF Saya merasa orangtua tidak bisa membantu ketika saya kesulitan dalam 

pelajaran di sekolah. 

b). Bipolar 

Contoh: 

Saat menghadiri pesta, saya 

a. Bisa cepat akrab dengan orang baru 

b. Mencari meja atau area yang tidak terlalu ramai 

Saya mendapatkan pengetahuan dengan cara: 

a. Mengandalkan pengamatan & pengalaman saya 

b. Mengandalkan pemiki ran & imajinasi atas sedikit informasi yang saya dapatkan 
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Dalam mengelola kelompok kerja, saya  

a. Fokus ke pencapaian target output 

b. Banyak didasari oleh rasa empati 

Saya merasa nyaman dengan kondisi kerja 

a. Yang tertata rapi serta dikelola dengan aturan yang jelas dan tegas 

b. Aturan fleksibel  

2. Pasangan 

 Metode yang memasangkan dua konstrak sekaligus 

 Format ini mirip dengan pilihan dua 

 Esensi dari format ini adalah memasangkan aspek satu dengan yang 

lain 

 Konstrak ortogonal tidak memiliki nilai kesatuan, ia menggunakan 

banyak aspek (sub konstrak) 

 Nilai yang digunakan berupa nilai dari setiap aspek tersebut 

 Konstrak bipolar situasi aitem sama, ortogonal situasi aitem 

berbeda 

Contoh: 

O Skala EPPS 

a. Saya suka menceritakan hal-hal yang lucu waktu pesta 

b. Saya ingin menulis roman atau sandiwara hebat 

O Skala PAPI 

a. Saya seorang pekerja keras 

b. Saya tidak suka uring-uringan 

O MSDT 

a. Saya menyukai penggunaan skala penggajian karyawan 
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b. Saya selalu melakukan diskusi-diskusi untuk mencapai kata sepakat 

3. Skala Likert 

Skala Likert adalah skala yang digunakan untuk melakukan pengukuran 

terhadap sikap, pendapat dan persepsi satu individu atau satu kelompok 

orang mengenai fenomenai tertentu. Skala liker merupakan skala 

psikometrik yang umumnya digunakan melalui kuesioner dan banyak 

digunakan untuk riset penelitian berupa survey. Skala Likert memiliki 

tujuan untuk meletakkan respon yang diberikan oleh subjek di sebuah 

kontinum. Untuk melakukannya, akan dilakukan scoring terlebih dahulu 

untuk item-item yang diukur, hingga kemudian akan bisa diperoleh rerata 

dari skala yang dibuat. 

4. Skala Jenjang 

O Mirip dengan skala Likert, bergerak dari suatu kontinum, berbentuk 

aitem favorable dan unfavorable  

O Model jenjang utamanya diperuntukkan untuk skala perilaku 

O Dapat dibuat menggunakan respon yang spesifik 

Contoh: 

Skala 16 PF 

O Dengan hidup menyendiri seperti pertapa. Saya merasa bahagia 

a. Ya 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak 

O Agar saya dapat menentukan sikap yang baik terhadap suatu 

masalah/isu sosial, maka sebelumnya saya: 

a. Membaca buku tentang/yang berhubungan dengan masalah 

tersebut 

b. Di antaranya 

c. Mempelajari data statistik dan fakta lain yang sehubungan dengan 

masalah tersebut 
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5. Pertanyaan dengan Pilihan Jawaban 

Contohnya alat Tes DISC (Dominance, Influences, Steadiness, Compliance) 

6. Semantik Diferensial 

Semantik Diferensial memiliki 3 dimensi dalam pengukurannya, yaitu 

dimensi evaluasi (baik atau buruk), dimensi potensi (kuat atau lemah), dan 

dimensi aktivitas (aktif atau pasif). Untuk dimensi evaluasi, subjek akan 

dinilai dengan baik atau buruknya topic stimulus yang disajikan, termasuk 

perasaan, kualitas dan moral yang dimiliki oleh subjek. Dimensi potensi 

akan menilai kekuatan yang dikandung oleh stimulus. Sementara itu, 

dimensi aktivitas akan menilai muatan aktivitas yang dikandung stimulus, 

seperti cepat atau lambat, acak atau teratur dan lain sebagainya. 

 

7. Skala Guttman 

Skala Guttman, atau juga sering disebut sebagai teknik kumulatif, adalah 

skala yang memiliki satu dimensi tunggal. Dengan menggunakan skala 

Guttman ini, kita bisa menentukan jika sikap subjek yang diteliti hanya 

mencakup satu dimensi saja. Maka, skala ini memiliki sifat undimensional 

karena hanya akan mengukur satu dimensi saja dari variabel yang multi 

dimensi. Skala ini juga sering disebut sebagai metode Scalogram atau 

analisa skala. 

8. Skala Thurstone 

O Aitem memiliki bobot skor berbeda 

O Bobot tiap aitem dapat ditentukan oleh ahli teori maupun orang 

yang berpengalaman dalam hal tersebut 

Contoh: Skala Motivasi Berprestasi Model Thurstone (Periantalo, 2015) 
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9. Ranking 

Contohnya alat tes RMIB (Rothwell Miller Interest Blank) 
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ADAPTASI ALAT UKUR LINTAS BUDAYA 

 

Konstruksi alat ukur sendiri dilakukan jika alat ukur belum ada 

tersedia di mana pun. Selain membuat atau mengonstruksi sendiri alat ukur, 

rekomendasi lain untuk pengukuran adalah menggunakan alat ukur yang 

sudah tersedia berupa adaptasi alat ukur. Adaptasi alat ukur secara 

sederhana dapat diartikan sebagai proses mengadaptasi dari satu 

lingkungan bahasa dan budaya tertentu ke lingkungan bahasa dan budaya 

lainnya.  

Dua alasan yang dijelaskan Urip Purwono, ahli psikometri Indonesia, 

tentang mengapa kita perlu mempertimbangkan penggunaan adaptasi alat 

ukur adalah: 

1. Alat ukur dipandang diperlukan, tetapi isi alat ukurnya perlu 

disesuaikan dengan budaya yang berbeda.  

2. Alat ukur yang sudah umum digunakan pada riset-riset serupa. Untuk 

publikasi-publikasi ilmiah diperlukan justifikasi (pembenaran) tentang 

keputusan membuat sendiri atau mengadaptasi alat ukur. Akan muncul 

pertanyaan alasan saat peneliti membuat sendiri alat ukur, padahal alat 

ukur serupa tersedia. 

Adaptasi alat ukur berbeda dengan translasi alat ukur. Jika translasi 

alat ukur hanya terbatas pada usaha alih bahasa dari bahasa asing ke 

Indonesia. Sementara adaptasi alat ukur, dimulai dengan alih bahasa dan 

dilanjutkan dengan penyesuaian-penyesuaian di bunyi item pernyataan 

bahkan hingga ke dimensi alat ukur. Adaptasi alat ukur dilanjutkan 

langkahnya ke proses penilaian dari ahli sampai ke uji coba kembali alat 

ukur. 

Terdapat beberapa prosedur adaptasi alat ukur, penggunaan 

prosedurnya sendiri dapat disesuaikan dengan penggunaan dan kebutuhan 

penelitian. Beberapa sumber untuk tahapan adaptasi alat ukur adalah 
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1. ITC Guidelines for Translating and Adapting Test (Second Edition) 

tahun 2017. Tahapan panduan adaptasi yang terkenal di kalangan 

ahli psikometri adalah panduan adaptasi dari International Test 

Commission (ITC) tahun 2017 versi 2.4. Ada 6 langkah: (1) Pre-

kondisi; (2) pengembangan tes; (3) konfirmasi; (4) administrasi; (5) 

skoring dan interpretasi; (6) dokumentasi. 

2. Panduan adaptasi pengukuran self-reported lintas budaya (Beaton et 

al., 2000). Proses adaptasi ini banyak digunakan untuk pada ilmu 

kesehatan. Terdiri dari 6 langkah: (1) Translasi; (2) Sintesis; (3) Back-

Translation; (4) Telaah dari komite ahli; (5) pra-pengetesan; (6) 

Submit dan penilaian dari semua laporan tertulis dari 

pengembang/komite. 

3. Panduan adaptasi instrumen psikologis (Borsa et al., 2012). Proses 

adaptasi terdiri dari (1) Translasi instrumen ke bahasa baru; (2) 

Sintesis versi translasi; (3) Evaluasi versi sintesis oleh ahli; (4) Evaluasi 

pada target populasi; (5) Back-Translation; (6) Studi Pilot.  

 

Pada modul ini akan dijelaskan secara singkat panduan adaptasi alat 

ukur dari International Test Commission (ITC, 2017): 

1. Pra-kondisi: Menghasilkan keputusan bisa atau tidak diadaptasikan. 

a. Perizinan: Melakukan urusan perizinan dengan peneliti/  

pengembang orisinal. Pada kebutuhan ilmiah (penelitian), tidak 

semua alat ukur harus menghubungi peneliti orisinal untuk 

perizinan, asalkan dituliskan sumber peneliti orisinal di laporan 

ilmiah kita. Menghubungi peneliti orisinal akan memungkinkan 

kita mendapat informasi tambahan di luar artikel ia tulis. Pada 

kebutuhan komersil, maka harus mengurus izin penggunaan. 

b. Evaluasi definisi dan konten yang tumpang tindih dari 

pengukuran. Evaluasi dilakukan oleh peneliti sendiri dibantu ahli. 
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Apakah alat ukur sudah sesuai untuk digunakan bahasa lain?  

c. Minimalkan pengaruh dari budaya dan linguistik yang tidak 

relevan untuk penggunaan alat ukur di target populasi. Langkah 

ini dapat dilakukan terhadap penilaian dari partisipan dan ahli, 

seperti tingkat motivasi partisipan, pemahaman tentang 

petunjuk, pengalaman pada tes psikologi, kecepatan dari proses 

administrasi tes, familiaritas dalam membuat rating scale, dan 

perbedaan budaya.   

