
Reliabilitas



Nama lain dari reliabilitas

› Konsisten

› Andal

› Terpercaya

› Stabil

› Ajek

(Azwar, 2013)



› Gagasan pokok yang terkandung dalam konsep 

reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu 

proses pengukuran dapat dipercaya.

› Hasil suatu pengukuran akan dapat dipercaya 

apabila dalam beberapa kali pengukuran 

terhadap sekelompok subjek yang sama 

diperoleh hasil yang relatif sama, selama aspek 

yang diukur dalam diri subjek memang belum 

berubah.

› Terdapat batas toleransi terhadap perbedaan-

perbedaan kecil yang biasanya terjadi di antara 

hasil beberapa kali pengukuran.

(Azwar, 2013)



› Menurut Anastasi & Urbina (2007) reliabilitas 

merupakan konsistensi skor yang dicapai oleh 

orang yang sama ketika diuji atau diukur ulang 

dengan alat ukur yang sama pada kesempatan 

yang berbeda, atau dengan seperangkat aitem 

ekuivalen yang berbeda atau dalam kondisi 

pengukuran yang berbeda.

› Reliabilitas juga dapat diartikan sebagai 

seberapa besar korelasi antara skor tampak 

pada duates yang paralel (Azwar, 2013)



Apa akibat dari pengukuran 

yang tidak reliabel?

› Hasil pengukurannya tidak dapat 

dikatakan akurat.
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Reliabilitas

Reliabilitas Alat Ukur

Berkaitan dengan 

kesalahan pengukuran 

(error of measurement).

Kesalahan pengukuran 

berkaitan dengan sejauh 

mana inkonsistensi hasil 

ukur yang terjadi apabila 

pengukutan dilakukan 

ulang pada kelompok 

subejek yang sama

Reliabilitas Hasil Ukur

Berkaitan dengan kesalahan 

dalam pengambilan sampel 

subjek (samping error) yang 

mengacu pada inkonsistensi 

hasil ukur apabila pengukuran 

dilakukan ulang pada 

kelompok sampel subjek yang 

berbeda dari suatu sampel 

yang sama.
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Metode-Metode Estimasi Reliabilitas

› Metode Tes Ulang

› Metode Bentuk Paralel

› Metode Penyajian Tunggal
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Metode Tes Ulang

› Dilakukan dengan menyajikan suatu tes pada 

suatu kelompok subjek dua kali dengan 

tenggang waktu yang cukup diantara kedua 

penyajian tersebut.

› Asumsi dari metode ini adalah suatu tes yang 

reliabel tentu akan menghasilkan skor tampak 

yang relatif sama apabila dikenakan dua kali 

pada waktu yang berbeda.

› Penggunaan metode ini perlu mewaspadai 

kemungkinan adanya perubahan kondisi 

subjek sejalan dengan berbedanya waktu di 

antata kedua penyajian tes.
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Metode Bentuk Paralel

› Tes yang akan diestimasi reliabilitasnya 

menggunakan metode bentuk paralel harus 

memiliki tes lain yang sama tujuan ukurnya 

dan setara aitemnya, baik secara kuantitas 

maupun kualitasnya.

› Dua tes yang paralel satu sama lain hanya ada 

secara teoritik, tidak berarti benar-benar paralel 

secara empirik.
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Metode Penyajian Tunggal

› Dilakukan dengan menggunakan satu bentuk 

tes yang dikenakan hanya sekali saja pada 

satu kelompok subjek.

› Bertujuan untuk melihat konsistensi antar 

aitem atau antar bagian dalam tes, sehingga 

komputasi koefisien reliabilitas dilakukan 

bukan terhadap sekor tes, tetapi terhadap skor 

aitemdalam tes atau terhadap skor bagian-

bagian tes.
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Terima Kasih

Semoga Bermanfaat


