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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

Ada beragam instrumen alat ukur atau asesment di 

sekolah yang dapat digunakan untuk mengukur pendapat, 

sikap, dan kondisi peserta didik di sekolah. Salah satu alat ukur 

yang dapat digunakan oleh guru di sekolah, termasuk guru 

Bimbingan dan Konseling (BK), dalam mengukur pendapat atau 

sikap peserta didik adalah skala sikap. Meskipun demikian, 

guru juga dapat melengkapi data dari penggunaan skala sikap 

tersebut dengan teknik wawancara, observasi, atau teknik 

pengumpul data yang lain. 

Skala sikap merupakan salah satu instrumen atau 

pengumpul data mengenai sikap individu terhadap suatu 

objek. Skala sikap merupakan salah satu alat pengumpul data 

yang penting bagi guru, atau pihak sekolah, bahkan bagi 

peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi tentang 

sikap responden atau peseta didik terhadap sesuatu hal.  

Skala sikap juga banyak digunakan oleh para peneliti, 

termasuk oleh mahasiswa dalam upaya pemerolehan data 

untuk tugas akhir atau skripsinya. Namun, perlu dipahami 

bahwa berkaitan dengan penggunaan skala sikap ternyata 

masih banyak dijumpai permasalahan baik dalam penyusunan 

skala sikap, pengujian validitas reliabilitas, maupun pengolahan 

data hasil pengunaan instrumen skala sikap itu sendiri. Oleh 

karena itu, pada sub bab pendahuluan ini membahas tentang 

permasalahan berkaitan dengan penyusunan, pengujian dan 

pengolahan data dari penggunaan skala sikap.  
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A. Perkembangan Penggunaan Skala Sikap 

Instrumen atau asesment terbagi menjadi 2 kelompok 

yakni kelompok tes dan kelompok non-tes. Kelompok tes 

berupa alat ukur yang mengukur kondisi psikologis seseorang 

seperti tes kepribadian, dan tes kecerdasan. Sedangkan 

instrumen atau asesment non-tes sebagai alat pengumpul 

data, antara lain berupa angket, sosiometri, daftar cek masalah 

(DCM), observasi, check list, skala sikap, wawancara, maupun 

catatan anekdot.  

Alat ukur atau asesmen untuk kelompok tes hanya 

psikolog atau pihak ahli yang sudah memiliki sertifikat tes yang 

berkewenangan untuk menggunakannya. Sedangkan khalayak 

umum, seperti peneliti, guru, mahasiswa, hanya dapat 

menggunakan alat ukur atau asesmen yang kelompok non-tes. 

Diantara beragam instrumen non-tes tersebut, skala 

sikap atau skala penilaian saat ini banyak digunakan dalam 

kegiatan penelitian maupun kegiatan dalam layanan BK di 

sekolah. Skala sikap banyak digunakan para peneliti baik di 

bidang psikologi, pendidikan, ekonomi, sosial dan sebagainya. 

Para peneliti pada umumnya menggunakan skala sikap sebagai 

upaya untuk mengukur sikap atau penilaian responden 

terhadap suatu hal. 

 

B. Permasalahan Penggunaan Skala Sikap 

Seperti dijelaskan di atas bahwa pengumpulan data 

atau informasi dalam rangka mencari informasi keberadaan 

individu secara akurat untuk kepentingan kegiatan bimbingan 

atau untuk kegiatan penelitian dapat dilakukan dengan 

menggunakan berbagai alat pengumpulan data atau 

instrumen, antara lain berupa angket, sosiometri, daftar cek 

masalah (DCM), observasi, check list, skala sikap, wawancara, 
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maupun catatan anekdot. Dari berbagai alat ukur tersebut, 

ternyata skala sikap saat ini banyak digunakan oleh para 

peneliti khususnya oleh mahasiswa, baik dari bidang 

pendidikan, psikologi, sosial, bahkan bidang ekonomi.  