2. Pengembangan tes 

a. Memastikan bahwa proses alih bahasa dan adaptasi 

mempertimbangkan perbedaan linguistik, psikologis, dan budaya 

di populasi target. Caranya: Pilih penerjemah yang mengetahui 

pemahaman bahasa dan budaya, serta pilih penerjemah yang 

berpengalaman dengan isi tes. 

b. Pilih rancangan keputusan dan prosedur penerjemahan, seperti 

proses forward translation (dari bahasa Asing ke Indonesia) dan 

back-translation (dari bahasa Indonesia ke bahasa asal).  

c. Mengumpulkan bukti bahwa instruksi dan isi item memiliki 

kesamaan makna pada target populasi melalui reviewer ahli, uji 

coba skala kecil disertai wawancara jika diperlukan, dan penilaian 

validitas untuk menguji pemahaman partisipan tentang instruksi 

tes.    

d. Mengumpulkan bukti bahwa format item, rating scale, kategori 

skoring (penilaian), ketentuan, administrasi, dan semua prosedur 

sesuai dengan target populasi.  

e. Pilot studi: Untuk menguji statistik analisis butir dan reliabilitas, 

sehingga revisi alat ukur yang diperlukan dapat diperoleh.  

3. Konfirmasi: Studi skala besar untuk mendapatkan bukti kesetaraan, 

reliabilitas, validitas, penyusunan norma, dan penyetaraan skor.  



31 | M .  S .  H i d a y a t u l l a h  &  M .  A b d a n  S h a d i q i  
 

a. Lakukan uji coba pada sampel skala yang lebih besar dan sampel 

representatif.  

b. Pengujian bukti statistik tentang kesetaraan konstruk, metode, 

dan item pada populasi target.  

4. Adminitrasi 

a. Menyiapkan material administrasi dan instruksi untuk 

memastikan apakah instruksi, cara menjawab, durasi waktu, 

motivasi partisipan menyelesaikan tes, pemahaman tentang 

tujuan tes, dan bagaimana skoring.  

b. Spesifikasikan kondisi tes seperti apa pada target populasi, 

berkaitan dengan standarisasi instruksi tes dan prosedur 

menggunakan bahasa dan budaya baru.  Jika ada perubahan 

instruksi tes dan prosedur, maka lakukan pelatihan bagi petugas 

yang akan mengumpulkan data (administrator). 

5. Skoring dan interpretasi 

a. Interpretasi beberapa skor yang berbeda perlu dijelaskan 

pertimbangan cara interpretasi yang berbeda.  

b. Perbandingan skor antar-populasi hanya dapat dilakukan setelah 

yakin tidak ada masalah untuk menggunakan versi alat ukur 

dengan bahasa yang mana.  

6. Dokumentasi  

a. Pendokumentasian teknis untuk mencatat setiap perubahan, 

termasuk bukti-bukti pendukung tentang kesetaraan ketika tes 

digunakan pada populasi berbeda.  

b. Dokumentasikan beberapa hal, seperti (1) konstruk yang diukur, 

ringkasan informasi, proses adaptasi; (2) Ringkasan bukti 

pendukung hasil adaptasi, seperti kesesuaian budaya pada isi 

item, instruksi tes, dan format respon jawaban; (3) Kesesuaian 

penggunaan tes pada subkelompok pada populasi; (4) Penjelasan 
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isu-isu yang perlu dipertimbangkan pada administrasi tes; (5) 

Penjelasan bagaimana cara membuat perbandingan antar-

populasi; (6) Menyediakan informasi tentang skoring dan norma  

atau bagaimana mendapatkan akses prosedur skoring jika 

menggunakan computer-based; (7) Menyediakan petunjuk 

interpretasi hasil.  

Keenam langkah proses adaptasi alat ukur ITC (2017) ini tentu dapat 

disesuaikan kembali dengan kondisi saat melaksanaan adaptasi. 

Pertimbangan untuk mempermudah proses adaptasi khusus bagi tugas 

skripsi juga perlu dilakukan dengan catatan mahasiswa tetap memegang 

teguh kaidah ilmiah dan beberapa standar adaptasi alat ukur yang tidak bisa 

ditawar-tawar lagi. Agar mahasiswa lebih mudah memahami, disarankan 

untuk menonton video berikut: https://youtu.be/vHDymXukJyg 

 

 

 

https://youtu.be/vHDymXukJyg
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ANALISIS DAN SELEKSI AITEM 

 

 Analisis item adalah suatu proses yang menguji respon subjek terhadap item 

yang dibuat yang bertujuan untuk menilai kualitas dari item-item dan tes secara 

keseluruhan. Analisis item juga mampu mengeliminasi item yang ambigu, menyesatkan 

dan tidak relevan baik dengan konstrak maupun dengan subjek yang diukur. 

Analisis aitem penting untuk meningkatkan pengalaman dan keterampilan si 

pengembang instrumen ukur dalam mengidentifikasi domain-domain konstrak yang 

ukur, mana domain yang perlu mendapatkan penekanan dan mana yang tidak perlu.  

Tahap Seleksi Aitem 

Prosedur yang paling sederhana dari tahapan seleksi aitem ada dua tahap, yaitu: 

3. Berdasarkan evaluasi kualitatif (oleh ahli) 

Evaluasi ditulis sudah sesuai dengan blue-print dan indicator perilaku yang hendak di 

ungkapnya, Item ditulis sesuai dengan kaidah penulisan yang benar, dan melihat apakah 

item-item yang ditulis masih mengandung social desirability yang tinggi. Evaluasi dan 

seleksi aitem dalam tahap ini dikerjakan oleh suatu panel ahli. 

4. Berdasarkan data empiris (data hasil uji-coba aitem) dengan melakukan analisis 

kuantitatif 

Prosedur seleksi item berdasarkan data empiris (data hasil uji-coba item pada kelompok 

subjek yang karakteristiknya setara dengan subjek yang hendak dikenai skala itu 

nantinya) dengan melakukan analisis kuantitatif terhadap parameter-parameter item. 

Seleksi item yang lebih lengkap akan meliputi analsis validitas dan reliabilitas item, 

distribusi jawaban, dan aplikasi analisis factor. 

Uji-Coba Item 

Untuk menghasilkan parameter-parameter yang cukup akurat dan stabil antar 

kelompok sampel, data empiris dari uji coba ini harus diperoleh dari subjek dalam 

jumlah yang banyak. Dengan subjek yasng jumlahnya cukup banyak diharapkan dapat 

diperoleh skor-skor yang variasinya menyebar secara noprmal atau mengikuti distribusi 
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normal. Parameter-parameter item yang diperoleh dari skor yang terdistribusi secara 

normal akan lebih representative dan menggambarkan estimasi yang cermat terhadap 

sifat item-item yang di analisis. 

Parameter-parameter item akan di hasilkan oleh prosedur analisis item 

merupakan parameter yang secara kuantitatif tergantung pada karakteristik kelompok 

yang di gunakan sebagai sampel artinya parameter item yang diperoleh dari hasil 

analisis data pada suatu kelompok biasanya berbeda dari parameter item yang sama 

apabila di hitung pada data kelompok yang lain. Parameter item akan semakin sensitive 

terhadap perbedaan yang terjadi apabila data yang digunakan berasal dari kelompok 

yang jumlahnya sangat sedikit atau yang merupakan kelompok pilihan. 

Parameter Item Untuk Skala Psikologi 

Formula korelasi yang tepat untuk digunakan dalam komputasinya tergantung 

pada sifat penskalaan dan distribusi skor item dan skor skala itu sendiri. Bagi skala-skala 

yang setiap itemnya diberi skor pada level interval dapat digunakan formula koefisien 

korelasi positif antara skor item dengan skor skala berarti semakin tinggi konsistensi 

antara item tersebut dengan skala keseluruhan yang berarti semakin tinggi daya 

bedanya. 

Bila koefisien korelasinya rendah mendekati nol berarti fungsi item tersebut 

tidak cocok dengan fungsi ukur skala dan daya bedanya tidak baik. Bila koefisien korelasi 

yang di maksud ternyata negative artinya terdapat cacat serius pada item yang 

bersangkutan. 

Formula Pearson : 

rix =
               

                 
 
         

 

Keterangan: 

i = skor aitem 

X = skor skala 

n = banyaknya subjek 
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Formula Spearman: 

        
        

        
           

 

Keterangan: 

ri(x-i) = Koefisien korelasi aitem-total setelah dikoreksi dari efek spurious overlap 

rix = Koefisien korelasi aitem-total sebelumdikoreksi 

si = Deviasi standar skor aitem yang bersangkutan 

sx = Deviasi standar skor skala 

Memilih Item Berdasarkan Koefisien Korelasi Item Total 

            Parameter daya beda item yang berupa koefisien korelasi item total 

memperlihatkan kesesuaian fungsi item dengan fungsi skala dalam mengungkap 

perbedaan individual. Dengan demikian guna mengoptimalkan fungsi skala maka sangat 

logis apabila pemilihan item-itemnya didasarkan pada besarnya koefisien korelasi 

termaksud 

Sebagai kriteria pemilihan item berdasar korelasi item total biasanya digunakan 

batasan rix ≥ 0,30. Semua item yang mencapai koefisien korelasi minimal 0,30 daya 

pembedanya di anggap memuaskan. Item yang memiliki harga rix atau ri(X-i) kurang dari 

0,30 dapat di interpretasikan sebagai item yang memiliki daya diskriminasi rendah. 

Batasan ini merupakan suatu konvensi. Penyusun tes boleh menentukan sendiri batasan 

daya diskriminasi aitemnya dengan mempertimbangkan isi dan tujuan skala yang 

sedang disusun. 

Harus pula diketahui bahwa tingginya korelasi skor item dengan skor skala, 

sekalipun berperanan dalam meningkatkan reliabilitas skala, namun tidak selalu akan 

meningkatkan validitas skala. Bahkan semata-mata memilih item-item yang berkorelasi 

tinggi dengan skor skala akan berakibat menurunkan validitas isi dan validitas yang 

didasarkan pada kriteria ( lemke & Wiersma, 1976; Azwar, 1997 ). 

Pertimbangan itu antara lain adalah tujuan penggunaan hasil ukur skala dan 
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komposisi aspek-aspek atau komponen-komponen yang di cakup oleh kawasan ukur 

yang harus di ungkap oleh skala. 

Harga Korelasi Aitem-Total Klasifikasi 

≥0,300 Memuaskan (diterima) 

0,250-0,299 Dipertimbangkan 

≤0,249 Tidak disarankan 

-(minus) Gagal/ditolak 
 

 Batasan ini adalah suatu kesepakatan. Penyusun tes boleh menentukan sendiri batasan 

daya diskriminasi aitemnya dengan mempertimbangkan isi dan tujuan skala yang 

sedang disusun serta jumlah sampel yang menjadi objek ujicoba. 

