
Pengantar Psikometrika



Target pembelajaran

◂ Memahami konsep pengukuran.

◂ Memahami konsep evaluai hasil pengukuran.

◂ Memahami tingkat hasil pengukuran.

◂ Memahami tes psikologi

◂ Memahami performansi maksimal dan 

performansi tipikal

(Azwar, 2017)



Apa itu Psikometrika?

◂ Ilmu tentang tata cara mengevaluasi atribut 

atau karakteristik tes psikologi yang 

memusatkan perhatiannya pada

1. Jenis data skor yang diperoleh oleh tes

2. Reliabilitas data hasil tes

3. Validitas data hasil tes

(Azwar, 2017)



Apa itu Psikometrika?

◂ The science of measuring mental

capacities and processes’

(en.oxforddictionaries.com, 2016)



Pengukuran
Memahami konsep pengukuran.
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Apa itu Pengukuran?

◂ Kegiatan yang sangat fundamental dalam 

keilmuan.

◂ Pengetahuan tentang manusia, objek, 

kejadian, dan proses yang diperoleh melalui 

pengamatan.

◂ Cara atau prosedur penentuan angka 

terhadap atribut atau variabel di sepanjang 

suatu kontinum.

(Azwar, 2017)



Apa tujuan Pengukuran?

◂ Untuk memperoleh gambaran yang akurat 

mengenai suatu objek atribut atau variabel.

◂ Untuk meningkatkan objektivitas informasi 

yang diamati.

(Azwar, 2017)



Karakteristik pengukuran secara operasional

◂ Pembandingan antara atribut yang diukur 

dengan alat ukurnya.

◂ Hasilnya bersifat kuantitatif.

◂ Kesimpulannya dinyatakan secara deskriptif.

(Azwar, 2017)



“
◂ Terdapat atribut yang tidak dapat 

diperoleh secara langsung dari indikator-

indikator atribut tunggal, dikarenakan 

konstrak atribut ukurnya bersifat 

multidimensi, sehingga hasil ukur 

merupakan skor komposit yang diperoleh 

dengan formula tertentu.
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Apa yang diukur dalam bidang Psikologi?

◂ Kemampuan kognitif, kepripadian, minat, dan 

atribut psikologis lainnya.

Note:

Semua atribut pengukuran dalam bidang 

psikologi bersifat teoretik, tidak dapat diukur 

secara langsung melainkan harus diungkap 

melalui indikator-indikator perilaku.

(Azwar, 2017)



◂ The principles of psychometric testing are very

broad in their potential application. Among

others, they can apply to attitude, personality,

cognitive ability, interest, and diagnostic

measures (Irwing & Hughes, 2018)
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Evaluasi Hasil Pengukuran
Memahami konsep evaluai hasil pengukuran.
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Karakteristik Evaluasi

◂ Pembandingan antara hasil ukur dengan suatu 

norma atau suatu kritria.

◂ Hasilnya bersifat kualitatif.

◂ Kesimpulannya dinyatakan secara evaluatif.

(Azwar, 2017)



Tingkat Hasil Pengukuran
Memahami tingkat hasil pengukuran.
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Tingkat hasil pengukuran

(Azwar, 2017)

Angka Rasio

Angka Interval

Angka Ordinal

Angka Nominal



Tes Psikologi
Memahami tes psikologi
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Apa itu Tes Psikologi?

◂ Suatu prosedur yang sistematis, dilakukan 

berdasarkan tujuan dan tata cara yang jelas (Cronbach 

dalam Azwar, 2017)

◂ Prosedur pengumpulan sampel perilaku yang akan 

dikenai nilai kuantitatif (Anastasi, Brown dalam Azwar, 

2017)

◂ Pengukuran yang terstandar terhadap satu atau 

sejumlah atribt psikologis (Allworth & Passmore dalam 

Azwar, 2017)

(Azwar, 2017)



Permasalahan dalam menyusun alat tes

◂ Tidak ada pendekatan tunggal dalam pengukuran konstrak 

apapun yang dapat diterima secara universaal.

◂ Pengukuran psikologis pada umumnya didasarkan pada 

sampel perilaku yang jumlahnya terbatas.

◂ Pengukuran memungkinkan mengandung eror.

◂ Satuan dalam skala pengukuran tidak dapat didefinisikan 

dengan baik.

◂ Konstrak psikologis tidak dapat didefinisikan secara 

operasional semata, tetapi harus pula menampakkan hubungan 

dengan konstrak atau fenomena lain yang dapat diamati.
(Azwar, 2017)



Memahami performansi 

maksimal dan performansi 

tipikal
Memahami performansi maksimal dan 

performansi tipikal
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“
◂ Terima Kasih
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