Sangatlah disadari bahwa hasil suatu penelitian akan 

dapat dipercaya atau berkualitas hasilnya jika diawali dari 

pemilihan dan penyusunan alat ukur yang tepat. Suatu alat 

ukur atau asesment juga diharapkan memiliki kevalidan dan 

reliabilitas yang tinggi sehingga hasil penelitian dapat 

dipercaya. Begitu pula dalam pengolahan data, peneliti juga 

diwajibkan menggunakan teknik analisis yang tepat pula.  

Kegiatan pengukuran atau asesment juga sangat 

penting bagi guru BK dalam melakukan rancangan dan layanan 

BK di sekolah. Rancangan kegiatan (layanan) BK di sekolah juga 

akan tersusun (terprogram) baik jika para guru BK memang 

telah memahami dan mampu melakukan kegiatan 

instrumentasi dan menggunakan instrumen untuk 

pengumpulan data tentang kondisi peserta didiknya beserta 

lingkungan, dan nilai-nilai/norma yang ada di sekitarnya secara 

tepat.  

Tidak dapat dipungkiri bahwa kenyataannya masih 

banyak peneliti yang masih kurang tepat dalam menggunakan 

skala sikap dalam penelitiannya. Permasalahan penggunaan 

skala sikap oleh para peneliti, khususnya mahasiswa, sering 

diawali dari ketidaktepatan penentuan atau pemilihan teori 

yang digunakan, kurang memahami proses pengujian validitas 

dan reliabilitas skala sikap, hingga kurang tepatnya dalam 

mengolaha data yang diperoleh selama menggunakan skala 

sikap tersebut. Berbagai persoalan tersebut akan dibahas 

dalam sub bab ini. 
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1. Ketidaktepatan Penggunaan Teori dalam Penyusunan 

Skala Sikap 

Suatu kenyataan bahwa tidak sedikit peneliti, 

khususnya mahasiswa yang menyusun tugas akhir atau skripsi, 

yang menggunakan instrumen penelitiannya berupa skala 

sikap tanpa dilandasi dengan teori yang tepat dan konsisten. 

Intrumen yang digunakan asal dibuat, yang kebanyakan 

menduplikasi dari instrumen yang sudah dibuat oleh peneliti 

lain. 

Ketersediaan dan perkembangan teknologi informasi 

saat ini ternyata sangat mendukung dan memudahkan peneliti 

dalam mencari instrumen-instrumen yang relevan bagi 

penelitiannya. Hal ini tidak bisa dipungkiri dan dihindari. 

Bahkan, kemudahan mengakses beragam instrumen sangatlah 

diharapkan. Persoalannya, apakah peneliti sudah menetapkan 

teori sebagai landasan dalam menyusun instrumennya, 

ataukah belum?  

Tidak sedikit peneliti, khususnya mahasiswa, yang 

menggunakan suatu isntrumen penelitian tetapi ternyata tidak 

relevan atau sesuai dengan teori yang diuraikan dalam 

Landasan Teori pada bab 2. Teori yang diuraikan pada bab 2 

tersebut nampak hanya sebagai ‘hiasan’ belaka, tanpa ada 

kaitannya dengan instrumen yang digunakan. Teori yang 

disusun dalam bab Landasan Teori hanya sebatas yang penting 

teori tersebut ada; sehingga ternyata isinya tidak relevan 

dengan variabel yang akan diukur. Sebagai peneliti awal, 

kemungkinan mahasiwa hanya ingin kepraktisan agar lebih 

cepat selesai karya penelitiannya. Jadi, kemungkinan hal 

tersebut terjadi karena peneliti ingin menggunakan ‘jalan 

pintas’ agar waktunya lebih pendek tetapi berakibat pada tidak 
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adanya relevansi antara teori dengan instrumen yang dibuat 

dan digunakan.  