Model lain (tambahan) yang dapat dilakukan untuk mengetahui daya beda (Periantalo, 

2015): 

Aitem Proporsi 

Saya setia terhadap teman 98 % 

Saya suka menghindari tanggungjawab 2 % 

Total 100 % 

Aitem di atas memiliki social desirability yang tinggi 

 

 

RELIABILITAS 

 

Reliabilitas menunjukkan sejauhmana hasil pengukuran dengan alat tersebut 

dapat dipercaya. Hal ini ditunjukkan oleh taraf keajegan (konsistensi) skor yang 

diperoleh oleh oleh para subjek yang diukur dengan alat yang sama, atau diukur 

dengan alat yang setara pada kondisi yang berbeda (Suryabrata, 2005). 

• Reliabilitas mengacu pada konsistensi atau keakuratan hasil ukur sejauhmana 

hasil suatu pengukuran dapat dipercaya 



37 | M .  S .  H i d a y a t u l l a h  &  M .  A b d a n  S h a d i q i  
 

• Nama lain reliabilitas seperti keterpercayaan, keterandalan, keajegan, 

kestabilan, konsistensi 

Dalam pandangan Aiken (1987) sebuah tes dikatakan reliabel jika skor yang 

diperoleh oleh peserta relatif sama meskipun dilakukan pengukuran berulang-

ulang. 

Dengan demikian, keandalan sebuah alat ukur dapat dilihat dari dua petunjuk 

yaitu kesalahan baku pengukuran dan koefisien reliabilitas. Kedua statistik 

tersebut masing-masing memiliki kelebihan dan keterbatasan (Feldt & Brennan, 

1989) 

Reliabilitas, atau keandalan, adalah konsistensi dari serangkaian pengukuran 

atau serangkaian alat ukur. Hal tersebut bisa berupa pengukuran dari alat ukur 

yang sama (tes dengan tes ulang) akan memberikan hasil yang sama, atau untuk 

pengukuran yang lebih subjektif, apakah dua orang penilai memberikan skor 

yang mirip (reliabilitas antar penilai). Reliabilitas tidak sama dengan validitas. 

Artinya pengukuran yang dapat diandalkan akan mengukur secara konsisten, tapi 

belum tentu mengukur apa yang seharusnya diukur. Dalam penelitian, reliabilitas 

adalah sejauh mana pengukuran dari suatu tes tetap konsisten setelah dilakukan 

berulang-ulang terhadap subjek dan dalam kondisi yang sama. Penelitian 

dianggap dapat diandalkan bila memberikan hasil yang konsisten untuk 

pengukuran yang sama. Tidak bisa diandalkan bila pengukuran yang berulang itu 

memberikan hasil yang berbeda-beda. 

Pengujian reliabilitas dilakukan bilamana aitem-aitem yang terpilih 

melalui analisis aitem telah dikompilasikan menjadi satu. Kumpulan aitem 

tersebut merupakan format skala final atau dapat juga menjadi format pertama 

skala yang masih sangat mungkin mengalami perubahan setelah pengujian 

reliabilitas dan validitas. Data jawaban respon yang dihasilkan dari uji-coba dapat 

digunakan sebagai data pengujian reliabilitas. Pengujian reliabilitas dan validitas 

pada dasarnya pengujian yang terus berlanjut selama skala tersebut masih 
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digunakan. Reliabilitas dinyatakan oleh koefisien reliabilitas (rxx’) dengan 

rentang 0 sampai dengan 1,00. 

 

 

 

 

 

Metode Pengujian Reliabilitas 

1. Konsistensi Internal 

 Karena relatif praktis dan efisiensinya yangtinggi, menjadikan metode ini yang 

paling sering digunakan 

 Metode ini hanya menggunakan satu skala saja dan satu kali pengukuran. 

Dengan hanya satu kali pengenaan tes akan diperoleh satu distribusi skor tes 

dari kelompok subjek ybs 

 Prosedur analisis reliabilitasnya memerlukan pembelahan tes menjadi 

beberapa kelompok aitem 

 Kekurangan dari metode ini terletak pada jumlah aitem yang akan 

memengaruhi reliabilitas. Selain itu, format penskalaan juga cenderung 

memengaruhi nilai reliabilitas 

Cronbach’s Alpha sebagai jenis metode reliabilitas konsistensi internal 

• Skala yang akan diestimasi reliabilitasnya dibelah menjadi dua atau tiga 

bagian, sehingga setiap belahan berisi aitem-aitem dalam jumlah yang 

sama banyak 

• Bila skala dibelah menjadi dua bagian, maka rumusan koefisien alpha 

adalah : 

                             
       

   
   

    dan s   = Varians skor belahan 1 dan varians skor belahan 2 

s                   = Varians skor skala 



39 | M .  S .  H i d a y a t u l l a h  &  M .  A b d a n  S h a d i q i  
 

• Bila skala dibelah menjadi tiga bagian, maka rumusan koefisien alpha 

adalah : 

        
            

   
  

s1
2, s2

2, dan s3
2 = Varians skor masing-masing belahan 

sx
2                       = Varian skor skala 

 

 

2. Tes Paralel 

Tes parallel atau tes ekuivalen adalah dua buah tes yang mempunyai kesamaan 

tujuan, tingkat kesukaran, dan susunan, tetapi butir-butir soalnya berbeda. 

Dalam istilah bahasa inggris disebut alternate-forms method (parallel forms). 

Reliabilitas tes parallel, didapat dengan memberikan dua alat ukur yang parallel 

pada sekelompok subjek pada satu kurun waktu. Hasil dari alat ukur tersebut 

harus setara karena semua spesifikasi adalah sama. Untuk melihat konsistensi 

ukurnya, maka dilakukan uji korelasi, diharapkan korelasi rxx’ 0,9 didapat. 

Sebelum dilakukan uji reliabilitas, kita perlu melakukan uji spesifikasi keparalelan 

baik di atas kertas maupun di lapangan. Di atas kertas, alat ukur tersebut 

memiliki teori yang sama, jumlah aitem yang setara dan bunyi aitem yang sama. 

Secara lapangan, alat ukur tersebut memiliki Mean (M), Varians (S²)dan korelasi 

dengan variabel yang setara (r). Asumsi tersebut terpenuhi, uji reliabilitas tes 

parallel dapat dilakukan. Skala utama kita beri symbol (x), skala kedua diberi 

symbol (x’). Hasil dari uji tersebut disebut sebagai koefisien ekivalensi dengan 

simbel rxx’.  

• Dilakukan dengan memberikan sekaligus dua bentuk tes yang paralel satu 

sama lain, kepada sekelompok subjek 

• Pengenaan tes akan diperoleh dua distribusi skor tes dari kelompok 

subjek ybs  

• Reliabilitas ini melihat korelasi antarkedua tes tsb 
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• Esensi dari skala paralel adalah dua tes yang setara 

• Kedua tes diujicobakan kepada sekelompok subjek pada satu kurun 

waktu atau kurun waktu yang berdekatan/sebentar 

• Kedua tes dikorelasikan dalam artian skor totalnya yang dikorelasikan 

• Komputasi koefisen korelasi product-moment / korelasi bivariat antara 

kedua distribusi skor tersebut akan menghasilkan nilai rxx’. Yang menjadi 

nilai reliabilitas tes ybs 

 

3. Tes-Retest (Tes Ulang) 

Metode tes ulang dilakukan orang untuk menghindari penyusunan dua seri 

tes. Dalam menggunakan teknik atau metode ini pengetes hanya memiliki 

satu seri tes tetapi dicobakan dua kali. Oleh karena tesnya hanya satu dan 

dicobakan dua kali, maka metode ini dapat disebut dengan single-test-

double-trial method. Kemudian hasil dari kedua tes tersebut dihitung 

korelasinya. 

• Esensi dari metode ini adalah kapan pun diukur, hasilnya relatif sama 

(konsisten) 

• Suatu tes/instrumen disajikan kepada suatu kelompok subjek dua kali 

dengan memberi tenggang waktu tertentu 

• Komputasi koefisien korelasi antara kedua distribusi skor kelompok tsb 

akan menghasilkan suatu koefisien reliabilitas 

Makna Koefisien Reliabiltas 

Tinggi rendahnya reliabiltias, secara empiris ditunjukkan oleh suatu angka 

yang disebut koefisien reliabilitas. Walaupun secara teoritis, besarnya koefisien 

reliabilitas berkisaran 0.0-1.0; namun alat ukur psikologi tidak ada yang memiliki 

skor 1, yang menunjukkan 100% hasil pengukuran tersebut akurat dan 0% 

kesalahan pengukuran. Disamping itu walaupun koefisien korelasi dapat 

bertanda positif atau negatif, akan tetapi dalam hal reliabilitas, koefisien 

reliabilitas yang besar kurang dari nol (0.0) tidak ada artinya karena intepretasi 
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reliabilitas selalu mengacu kepada koefisien reliabilitas yang positif. Lebih lanjut, 

signifkansi koefisien reliabiltas bersifat relatif dan skor reliabilitas sebaiknya ≥ 

0,9, jika belum bisa setidaknya yang dapat diterima ≥ 0,7 (Urbina, 2014). 

 

 

 

 

 

 

VALIDITAS 

 

Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana 

ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukam fungsi ukurannya 

(Azwar, 2005). Validitas dalam penelitian menyatakan derajat ketepatan alat 

ukur penelitian terhadap isi sebenarnya yang diukur. Uji validitas adalah uji yang 

digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam 

suatu mengukur apa yang diukur. Suatu tes dapat dikatakan memiliki validitas 

yang tinggi jika tes tersebut menjalankan fungsi ukurnya, atau memberikan hasil 

ukur yang  tepat dan akurat sesuai dengan maksud dikenakannya tes tersebut. 

Suatu tes menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan diadakannya 

pengukuran dikatakan sebagai tes yang memiliki validitas rendah.  

Suatu tes yang dimaksudkan untuk mengukur variabel A dan kemudian 

memberikan hasil pengukuran mengenai variabel A, dikatakan sebagai alat ukur 

yang memiliki validitas tinggi. Suatu tes yang dimaksudkan mengukur variabel A 

akan tetapi menghasilkan data mengenai variabel A' atau bahkan B, dikatakan 

sebagai alat ukur yang memiliki validitas rendah untuk mengukur variabel A dan 

tinggi validitasnya untuk mengukur variabel A' atau B. Sisi lain dari pengertian 

validitas adalah aspek kecermatan pengukuran. Suatu alat ukur yang valid dapat 

menjalankan fungsi ukurnya dengan tepat, juga memiliki kecermatan tinggi. Arti 
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kecermatan disini adalah dapat mendeteksi perbedaan-perbedaan kecil yang ada 

pada atribut yang diukurnya.  