Perlu dipahami bahwa menyusun suatu instrumen atau 

alat ukur tentu harus dilandasi oleh suatu teori yang tepat dan 

konsisten. Melalui teori yang digunakan maka peneliti bukan 

hanya menjelaskan tentang suatu konsep dari variabel yang 

diteliti tetapi juga menguraikan aspek-aspek variabel yang akan 

diukur. Dengan adanya uraian aspek-aspek sesuai variabel 

yang diteliti, selanjutnya peneliti perlu menyusun kisi-kisi 

instrumen yakni dengan menjabarkan aspek-aspek variabel 

yang diteliti menjadi indikator-indikator, sehingga nampak 

secara detail indikator-indikator dalam variabel yang diteliti 

tersebut. Tersedianya kisi-kisi tersebut maka akan 

memudahkan peneliti dalam mengemmbangkan menjadi suatu 

item-item pertanyaan. 

 

2. Lemahnya Pemahaman dan Pelaksanaan Uji Validitas 

Instrumen 

Instrumen sebagai suatu alat ukur yang baik dan dapat 

dipercaya (sahih) jika sudah memiliki hasil uji validitas dan 

reliabilitas yang layak. Kenyataannya masih ada beberapa 

peneliti yang belum memahami bagaimana proses uji validtas 

instrumennya. Hal ini nampak pada para peneliti yang 

menyebarkan instrumennya, misalnya angket berskala Likert, 

yang bermaksud  melakukan uji validitas terhadap 

instrumennya terlebih dahulu tanpa memahami kaidah uji 

validitas.  

Banyak peneliti yang beranggapan bahwa yang penting 

ada kegiatan uji validitas instrumen penelitiannya tetapi tanpa 

mengikuti prosedur yang tepat. Misalnya berapa jumlah 

responden yang digunakan dalam uji validitas. Setelah 
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instrumen tersusun, banyak peneliti langsung menyebarkan 

isntrumennya untuk melakukan uji validitas, tanpa 

memperhitungkan karakteristik dan jumlah respondennya.  

Hal ini menunjukkan bahwa peneliti belum memahami 

secara benar tentang proses uji validitas suatu instrumen 

penelitian. Setelah instrumen tersusun, seharusnya dilakukan 

uji ahli terlebih dahulu untuk menentukan kelayakan dan 

kesesuaian konten atau isi dari instrumen tersebut dengan 

teori yang digunakan. Masukan dari para ahli terhadap 

instrumen tersebut sangat berguna dalam perbaikan 

instrumen. Sanjutnya, hasil perbaikan instrumen tersebut 

dapat disebarkan ke responden untuk melakukan uji validitas. 

Dalam pemilihan responden untuk uji validitas suatu 

intrumen tentu memiliki kriteria serta jumlah minimal 

responden yang layak. Kriteria berupa kondisi responden yang 

memiliki kesamaan dengan subjek yang diteliti, misalnya jika 

yang diteliti peserta didik SMA, maka responden uji 

validitaspun juga peserta didik SMA. Adapun jumlah minimal 

yang layak harus tercapai adalah minimal pada 30 orang.  

 

3. Ketidaktepatan dalam Pengolahan Data Skala Sikap 

Tidak sedikit peneliti yang salah kaprah dalam 

menggunakan teknik analisis saat mengolah data 

penelitiannya. Bagi beberapa peneliti, nampaknya teknik 

analisis masih bukan merupakan alat pencapaian hasil 

penelitiannya. Hal ini berakibat pada kesalahan perolehan hasil 

penelitiannya. 

Perlu dipahami bahwa dalam mengolah data suatu 

penelitian, tentu peneliti tidak boleh sembarangan dalam 

menentukan teknik analisisnya. Pemilihan suatu teknik analisis 
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dalam penelitian ditentukan berdasar tujuan penelitian dan 

jenis skala data yang digunakan.  

Sedangkan jenis skala data yang didapatkan dengan 

menggunakan instrumen berupa skala sikap adalah skala data 

ordinal. Dengan demikian, peneliti perlu mengolah skor 

‘mentah’ yang dihasilkan dari pengumpulan datanya terlebih 

dahulu karena data awal yang dihasilkan dari penggunaan 

instrumen belum ordinal. Jika data awal tersebut sudah 

dikonversi dalam skala data ordinal, maka peneliti baru dapat 

menganalisisnya sesuai dengan teknik analisis yang digunakan.        

 

Oleh karena itu, dalam bab-bab berikut dalam buku ini 

membahas mengenai hal-hal atau langkah-langkah dalam 

mengatasi berbagai persoalan di atas. Bagian buku ini banyak 

mengulas mengenai pemahaman mengenai proses 

penyusunan hingga pengolahan data dari penyebaran 

instrumen skala sikap, baik untuk penelitian maupun untuk 

layanan BK di sekolah. 
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BAB II 

SKALA SIKAP SEBAGAI ASESMEN 
 

 

Asesmen sering disebut juga alat pengukuran. Soesilo 

dan Sumardjono (2015) menyatakan bahwa metode asesmen 

mencakup berbagai jenis instrumen dan strategi yang formal 

ataupun informal seperti tes standard/baku atau tes tidak 

baku, angket, inventori, daftar cek, observasi, portofolio, 

asesmen kinerja, skala penilaian, survey, wawancara dan 

pengukuran lainnya. Sedangkan sumber utama informasi 

dalam asesmen biasanya adalah individu yang bersangkutan, 

sumber lainnya yaitu anggota keluarga, orangtua individu, 

partner atau pasangan hidup, dokter keluarga, guru dan 

anggota profesi lainnya. 

Saat ini tidak sedikit peneliti yang menggunakan skala sikap 

untuk mengumpulkan data responden dalam penelitiannya. 

Kegiatan pengumpulan data untuk mengukur suatu kondisi 

responden seringkali dimaknai sebagai asesmen. Begitu juga guru 

BK dalam melakukan layanan BK juga memanfaatkan skala sikap 

untuk mengetahui sikap peserta didiknya. Dengan demikian, 

peneliti maupun guru BK seyogyanya mendalami seluk beluk 

asesmen, yang akan diuraikan pada bab ini. 

  

A. Pengertian tentang Sikap 

Pada umumnya setiap orang memiliki sikap yang 

berbeda-beda terhadap sesuatu hal atau kejadian tertentu 

(objek tertentu). Sikap merupakan perwujudan dari penilaian, 

perasaan, serta  tindakan terhadap suatu objek. Sikap yang 

berbeda-beda pada setiap orang tersebut terjadi karena 
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adanya pemahaman, pengalaman, pengetahuan dan 

pertimbangan yang sudah pernah dialami seseorang dalam 

suatu objek. Bentuk sikap terhadap suatu objek dapat berupa 

menerima, sebagai sikap positif, dan dapat berwujud tidak 

menerima sebagai sikap negatif terhadap suatu stimulus. 

Sedangkan Sarwono (2009), menyatakan bahwa sikap 

(attitude) adalah istilah yang mencerminkan rasa senang, tidak 

senang atau perasaan biasa-biasa saja (netral) dari seseotrang 

terhadap “sesuatu”. Wujud “sesuatu” tersebut bisa benda, 

kejadian, situasi, orang-orang, atau kelompok. Dengan 

demikian, sikap merupakan sesuatu hal rasa suka atau tidak 

suka yang muncul karena adanya objek tertentu.  

Azwar (dalam Mawardi, 2019) menjelaskan bahwa 

sikap diartikan sebagai suatu reaksi atau respon yang muncul 

dari seseorang individu terhadap objek yang kemudian 

memunculkan kecenderungan perilaku individu terhadap objek 

tersebut dengan cara-cara tertentu. Sementara Alport (Zakaria, 

2011, dalam Mawardi, 2019) menekankan bahwa sikap 

merupakan suatu keadaan neuropsikis dari kesiapan seseorang 

untuk melakukan kegiatan mental dan kesiapan untuk 

merespon, suatu keadaan batin individu yang terarah pada 

suatu nilai. Menurut Mawardi (2019), dua pengertian sikap 

yang telah dikemukakan di atas, nampak bahwa sikap belum 

merupakan suatu tindakan atau aktifitas, akan tetapi berupa 

kesiapan dan kecenderungan untuk merespon.  