Suatu alat ukur yang valid tidak hanya mampu menghasilkan data yang 

tepat akan tetapi juga harus memberikan gambaran yang cermat mengenai data 

tersebut. Cermat berarti bahwa pengukuran itu dapat memberikan gambaran 

mengenai perbedaan yang sekecil-kecilnya di antara subjek yang satu dengan 

yang lain. Sebagai contoh, bila kita hendak mengetahui berat emas maka kita 

harus menggunakan alat penimbang berat emas agar hasil penimbangannnya 

valid, yaitu tepat dan cermat. Sebuah alat penimbang beras memang mengukur 

berat, akan tetapi tidaklah cukup cermat guna menimbang berat emas karena 

perbedaan berat yang sangat kecil pada berat emas itu tidak akan terlihat pada 

penimbang beras. 

Pengertian validitas sangat erat berkaitan dengan tujuan pengukuran. 

Oleh karena itu, tidak ada validitas yang berlaku umum untuk semua tujuan 

pengukuran. Suatu alat ukur biasanya hanya merupakan ukuran yang valid untuk 

satu tujuan yang spesifik. Dengan demikian, anggapan valid seperti dinyatakan 

dalam "alat ukur ini valid" adalah kurang lengkap. Pernyataan valid tersebut 

harus diikuti oleh keterangan yang menunjuk kepada tujuan (yaitu valid untuk 

mengukur apa), serta valid bagi kelompok subjek yang mana. 

 

Makna Koefisien Validitas 

Validitas umumnya dinyatakan secara empirik oleh suatu koefisien, yaitu 

koefisien validitas. Interpretasi pun bersifat relatif. Bila skor pada tes diberi 

lambang x dan skor pada kriterianya mempunyai lambang y maka koefisien 

antara tes dan kriteria itu adalah rxy inilah yang digunakan untuk menyatakan 

tinggi-rendahnya validitas suatu alat ukur. Reliabilitas dinyatakan oleh korelasi 

antara dua distribusi skor tes yang paralel. Sedangkan, validitas dinyatakan oleh 

korelasi antara distribusi skor tes ybs dengan distribusi skor suatu kriteria yang 

relevan. Kriteria dapat berupa skor tes lain yang memiliki fungsi ukur sama 
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dengan tes ybs, dan / dapat berupa ukuran lain yang relevan, misalnya skor 

kinerja, prestasi belajar atau hasil rating oleh pihak ketiga, dsj. Semakin 

mendekati angka 1,0 berarti semakin valid. Angka 0,50 (diterima/memuaskan), 

namun jika < 0,30 (tidak memuaskan) (Azwar, 2010). Koefisien validitas hanya 

punya makna apabila apalagi mempunyai harga yang positif. Walaupun semakin 

tinggi mendekati angka 1 berarti suatu tes semakin valid hasil ukurnya, namun 

dalam kenyataanya suatu koefisien validitas tidak akan pernah mencapai angka 

maksimal atau mendekati angka 1. Bahkan suatu koefisien validitas yang tinggi 

adalah lebih sulit untuk dicapai daripada koefisien reliabilitas. Tidak semua 

pendekatan dan estimasi terhadap validitas tes akan menghasilkan suatu 

koefisien. Koefisien validitas diperoleh hanya dari komputasi statistika secara 

empiris antara skor tes dengan skor kriteria yang besarnya disimbolkan oleh rxy 

tersebut. Pada pendekatan-pendekatan tertentu tidak dihasilkan suatu koefisien 

akan tetapi diperoleh indikasi validitas dalam bentuk yang lain. 

 

Jenis-jenis Validitas 
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Secara umum, ada 3 (tiga) jenis validitas, yaitu isi, konstrak dan kriteria. 

1. Validitas Isi 

Validitas isi menunjukkan sejauhmana pertanyaan, tugas atau butir dalam suatu 

tes atau instrumen mampu mewakili secara keseluruhan dan proporsional 

perilaku sampel yang dikenai tes tersebut. Validitas didapat melalui penurunan 

konstrak ke dimensi, indikator sampai ke aitem. Pengertian mampu mewakili 

secara keseluruhan dan proporsional tidak saja menunjukkan bahwa alat ukur 

tersebut harus komprehensif isinya akan tetapi harus pula memuat hanya isi 

yang relevan dan tidak keluar dari batasan tujuan ukur. Walaupun isi atau 

kandungannya komprehensif tetapi bila suatu alat ukur mengikutsertakan pula 

item-item yang tidak relevan dan berkaitan dengan hal-hal di luar tujuan 

ukurnya, maka validitas alat ukur tersebut tidak dapat dikatakan memenuhi ciri 

validitas yang sesungguhnya. Validitas isi terbagi menjadi 2 (dua), yaitu face 

validity (validitas tampang) dan logical validity (validitas logis) 

1.1. Face Validity (Validitas Tampang) 

Validitas tampang mengacu pada tampang dari suatu alat ukur. Validitas ini 

adalah tipe validitas yang paling rendah signifikasinya karena hanya didasarkan 

pada penilaian selintas mengenai suatu alat ukur. Namun demikian, validitas ini 

sangat penting. Tampang baik bentuk maupun instruksi yang bertujuan 

mendapatkan apresiasi subjek sehingga termotivasi untuk mengerjakan alat ukur 

tersebut sesuai dengan diri sebenarnya. Apabila suatu alat ukur telah tampak 

sesuai dengan apa yang ingin diukur maka dapat dikatakan validitas tampang 

telah terpenuhi. Validitas tampang dapat dilakukan dengan cara melakukan 

desain yang tepat agar subjek memiliki motivasi ketika mengerjakan alat ukur, 

tempat dan waktu yang dikondisikan sedemikian rupa agar subjek merasa tenang 

ketika mengerjakan alat ukur, kata pengantar yang membuat subjek merasa 

dihargai dan apresiasi kepada subjek atas kerjasamanya atau kesediaan 

mengerjakan alat ukur. Dengan alasan kepraktisan, banyak alat ukur yang 

pemakaiannya terbatas hanya mengandalkan validitas tampang. Alat ukur atau 
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instrumen psikologi pada umumnya tidak dapat menggantungkan kualitasnya 

hanya pada validitas tampang. Pada alat ukur psikologis yang fungsi 

pengukurannya memiliki sifat menentukan, seperti untuk kebutuhan diagnosis, 

dituntut untuk dapat membuktikan validitasnya yang kuat. 

1.2. Logical Validity (Validitas Logis) 

Validitas ini menunjukkan pada sejauhmana isi alat ukur merupakan representasi 

dari aspek atau dimensi yang hendak diukur. Validitas logis mencoba 

memastikan bahwa aitem sudah baik dan benar serta telah diturunkan melalui 

indikator perilaku secara tepat. Dengan kata lain, aitem selaras dengan indikator 

perilaku dan dimensinya dan pada akhirnya sesuai dengan konstrak dari alat ukur 

tersebut. Validitas logis disebut juga sebagai validitas sampling (sampling 

validity). 

Validitas logis sangat penting peranannya dalam penyusunan alat ukur, yaitu 

dengan memanfaatkan blue-print atau tabel spesifikasi. Penulisan aitem dan 

reviu penulisan aitem memiliki peran penting pada pengujian validitas ini. Oleh 

karena itu, suatu alat ukur harus dirancang sedemikian rupa sehingga benar-

benar berisi hanya item yang relevan dan perlu menjadi bagian alat ukur secara 

keseluruhan. Suatu objek ukur yang hendak diungkap oleh alat ukur hendaknya 

harus dibatasi lebih dahulu kawasan perilakunya secara seksama dan konkrit. 

Batasan perilaku yang kurang jelas akan menyebabkan terikatnya aitem-aitem 

yang tidak relevan dan tertinggalnya bagian penting dari objek ukur yang 

seharusnya masuk sebagai bagian dari alat ukur yang bersangkuatan. 

Layak tidaknya suatu aitem disimpulkan dari hasil penilaian (judgement) yang 

dilakukan oleh ahli berdasarkan logic. Judgement ini dapat ditingkatkan 

objektivitasnya jika dilakukan oleh banyak orang. Hasil penilaian ini dapat 

dinyatakan dalam bentuk indeks validitas isi seperti yang dinyatakan oleh Lawshe 

dengan CVR dan Aiken dengan indeks Aiken’s V.  

Aiken (1985) merumuskan formula Aiken’s V untuk menghitung content-validity 

coefficient yang didasarkan pada hasil penilaian dari panel ahli sebanyak n orang 
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terhadap suatu aitem dari segi sejauh mana aitem tersebut mewakili konstrak 

yang diukur. Formula yang diajukan oleh Aiken adalah sebagai berikut (Azwar, 

2012). 

 

lo = angka penilaian validitas terendah 

c = angka penilaian validitas tertinggi 

r = angka yang diberikan penilai 

s = r – lo 

 

Cara lain untuk menilai validitas isi adalah dengan menentukan nilai CVR 

(Content Validity Ratio). Untuk menentukan CVR, sejumlah Subject Matter 

Experts (SME) diminta untuk menilai apakah aitem kita penting/esensial bagi 

operasionalisasi konstrak teoritik tes. Aitem yang esensial berarti aitem tersebut 

merepresentasikan dengan baik tujuan pengukuran. Lawshe (1975) mengusulkan 

bahwa setiap penilai / subject matter experts (SME) yang terdiri dari panel juri 

untuk menjawab pertanyaan untuk setiap aitem dengan tiga pilihan jawaban 

yaitu (1) esensial, (2) berguna tapi tidak esensial, (3) tidak diperlukan. Menurut 

Lawshe, jika lebih dari setengah panelis menunjukkan bahwa item 

penting/esensial, maka aitem tersebut memiliki setidaknya validitas isi. Formula 

untuk menentukan nilai CVR adalah sebagai berikut: 

CVR = (2ne/n) – 1 

ne        : banyaknya SME yang menilai suatu item adalah esensial 

n          : banyaknya SME yang melakukan penilaian 

Jumlah rater yang disarankan adalah semakin banyak semakin baik karena 

semakin banyak rater nilai minimum yang diperlukan juga semakin kecil. Namun 

kualitas rater juga tetap harus dijaga, karena rater seharusnya adalah orang yang 

benar-benar mengerti tentang konstrak atau tujuan ukur alat ukur. 