Sikap yang dimiliki oleh seseorang lebih dipandang 

sebagai hasil belajar dari pada hasil perkembangan atau 

sesuatu yang diturunkan. Ini berarti bahwa sikap diperoleh 

melalui interaksi dengan obyek sosial atau peristiwa sosial. 

Oleh karenanya sikap dapat berubah-ubah, sehingga dapat 

dipelajari dan dibentuk.  
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Sikap adalah respon seseorang dalam menanggapi, 

menilai, dan bertindak terhadap objek sosial yang meliputi 

simbol, kata-kata, slogan, orang, lembaga, ide, dan lain 

sebagainya dengan hasil yang positif atau negatif. Dengan 

demikian sikap seseorang tidak dapat diamati secara langsung, 

melainkan harus ditafsirkan terlebih dahulu dari tingkah laku 

yang tampak, baik verbal maupun non verbal. 

 

B. Pengertian Asesmen 

Secara umum asesmen adalah proses mengumpulkan, 

menginterpretasikan, dan mensintesiskan informasi dengan 

tujuan untuk membuat keputusan. Kegiatan asesmen juga 

diartikan sebagai kegiatan pengukuran yang dilengkapi dengan 

observasi. 

Istilah asesmen digunakan untuk merujuk pada testing, 

dimana kedua istilah tersebut sebenarnya merujuk pada hal 

yang berbeda. Handler dan Meyer (1998, dalam Leppma dan 

Jones, 2013) mendefinisikan testing sebagai sebagai proses 

yang relatif langsung yang mana satu atau dua alat tes 

diadministrasikan untuk memperoleh skor tertentu. Pumpunan 

proses asesmen bukan untuk memperoleh skor tes tetapi 

merujuk pada konsep yang lebih luas yang mengintegrasikan 

informasi tentang individu dari berbagai metode dan berbagai 

sumber. 

Dalam perspektif bimbingan konseling, asesmen adalah 

penilaian terhadap diri individu guna pemberian pelayanan 

bimbingan dan konseling agar sesuai dengan kebutuhan, kon-

disi, dan masalah konseli. Pemahaman diri konseli perlu 

didasarkan pada adanya keterangan tentang diri yang akurat 

dan sahih. Data diri yang tidak akurat dapat menimbulkan 

pemahaman yang keliru. Data yang demikian hendaknya juga 
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dilengkapi dengan pengamatan pada konseli. Oleh karena itu, 

dalam upaya melengkapi data individu diperlukan asesmen 

baik dalam bentuk tes maupun non tes. 

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (dalam Soesilo dan 

Sumardjono, 2015) mengartikan asesmen sebagai proses 

mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data 

atau informasi tentang peserta didik dan lingkungannya 

dengan tujuan untuk mendapat gambaran berbagai kondisi 

individu sebagai dasar pengembangan program layanan 

bimbingan konseling yang sesuai kebutuhan. 

Berdasarkan definisi tersebut, bila dikaitkan dengan 

pelayanan bimbingan dan konseling, asesmen dapat diartikan 

sebagai suatu proses komprehensif dan sistematis dalam 

mengumpulkan data peserta didik untuk melihat kemampuan 

dan kesulitan yang dihadapi sebagai bahan untuk menentukan 

kebutuhan nyata. Data tersebut digunakan dalam penyusunan 

program pelayanan bimbingan dan konseling. 

Asesmen dalam bimbingan dan konseling berupa teknik 

tes dan non tes, namun asesmen teknik nontes paling banyak 

dilakukan konselor. Prosedur perancangan, pengadminis-

trasian, pengolahan, analisis, dan penafsirannya relatif lebih 

sederhana sehingga mudah untuk dipelajari dan dipahami. 