 

https://3.bp.blogspot.com/-Y2vnTp3G3r8/WXl5u_ZUmWI/AAAAAAAAARU/5tiZEkCULX8YMxF6PqiSCZJCqXtgBR7twCLcBGAs/s1600/aiken.JPG
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2. Validitas Konstrak 

Validitas konstrak merujuk pada sejauhmana alat ukur mengukur trait (konstrak) 

teoritik yang hendak diukurnya (Azwar, 2012). Validitas konstrak merupakan 

kelanjutan validitas isi. Aitem didapat melalui penulisan aitem. Kemudian, 

dilakukan analisis aitem baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Aitem tersebut 

kemudian diuji konstrak teoritisnya. Pengujian dilakukan melalui pengambilan 

data di lapangan. Dengan cara, subjek diminta untuk mengisi skala/alat ukur 

yang telah dibuat. Data pengujian alat ukur dilihat konstrak yang membentuk 

melalui analisis statistik. Prosedur pengujian validitas konstrak berasal dari hasil 

komputasi interkorelasi diantara berbagai hasil test dan kemudian diikuti oleh 

hasil test dan kemudian diikuti oleh analisis lebih lanjut terhadap matriks korelasi 

yang diperoleh, melalui berbagai metode. Pengukuran validitas konstruk 

merupakan proses yang terus berlanjut sejalan dengan perkembangan konsep 

mengenai trait (sifat) yang diukur. Ada berbagai metode dalam menganalisis 

validitas konstrak. Metode yang umum digunakan adalah multitrait-multimethod 

dan analisis faktor. 

2.1.  Multitrait-multimethod 

Metode ini diperkenalkan oleh Campbell dan Fiske (1959), bahwa harus ada dua 

atau lebih metode. Validitas dengan multitrait-multimethod digunakan dengan 

menggunakan lebih dari satu macam metode untuk mengukur lebih dari satu 

macam trait. Asumsi dasar dari metode ini adalah, Trait yang sama meskipun 

diukur dengan dua / berbagai metode yang berbeda seharusnya hasil 

pengukuran menunjukkan korelasi yang tinggi (validitas konvergen) atau 

sebaliknya, konstrak yang berbeda jika dilakukan uji korelasi maka seharusnya ia 

tidak memiliki korelasi atau berkorelasi rendah (validitas diskriminan). 

 

 

 

 



48 | M .  S .  H i d a y a t u l l a h  &  M .  A b d a n  S h a d i q i  
 

Matriks validasi pendekatan multitrait-multimethod 

 A1 B1 A2 B2 

A1 T R T R 

B1  T R T 

A2   T T 

B2    T 

Keterangan: Huruf=Trait; Angka=Metode; T=Tinggi; R=Rendah 

Ilustrasi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dasar pemikiran dalam validitas dengan pendekatan ini adalah adanya validitas 

yang baik diperlihatkan oleh korelasi yang tinggi antara dua pengukuran 

terhadap trait yang sama oleh dua metode yang berbeda, atau korelasi yang 

rendah antara dua pengukuran terhadap trait yang sama oleh dua metode yang 

berbeda, atau korelasi yang rendah antara dua pengukuran terhadap trait yang 

berbeda walaupun menggunakan metode yang serupa. Pada ilustrasi, dapat 

dijelaskan bahwa skala-skala tersebut menunjukkan hasil ukur yang memiliki 

validitas konstruk yang baik. Perhatikan bahwa skala Kepuasan Pilihan 2 dan 

skala Kepuasan penskalaan Likert berkolerasi 0,768; skala Komitmen Pilihan 2 

dan skala Komitmen penskalaan Likert berkorelasi sebesar 0,810. 
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2.2. Validitas Divergen 

Validitas divergen mengacu pada uji validasi terhadap 2 (dua) konstrak yang 

berlawanan. Konstrak yang berlawanan jika diuji korelasinya menghasilkan 

korelagi yang negatif. Besarnya nilai suatu konstrak menunjukkan rendahnya 

nilai konstrak yang lain. Uji korelasi di antara kedua konstrak harus berdasarkan 

teori atau logika rasional yang melandasi hubungan tersebut sehingga dapat 

dikatakan kedua konstrak tersebut saling bertolak belakang (Periantalo, 2015). 

Ilustrasi: 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Validitas Faktorial 

Pendekatan ini, melibatkan perhitungan statistik yang memiliki persyaratan-

persyaratan yang ketat. Validitas faktorial didapat melalui analisis faktor. Analisis 

faktor merupakan kumpulan prosedur matematik yang relatif kompleks, dengan 

melihat hubungan antara variabel-variabel dan menjelaskan saling hubungan 

tersebut dalam bentuk kelompok variabel yang terbatas yang disebut faktor. 

Pada dasarnya, adanya koefisien yang tinggi di antara dua alat ukur menunjukkan 

alat ukur tersebut mengukur faktor yang sama. Ada 2 (dua) metode dalam 

pengujian analisis faktor. Prosedur analisis faktor yang digunakan tergantung 

pada konstrak teori yang dibangun. Jika seorang pembuat alat ukur menganggap 

konstrak teoritis yang dibangun sudah mapan, maka analisis faktor yang 

digunakan adalah analisis faktor konfirmatori, tujuannya untuk mengkonfirmasi 

apakah teori yang dibangun untuk menyusun alat ukur tersebut sesuai dengan 
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data empirik atau tidak. Kemudian, jika pembuat alat ukur merasa konstrak 

teoritisnya masih belum mapan,  sehingga faktor-faktor yang membangun alat 

ukur tersebut belum teridentifikasi dengan jelas, maka prosedur analisis faktor 

yang digunakan adalah analisis faktor eksploratori. Pembuktian validitas 

konstrak dilakukan dengan menggunakan analisis faktor eksploratori digunakan 

untuk mengungkap trait (sifat) atau konstruk teoritis yang hendak diukur. Dalam 

arti, untuk mengetahui apakah butir-butir yang telah disusun menggunakan 

faktor-faktor yang membangun alat ukur tersebut.  Metode analisis faktor dapat 

diukur dengan aplikasi pengolah data statistik. Analisis faktor ini dilakukan 

sebelum perakitan alat ukur final dan dapat menjadi landasan dalam perakitan 

alat ukur final. Dalam analisis faktor, hal yang dinilai adalah kualitas dari aitem 

yang membentuk alat ukur tersebut. 

2.4. Validitas Kelompok 

Validitas kelompok mengkonfirmasi alat ukur berdasarkan karakteristik 

kelompok tertentu. Kelompok yang dijadikan subjek adalah kelompok yang 

secara teori ataupun hasil penelitian memiliki karakteristik tersebut. Jika hasil 

pengukuran menunjukkan kelompok memiliki karakteristik tersebut, maka 

validitas kelompok dapat ditegakkan. Sebaliknya, kelompok yang tidak memiliki 

karakteristik pun bisa menjadi pembanding uji validitas ini, yang menunjukkan ia 

tidak memiliki karakteristik atau memiliki karakteristik yang rendah dari konstrak 

yang dikonfirmasi. 

 

3. Validitas Kriteria 

Validitas isi dan konstrak mengacu pada validitas internal dalam dirinya. 

Sedangkan, validitas kriteria mengacu pada hal yang di luar dirinya. Ukuran luar 

ini seharusnya memiliki hubungan teoritis dengan variabel yang di ukur oleh tes 

itu. Misalnya, tes inteligensi seharusnya berkorelasi positif dengan rata-rata nilai 

raport, skala motivasi atlet seharusnya berkorelasi positif dengan prestasi yang 

diraih. Validitas kriteria membandingkan alat ukur dengan suatu kriteria. Kriteria 
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dapat juga berasal dari teori, hasil penelitian, maupun analisis rasional. Kriteria 

harus berupa skor sehingga dapat dikorelasikan dengan skor alat ukur yang ingin 

diketahui tingkat validitasnya. Semakin tinggi korelasi, maka semakin kuatlah 

validitas kriteria. Validitas ini dilakukan setelah alat ukur final dirakit. 

Ada dua jenis validitas kriteria, yaitu: konkuren dan prediktif. Untuk validitas 

konkuren, kriteria bisa didapat sekarang. Validitas konkuren adalah kemampuan 

suatu alat ukur untuk mengukur gejala tertentu pada saat sekarang kemudian 

dibandingkan dengan alat ukur lain untuk konstrak yang sama. Misalnya, pada 

hasil tes kecerdasan CFIT, peneliti dapat langsung mengkorelasikannya dengan 

nilai raport yang ada. Semakin tinggi dan berkorelasi positif, maka semakin bagus 

alat ukur tersebut. Sedangkan, untuk validitas prediktif, kriteria tidak bisa 

langsung didapatkan melainkan menunggu nanti pada periode yang ditentukan. 

Misalnya, suatu psikotes diberikan kepada para calon mahasiswa pada waktu 

seleksi mahasiswa baru untuk memprediksi kinerja mereka dalam menghadapi 

materi perkuliahan, jika kegiatan dan hasil psikotes dikelola dengan baik dan 

jujur, maka mahasiswa yang memiliki skor rendah pada tes ini akan menjadi 

mahasiswa yang buruk nilai akademisnya dan mereka dengan skor tinggi akan 

menjadi mahasiswa yang tinggi nilai akademisnya. Jadi, nilai akademis didapat 

nanti setelah mahasiswa menempuh semester perkuliahan. Tujuannya adalah 

untuk melihat seberapa kuat hasil psikotes memprediksi nilai atau kinerja 

akademis mahasiswa.  

Ada banyak alat ukur yang sudah terstandarisasi. Alat ukur ini dapat menjadi 

kriteria alat ukur yang baru yang dibuat dan ingin diuji validitasnya. Alat ukur 

yang mirip yang telah teruji properti psikometrisnya juga dapat menjadi kriteria 

untuk pengujian alat ukur yang baru dibuat ini. Saat alat ukur yang telah dibuat 

sudah memiliki properti psikometrit yang bagus, alat ukur tersebut bisa menjadi 

kriteria bagi alat ukur yang lain. 
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Ilustrasi Validitas Konkuren: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrasi Validitas Prediktif: 
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NORMA DAN INTERPRETASI 

 

Pada dasarnya, interpretasi terhadap skor alat ukur psikologi selalu 

bersifat normatif, yang artinya makna skor diacukan pada posisi relatif skor 

terhadap suatu norma sebagai parameter sehingga skor yang berupa angka 

dapat diinterpretasikan secara kualitatif, dan pada akhirnya memudahkan 

pembaca memahami hasil dari suatu pengukuran psikologis. Hal ini dapat 

dilakukan dengan memahami distribusi data skor kelompok yang umumnya 

mencakup banyaknya subjek (n) dalam kelompok, mean skor skala (M), deviasi 

standar skor skala (s) dan varians (s2), skor minimum (Xmin) dan maksimum (Xmax). 

Skor mentah dari suatu alat ukur biasanya adalah penjumlahan dari skor 

aitem-aitem dalam alat ukur itu. Untuk skor komposit, penjumlahan dilakukan 

dengan memperhitungkan bobot dari masing-masing komponen alat ukur. Skor 

mentah saja belum dapat bercerita banyak tentang hasil dari pengukuran 

terhadap individu. Adapun agar dapat memberikan makna maka skor mentah 

harus diacukan pada suatu norma. 

Norma Hipotetik vs Norma Empirik 

Kaplan dan Saccuzzo (2009) yang dikutip oleh Widhiarso (2010) berdasarkan 

penafsiran skor, ada dua pendekatan dalam pengembangan alat ukur, yaitu 

pendekatan referensi berupa norma (norm referenced) dan referensi berupa 

kriteria (criterion referenced). Kedua pendekatan ini memiliki kegunaan yang 

berbeda sehingga memiliki implikasi yang juga berbeda. Mengembangkan alat 

ukur berbasis norma sedikit berbeda dengan alat ukur yang berbasis kriteria. 

Contoh tes berbasis norma adalah tes inteligensi. Tes inteligensi yang baik harus 

mampu membedakan antara individu yang memiliki inteligensi rendah dan yang 

tinggi. Alat ukur berbasis norma berusaha untuk membedakan antara orang 

dengan orang lainnya dalam populasi. Semakin alat ukur ini mampu 

membedakan orang dengan baik semakin dia menjalankan fungsinya. Dalam 

pendekatan ini semua orang harus kelihatan berbeda. Dalam artian, misalnya di 



54 | M .  S .  H i d a y a t u l l a h  &  M .  A b d a n  S h a d i q i  
 

dalam suatu kelas kuliah harus ada mahasiswa yang memiliki nilai A, B, C, D dan E 

karena ini merepresentasikan adanya perbedaan individual, kategori tinggi dan 

rendah ditentukan oleh posisi relatifnya di dalam populasi. Meskipun tergolong 

rendah (nilai 60), nilai tersebut terlihat paling tinggi jika di populasi kebanyakan 

orang-orang ternyata lebih rendah nilainya dari 60.  

Pendekatan lain, berbasis pada kriteria membedakan orang berdasarkan 

penguasaan individu berdasarkan kriteria-kriteria yang telah di tentukan. 

Pendekatan ini berusaha membedakan individu yang telah memenuhi kriteria 

atau tidak memenuhi kriteria. Melalui tes ini semua siswa di dalam kelas dapat 

memperoleh nilai A jika semuanya telah mampu mendemonstrasikan 

penguasaan yang telah ditentukan. Pada pendekatan ini tinggi rendah sebuah 

skor ditentukan oleh titik potong (cut off). Nilai 60 terlihat rendah karena batas 

(atau kriteria) nilai penguasaan adalah 100.  

Ada pengkategorian yang menggunakan bahan berupa statistik berasal dari data 

empirik (statistik empirik). Pada teknik ini rerata dan deviasi standar yang 

didapatkan dari data empirik dipakai sebagai referensi. Dalam artian, jika rerata 

dan deviasi di dalam populasi adalah M = 50 dan SD = 5, maka skor (misalnya X = 

60) masuk dalam kategori tinggi (atau di atas rerata) karena melebihi M + 1SD 

atau X > 55. Cara lain, kita dapat menggunakan statistik dari alat ukur kita 

(statistik hipotetik). Pada teknik ini, rerata dan deviasi standar yang dipakai 

sebagai bahan penyusunan titik kategori didapatkan dari alat ukur. Misalnya 

anda memiliki alat ukur berisi 30 butir aitem yang menggunakan format Likert 

dengan 4 opsi yang diskor (0 hingga 4). Berdasarkan informasi ini didapatkan 

rerata skor hipotetik skala adalah M = 60. Didapatkan dari nilai tengah skor 

maksimal yang dapat diraih subjek pada alat ukur, yaitu X = 120 (30 x 4), dengan 

skor minimal yang dapat  diraih subjek, yaitu X = 0 (30 x 0). Dari informasi ini juga 

didapatkan rentang hipotetik skor diperoleh subjek dari 120 – 0 = 100 (skor 

maksimal – skor minimal), sehingga deviasi standar (SD) skor alat ukur adalah 

120 : 6 = 20. Berdasarkan informasi mengenai rerata dan deviasi standar yang 
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sudah ditemukan ini maka didapatkan bahwa batas skor yang termasuk di atas 

rerata adalah X = 60 + 20 = 80. Berdasarkan hal ini maka skor (misalnya 60) 

masuk dalam kategori rata-rata karena kriteria di atas rata-rata adalah X > 80. 

Penggunaan statistik empirik menggunakan acuan pada subjek di populasi 

karena tinggi rendahnya sebuah makna skor tergantung dari populasi. Sama 

dengan halnya proses penormaan yang membutuhkan ukuran sampel besar 

dan heterogen, maka penggunaan statistik empirik dalam kategorisasi harus  

menggunakan ukuran sampel yang besar. Kita tidak dapat mengatakan skor (X= 

60) itu tergolong sangat tinggi jika skor tersebut melebihi rata-rata orang. Untuk 

mengatakan skor 60 sangat tinggi kita harus mendapatkan informasi dari ribuan 

orang (banyak orang). Sedangkan, penggunaan statistik hipotetik menggunakan 

alat ukur sebagai acuan. Tinggi rendahnya skor subjek tergantung dari posisinya 

pada rentang skor yang memungkinkan  diperoleh pada sebuah alat ukur. Skor X 

= 90 termasuk kategori sangat tinggi jika didapatkan dari hasil pengukuran oleh 

alat ukur 100 butir dengan opsi (ya/benar = skor 1 & tidak/salah = skor 0), namun 

skor X = 90 itu termasuk kategori sangat rendah jika didapatkan dari alat ukur 

yang berisi 600 butir. Penggunaan statistik ini mensyaratkan alat ukur yang 

dipakai adalah alat ukur yang sudah terstandar yang telah divalidasi melalui 

banyak penelitian.  

Ilustrasi menyusun norma berdasar hipotetik: 

Skala komitmen organisasi terdiri dari 15 aitem dengan skor butir dari 0 sampai 

dengan 4. Bagaimana batas skor jika dibuat menjadi 3 kategori dan 5 kategori? 

Skor terkecil  15 X 0 = 0 

Skor terbesar  15 X 4 = 60 

Rentangan  0-60 

Mean (μ)  (60+0)/2 = 30 

Deviasi standar (σ) (60/6) = 10 

Kategori  

X < (μ- σ)  rendah 

(μ- σ) ≤ X < (μ+σ) sedang 

(μ+σ) ≤ X  tinggi 
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PENGEMBANGAN ALAT UKUR ATRIBUT KOGNITIF 

 

Suryabarata (2005) mejelaskan bahwa pengembangan alat ukur 

psikologis menyangkut serangkaian langkah demi langkah, yang sedikit banyak 

sudah baku, dan harus dilakukan secara berturut-turut agar menghasilkan alat 

ukur psikologis yang dikehendaki dengan mutu yang memadai. Langkah-langkah 

yang harus ditempuh tersebut hendaklah menyeluruh, rinci, dan spesifik 

menunjukkan keseluruhan kualitas dan ciri-ciri yang harus dimiliki oleh alat ukur 

yang akan dikembangkan. Uraian tersebut biasa disebut spesifikasi tes atau 

spesifikasi alat ukur atau spesifikasi instrumen. 

A. LANGKAH PENGEMBANGAN ALAT UKUR ATRIBUT KOGNITIF; PENYUSUNAN 

SPESIFIKASI ALAT UKUR 

Kegiatan pengembangan spesifikasi alat ukur pada dasarnya adalah proses 

pengambilan keputusan. Adapun pertimbangan sebelum pengambilan 

keputusan, seperti atribut psikologis yang akan diukur, dasar teoritis yang 

akan dijadikan landasan, subjek yang akan dikenai pengukuran, tujuan 

pengukuran, cara penggunaan hasil pengukuran, pengaruh berbagai 

alternatif terhadap reliabilitas dan validitas alat ukur, dan sebagainya. 

Pertimbangan-pertimbangan pada umumnya, menyangkut hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Menentukan wilayah yang akan dikenai pengukuran 

Secara teknis, hal-hal yang akan dikenai pengukuran dapat dibedakan 

menjadi atribut kognitif dan atribut non-kognitif. Lebih lanjut, atribut 

kognitif dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu hasil belajar, inteligensi 

dan potensi intelektual. Walaupun ketiga-tiganya adalah adalah atribut 

kognitif, namun ketiganya memerlukan alat ukur yang berbeda. 

2. Menentukan dasar konseptual atau dasar teoritis yang akan digunakan 

sebagai landasan. Dasar konseptual mengenai hal belajar, dasar 
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konseptual mengenai inteligensi, dan dasar konseptual mengenai potensi 

intelektual.  

3. Menentukan subjek yang akan dikenai pengukuran 

Dalam teori tes modern (Item Respon Theory) telah menjanjikan 

mungkinnya disusun tes yang tidak terikat pada sampel, namun saat ini 

masih banyak yang mendasarkan diri pada teori tes klasik yang tesnya 

terikat pada sampel.  Keputusan mengenai siapa yang akan dikenai tes 

harus dibuat pada tahap-tahap awal pengembangan tes. Dalam artian, tes 

Matematika siswa SD tentu berbeda dengan siswa SMP, dan begitu pula 

tes-tes lainnya seperti tes inteligensi yang dirancang untuk orang dewasa 

tentu berbeda dengan untuk anak-anak. 

4. Menentukan tujuan pengukuran 

Alat ukur yang dimaksudkan untuk kebutuhan diagnostik kana berbeda 

dengan alat ukur yang dimaksudkan untuk seleksi. Lebih lanjut, alat ukur 

yang dimaksudkan untuk seleksi yang ketat tidak sama dengan alat ukur 

untuk seleksi yang longgar. 

5. Menentukan materi alat ukur 

Ada 2 (dua) jenis materi yang biasa digunakan dalam bidang pengukuran 

psikologis, yaitu materi projektif dan materi non-projektif. Materi 

projektif biasa digunakan untuk menyusun alat ukur atribut non-kognitif, 

dan mendassarkan diri pada proses psikologis yang disebut “mekanisme 

projeksi”. Sedangkan, untuk pengukuran atribut kognitif, dipilih materi 

non-projektif.  

6. Menentukan tipe soal yang akan digunakan 

Sebagaimana telah disebutkan bahwa untuk pengembangan alat ukur 

kognitif perancang alat ukur biasanya menggunakan materi non-projektif. 

Ada 2 (dua) cara, yaitu alat ukur dengan respon uraian (esai) dan alat ukur 

dengan respon memilih alternatif jawaban yang disajikan (tes objektif). 

Pertimbangan memilih tipe soal ditentukan oleh pertimbangan mengenai 
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tujuan testing, cara penyekoran, kegiatan penyelenggaraan tes dan 

pencetakan tes.  

7. Menentukan jumlah soal untuk keseluruhan alat ukur dan masing-masing 

bagiannya. 

Secara teori jumlah soal yang mungkin disusun untuk suatu tujuan 

pengukuran adalah tidak terbatas. Namun secara praktek yang biasa 

dilakukan adalah menyusun sampel dari populasi soal dan mengemasnya 

dalam perangkat tes dengan bagian-bagiannya. Banyaknya soal 

tergantung pada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan, yaitu 

bobot masing-masing bagian yang telah ditentukan dalam “blue print”, 

banyaknya soal harus mencukupi dan mencapai standar minimum 

reliabilitas yang telah ditetukan, dan kedua pertimbangan itu harus dapat 

dicapai dalam penyelenggaraan dan waktu tes yang layak.   

8. Menentukan taraf kesukaran soal dan distribusinya 

Perancang alat ukur menentukan taraf dan distribusi kesukaran soal-soal 

yang akan dicakup dalam alat ukur dalam bentuk terakhirnya. Keputusan 

mengenai taraf dan distribusi kesukaran soal kemungkinan mempunyai 

implikasi terhadap validitas dan reliablitas alat ukur serta kesesuaian 

dengan tujuan yang ingin dicapai.  

9. Menyusun kisi-kisi atau test blue print 

Tujuan penyusunan kisi-kisi adalah untuk merumuskan ruang lingkup dan 

penekanan tes dan bagian-bagiannya agar dapat menjadi petunjuk bagi 

perancang alat ukur. Dalam pengukuran inteligensi dan potensi 

intelektual tidak ada kurikulum atau pedoman seperti dalam pengukuran 

hasil belajar. Adapun yang menjadi panduan adalah konstruksi teoretis 

yang disusun berdaar teori yang melandasi pengukuran tersebut. 

 

 

 



59 | M .  S .  H i d a y a t u l l a h  &  M .  A b d a n  S h a d i q i  
 

B. PENGEMBANGAN TES HASIL BELAJAR 

Pengembangan tes hasil belajar pada umumnya meliputi langkah-langkah, 

sebagai berikut: 

1. Pengembangan spesifikasi tes 

Spesifikasinya hendaklah sekurang-kurangnya meliputi spesifikasi berikut ini: 

a. Wilayah yang akan dikenai pengukuran 

b. Subjek yang akan dites 

c. Tujuan testing 

d. Materi tes 

e. Tipe soal yang akan digunakan 

f. Jumlah soal untuk keseluruhan tes dan untuk masing-masing bagiannya 

g. Taraf kesukaran soal dan distribusinya 

h. Kisi-kisi tes 

i. Cara perakitan 

j. Rancangan penugasan pada penulis soal 

2. Penulisan soal 

Kegiatan operasional dalam menerjemahkan spesifikasi tes yang pertama-

tama adalah penulisan soal. Penulisan soal pada dasarnya adaah semacam 

“penciptaan”/”kreasi”. Kemampuan menulis soal lebih merupakan “seni” 

daripada ilmu, walaupun tak dapat dipungkiri pengetahuan tentang hal-hal 

teknis dalam penulisan soal akan meningkatkan kemampuan menulis soal. 

Kemampuan menulis soal menuntut kombinasi berbagai kemampuan khusus 

yang hanya dapat dikembangkan secara lambat-laun melalui latihan dan 

pengalaman, dengan selalu mengingat rambu-rambu teknis tentang 

penulisan soal itu. Kemampuan-kemampuan khusus secara garis besar, 

meliputi penguasaan akan mata pengetahuan yang diteskan, kesadaran akan 

tata nilai yang mendasari pendidikan, pemahaman akan karakteristik individu 

yang dites, kemampuan membahasakan gagasan, penguasaan teknik 
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penulisan soal, dan kesadaran akan kekuatan dan kelemahan dalam menulis 

soal. 

3. Penelaahan soal 

Setelah soal-soal selesai ditulis, maka soal-soal tersebut harus diuji 

kualitasnya secara teoritis. Untuk melakukan penelahaan soal diperlukan 3 

(tiga) kemampuan, meliputi keahlian dalam bidang studi yang diuji, keahlian 

dalam bidang pengukuran, dan keahlian dalam pembahasan gagasan. 

4. Perakitan soal (untuk uji coba) 

Soal-soal yang diterima secara langsung karena dianggap maupun yang 

diterima dengan revisi merupakan kumpulan soal-soal, yang untuk dapat 

digunakan perlu ditata dengan cara tertentu (dirakit). 

5. Uji coba tes 

Setelah sejumlah butir soal ditulis dan dikaji dalam penelahaan soal, langkah 

selanjutnya adalah pengumpulan data empiris melalui uji-coba sebagai dasar 

untuk memperbaiki soal-soal dan memilih soal-soal terbaik untuk disusun 

menjadi tes dalam bentuk akhirnya, sesuai dengan tujuan pengembangan tes 

yang sedang dilakukan. 

6. Analisis butir soal 

Salah satu tujuan utama uji-coba (pengujian butir-butir soal secara empiris) 

adalah untuk mengetahui sejauhmana masing-masing butir soal 

membedakan antara mereka yang tinggi kemampuannya dalam hal yang 

didefinisikan oleh kriteria dari mereka yang rendah kemampuannya. Ada 

beberapa teknik analisis dan indeks yang telah diusulkan oleh para ahli di 

bidang ini. Dua indeks yang paling banyak digunakan, yaitu taraf kesukaran 

soal dan daya pembeda  soal (indeks diskriminasi). 

7. Seleksi dan perakitan soal (bentuk akhir) 

Langkah selanjutnya adalah melakukan pemilihan atau seleksi soal, yaitu 

memilih mana soal-soal yang akan dimasukan ke dalam perangkat tes bentuk 

akhir, dan mana yang terpaksa disisihkan. Menurut model klasik 
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diperhitungkan dua parameter, yaitu taraf kesukaran p dan indeks 

diskriminasi rbis. Acuan pokoknya adalah spesifikasi tes. Dalam spesifikasi 

telah ditentukan rentangan harga p serta harga minimal rbis. Misalnya 

ditentukan rentangan harga p adalah 0,30 sampai 0,70 dan harga rbis yang 

dapat diterima minimal adalah 0,30.  

8. Pencetakan tes 

Pada langkah ini, yang perlu dilakukan tinggal menampilkan tes dalam cara 

yang baik, yang menjamin mutunya, dengan cara mencetaknya. 

9. Administrasi tes bentuk akhir 

Tes dan kondisi penyelenggaraan testing perlu dibakukan. Pembakuan tes itu 

menyangkut, yaitu bahan tesnya, seperti kertas yang digunakan untuk 

mencetak tes, huruf yang digunakan, gambar-gambar serta tabel, kualitas 

cetakan, dan isi tesnya, seperti petunjuk pengerjaan tes, waktu yang 

disediakan untuk mengerjakan tes. Pembakuan kondisi penyelenggaraan 

testing meliputi pembakuan kondisi ruangan, kondisi fasilitas tulis-menulis, 

prosedur penyelenggaraan tes, penjelasan sebelum tes dimulai, pengawasan 

selama tes berlangsung dan pengakhiran penyelenggaraan testing. 

10. Penyusunan skala dan norma 

Ada 2 (dua) hal pokok telah menjadi bahan perdebatan dalam 

menginterpretasikan hasil pengukuran psikologis. Hal yang pertama adalah 

ada atau tidak adanya titik nol pada pengukuran psikologis. Hal yang kedua 

adalah apakah jarak antara titik yang satu ke titik yang lain dalam skala itu 

sama?Misalnya apakah perbedaan antara skor 7 dan 8 sama dengan 

perbedaan antara skor 5 dan 6, dan sama pula dengan perbedaan antara skor 

2 dan 3?Dengan kata lain aapakah datanya data interval?Mengenai hal ini 

tidak ada kesatuan pendapat di antara para ahli. 

Dewasa ini boleh dikata telah menjadi aksioma bahwa skor mentah pada 

suatu hasil tes tidak punya makna kecuali kalau disertai oleh data pendukung 

yang memungkinkan orang membuat interpretasi terhadap skor tersebut. 
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Data pendukung tersebut, misalnya data deskriptif mengenai tes itu sendiri, 

seperti banyaknya soal, waktu yang disediakan untuk mengerjakan tes, 

reliabilitas dan galat baku pengukuran, validitasnya, interkorelasi antara 

bagian-bagian tes, dan sifat skor jabaran. Kiranya jelas bahwa tersedianya 

data normatif itu merupakan keharusan, agar hasil tes dapat mempunyai 

makna. 

C. PENGEMBANGAN TES INTELIGENSI 

Pengembangan tes inteligensi juga mengikuti langkah-langkah yang sedikit 

banyak telah baku, yaitu: 

1. Pengembangan spesifikasi tes 

Praktek selama ini belum tentu ada hubungan yang serasi antara teori 

tentang inteligensi dan inteligensi yang dimaksudkan untuk mengukurnya, 

namun secara teori spesifikasi tes inteligensi itu harus disusun berdasarkan 

bangunan teoritis (theoritical construct) tentang inteligensi tertentu.  

2. Pengembangan soal 

Soal yang dikembangkan tergantung kepada spesifikasinya. Misalnya APM 

yang dikembangkan oleh Raven. Secara teori APM dimaksudkan untuk 

mengukur faktor g menurut teori Spearman. Penyelesaian soal-soal APM 

menuntut penerapan prinsip-prinsip berpikir tertentu yang ditampilkan 

dalam bentuk gambar. Berbeda halnya dengan tes Wechsler dan tes 

Stanford-Binet. 

3. Penelahaan soal 

Penelahaan soal seperti pada penelahaan soal untuk tes hasil belajar. Hanya 

di sini kedudukan kisi-kisi tes sebagai rujukan lebih penting, karena 

beragamnya dasar teoritis yang mungkin dijadikan acuan. Bahan tes dan tipe 

soal yang dipilih juga menuntut kemampuan profesional yang sesuai. 

4. Perakitan soal 

Perakitan soal relatif lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan tes hasil 

belajar oleh karena rancangan tesnya sudah sangat terarah. 
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5. Uji-coba tes 

Berbeda dengan tes hasil belajar yang umumnya dipakai hanya sekali, tes 

inteligensi akan dipakai berulang-ulang sehingga pemilihan subjek uji-coba 

harus dilakukan secara lebih hati-hati, agar kelompok subjek itu memang 

benar-benar mencerminkan populasinya. Wilayah generalisasi harus selalu 

diperhitungkan dalam setiap langkah pengembangan tes inteligensi. 

 

6. Analisis butir soal 

Analisis hasil uji-coba perlu disesuaikan dengan materi tes dan tipe soal yang 

dipakai. Tujuannya tetap mencari harga 2 (dua) parameter, yaitu taraf 

kesukaran dan daya pembeda soal. 

7. Seleksi dan perakitan soal 

Berdasarkan hasil analisis terhadap soal maka dilakukan seleksi soal. Seleksi 

soal ini pada dasarnya dilakukan sebagaimana cara yang lazim untuk tes 

atribut kognitif seperti yang telah diuraikan pada pokok bahasan tes hasil 

belajar. Hanya saja, tetap perlu disesuaikan dengan materi tes dan tipe soal 

yang digunakan, sesuai dengan spesifikasi yang telah dirumuskan. 

8. Pencetakan tes 

Tampilan tes harus tidak mengganggu kinerja optimal para pengambil/yang 

mengerjakan tes. Misalnya, jika materi tes bersifat figural tentu mutu cetakan 

akan sangat besar pengaruhnya pada kinerja pengambil tes. 

9. Administrasi tes bentuk akhir 

Semua hal yang dirumuskan dalam spesifikasi, yaitu subjek, kondisi testing, 

alokasi waktu untuk pengetes, maka semua itu harus terpenuhi agar 

diperoleh data yang mencerminkan keadaan sebenarnya. Terlebih lagi untuk 

tes yang diselenggarakan secara individual, pengetes harus benar-benar 

memenuhi persyaratan profesional yang diperlukan. 

10. Penyusunan skala dan norma 
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Seperti yang telah disebutkan di awal, tes inteligensi pada umumnya 

menggunakan pendekatan acuan norma, dan bertujuan menentukan posisi 

relatif masing-masing individu dalam kelompok normanya. 

Norma apa saja yang diperlukan akan tergantung pada kebutuhan praktis. 

Misalnya dikembangkan norma nasional, norma wilayah, norma berdasar 

jenis kelamin, norma berdasar umur, dan sebagainya. Secara teknis caranya 

sama saja. 

D. PENGEMBANGAN TES POTENSI INTELEKTUAL 

Dalam banyak kejadian, memang gambaran yang dihasilkan dari tes 

inteligensi yang diperlukan. Namun, ada keadaan-keadaan yang diperlukan 

bukanlah gambaran kemampuan intelektual umum sebagaimana yang 

ditunjukkan oleh hasil tes inteligensi, melainkan profil intelektual yang 

menampilkan kekuatan dan kelemahan individu yang dites. 

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pengembangan tes potensi 

intelektual juga sebagaimana langkah-langkah yang harus ditempuh dalam 

pengembangan alat ukur atribut kognitif pada umumnya, yaitu: 

1. Pengembangan spesifikasi tes 

a. Rekaan teoritis 

Ragam potensi intelektual khusus itu cukup banyak, seperti bakal 

skolastik, mekanik, potensi penerbang, potensi perawat, dan sebagainya. 

Oleh karena itu, hal yang pertama-tama perlu ditunjuk spesifikasinya 

adalah rumusan teoritis yang akan dijadikan rujukan. 

b. Subjek 

Seperti tes inteligensi, tes potensi juga kan digunakan berulang-ulang, 

oleh karena spesifikasi subjek sangat penting. 

c. Tujuan pengukuran 

Tes potensi intelektual biasanya dimaksudkan untuk menentukan posisi 

relatif individu dalam kelompok normanya, baik berdasar skor komposit 

maupun berdasar skor-skor bagian atau komponen. 
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d. Materi tes 

Perlu dipertimbangkan terutama adanya bias-bias dalam 

penyelenggaraan testing. Pada umumnya, tes itu terikat budaya (culture 

bound) namun tetap perlu diupayakan agar bias tidak terjadi (culture-fair) 

e. Tipe soal 

Pertimbangan-pertimbangan yang harus diperhatikan dalam tipe soal, 

yaitu peranan tebakan, cara penyekoran, alokasi waktu, dan reliabilitas 

yang diharapkan. 

f. Jumlah soal 

Jumlah soal lebih ditentukan terutama dalam kaitan dengan reliabilitas 

yang diharapkan dan waktu yang disediakan. 

g. Taraf kesukaran soal 

Seperti yang telah disebutkan, pada umumnya tujuan testing potensi 

intelektual adalah untuk menentukan posisi relatif individu dalam 

kelompok normanya. Maka tentu diharapkan skor perolehan berdistribusi 

normal, dan ini akan dihasilkan oleh perangkat tes yang distribusi taraf 

kesukarannya normal. 

h. Kisi-kisi 

Kisi-kisi tes potensi intelektual sangat tergantung kepada rekaan teoritis 

atribut yang akan dikenai pengukuran. Diteorikan bahwa potensi 

akademik terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu kemampuan verbal, 

kemampuan kuantitatif, kemampuan penalaran. Selanjutnya, diteorikan 

lagi bahwa masing-masing komponen dibagi menjadi empat bagian.  
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Dengan dasar di atas, maka dapat disusun kisi-kisi seperti ini: 

Rekaan 

Teoritis 

Komponen Bagian Jumlah 

Soal 

Waktu 

 

 

 

 

 

Potensi 

Akademik 

 

Verbal 

Kosakata 25  

60 menit Padanan kata-lawan kata 25 

Perbandingan Verbal 25 

Pemahaman 15 

 

Kuantitatif 

Komputasi 25  

60 menit Deretan bilangan 25 

Perbandingan kuantitatif 25 

Hitung soal 15 

 

Penalaran 

Berpikir deduktif 15  

60 menit Berpikir analitik 15 

Berpikir logis (non-

verbal) 

15 

Berpikir analitik (non-

verbal) 

25 

    

i. Tugas-tugas untuk penulis soal 

Suatu hal yang penting untuk disiapkan ialah pedoman penulisan soal. 

Penulisan soal biasanya ditugaskan (dikontrakkan) kepada orang-orang 

yang dianggap profesional untuk melakukannya. Perlu dirumuskan secara 

spesifik apa yang diharapkan dari para penulis soal dan kapan 

deadlinenya. 

j. Perakitan soal 

Kaidah perakitan soal harus dirumuskan dengan jelas dan disusun 

pedomannya. 
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k. Pencetakan tes 

Jadwal pencetakan dan tampilan tes dirumuskan secara spesifik 

sebagaimana harapan. 

2. Pengembangan soal 

Soal yang dikembangkan akan tergantung pada spesifikasinya. 

3. Penelaahan soal 

Penelahaan soal sebagaimana penelaahan soal tes hasil belajar, yaitu 

dilihat dari arah isi, format dan pembahasaan. Hanya saja, di sini 

kedudukan kisi-kisi sebagai rujukan lebih penting, karena beragamnya 

dasar teoritis yang mungkin dijadikan acuan. 

4. Perakitan soal 

Sebagaimana pada pengembangan tes inteligensi, rancangan 

pengembangan tes potensi intelektual sudah sangat spesifik dan terarah 

sehingga perakitan soal relatif mudah dilakukan. 

5. Uji-coba tes 

Oleh karena berdasar tesori tes klasik, maka sifatnya tergantung kepada 

sampel atau group dependent, dan untuk itu subjek uji-coba harus dipilih 

secara hati-hati agar kelompok subjek ini benar-benar representatif bagi 

populasinya. Selain itu, perlu juga diperhatikan spesifikasi petunjuk dan 

spesifikasi alokasi waktu dan juga kondisi testing. 

6. Analisis butir soal 

Umumnya tes potensi intelektual dikembangkan berdasarkan teori tes 

klasik sehingga analisis soal yang dicari adalah harga parameter taraf 

kesukaran soal p dan daya pembeda soal rbis.  

7. Seleksi dan perakitan soal 

Berapa harga p dan berapa harga rbis yang dituntut, tidak ada 

kesepakatan di antara para ahli. Barangkali sebaran harga p tidak akan 

terlalu lebar, misalnya 0,25 sampai 0,75, dan harga rbis kurang atau sama 
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dengan 0,25. Akhirnya pendapat profesional (professional judgement) 

dari pengembang tes yang akan menentukan. 

8. Pencetakan tes 

Pencetakan tes dilakukan sebagaimana spesifikasi yang telah ditentukan. 

Yang utama, mutu hasil cetakan jangan sampai menghambat para 

pengambil tes menampilkan kinerja optimal. 

9. Administrasi tes bentuk akhir 

Semua hal yang dirumuskan dalam spesifikasi harus dipenuhi, seperti 

subjek, kondisi testing, alokasi waktu untuk keseluruhan tes dan untuk 

masing-masing bagiannya, persyaratan untuk pengetes prosedur 

penyelenggaraan. 

10. Penyusunan skala dan norma 

Tes potensi intelektual umumnya dikembangkan dan diaplikasikan 

berdasar teori tes klasik, dan menggunakan acuan norma sehingga 

tujuannya adalah untuk menentukan posisi relatif sesorang dalam 

kelompok normanya.  
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