Berbagai bentuk asesmen teknik non tes yang selama ini 

digunakan yaitu pedoman wawancara, pedoman 

observasi, angket, Daftar Cek Masalah (DCM), sosiometri, Alat 

Ungkap Masalah Umum (AUM-U), Alat Ungkap Masalah Belajar 

(AUM-PTSDL) dan Inventori Tugas Perkembangan (ITP). 

Sedangkan dari perspektif pendidikan, Robert M. Smith 

(dalam Suleman, 2012) mendefinisikan asesmen sebagai 
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“Suatu penilaian yang komprehensif dan melibatkan anggota 

tim untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan yang mana 

hasil keputusannya dapat digunakan untuk layanan pendidikan 

yang dibutuhkan individu sebagai dasar untuk menyusun suatu 

rancangan pembelajaran”. Sedangkan James A. McLoughlin & 

Rena B. Lewis (dalam Suleman, 2012) mendefinisikan asesmen 

sebagai “Proses sistematika dalam mengumpulkan data 

individu yang berfungsi untuk melihat kemampuan dan 

kesulitan yang dihadapinya saat itu, sebagai bahan untuk 

menentukan apa yang sesungguhnya dibutuhkan. Berdasarkan 

informasi tersebut guru pembimbing akan dapat menyusun 

program bimbingan yang realistis sesuai dengan kenyataan 

objektif”. 

Dalam pengertian yang cukup komprehensif, asesmen 

yaitu pengumpulan informasi untuk keperluan pengambilan 

keputusan bagi individu, kelompok, program atau proses. 

Target asesmen mencakup kecakapan, hasil belajar, variabel 

kepribadian, bakat, sikap, arah kecenderungan/pilihan, segi-

segi demografis individu beserta karakteristik lainnya (Assoc-

iation for Assessment in Counseling, Oktober 2003). 

Drummond dan Jones (2010, dalam Leppma dan Jones, 2013) 

mengartikan asesmen sebagai proses pengumpulan informasi 

mengenai individu guna mengambil kesimpulan tentangnya; 

proses itu terus berlangsung, luwes/cair, dan dinamis yang 

bersinambung selama proses menolong atau proses konseling. 

Berdasar berbagai definisi di atas dapat disimpulkan 

asesmen merupakan metode pengumpulan informasi untuk 

memperoleh gambaran tentang kondisi perserta didik. 

Asesmen dalam bimbingan dan konseling memiliki posisi urgen 

yakni menjadi dasar rancangan program bimbingan dan 

konseling yang sesuai dengan kebutuhan. Komalasari, dkk. 
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(Suleman, Mei 2012) menambahkan bahwa penyusunan 

program bimbingan dan konseling di sekolah dimulai dari kegi-

atan asesmen, atau kegiatan mengidentifikasi aspek-aspek 

yang dijadikan bahan masukan bagi penyusunan program. 

Stefan Rethfeldt (dalam Soesilo dan Sumardjono, 2015) 

menghimpun pengertian asesmen sebagai berikut: 1) Asesmen 

merujuk pada prosedur dan proses pengumpulan informasi 

tentang sejumlah bukti perilaku individu. 2) Asesmen yaitu 

kegiatan pengumpulan informasi pada beberapa taraf formal-

itasnya/taraf resmi-tidaknya atau terbakukan-tidaknya dengan 

tujuan untuk memperoleh jawab atas berbagai pertanyaan 

tentang sesuatu berlangsung pada diri individu. 3) Asesmen 

merupakan metode sistematis untuk memperoleh informasi 

dari tes dan sumber informasi lainnya guna menarik sejumlah 

kesimpulan tertentu. 4) Asesmen yaitu prosedur dan proses 

mengumpulkan informasi dan hasil pengukuran perilaku 

individu di luar data hasil tes. 

 

C. Tujuan dan Fungsi Asesmen 

Pada umumnya asesmen bertujuan untuk mengetahui 

atau mengukur suatu kondisi responden. Kondisi apa saja yang 

ingin diketahui tergantung dari tujuan dari asesmen tersebut. 

Menurut Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (dalam Soesilo dan 

Sumardjono, 2015) menyatakan bahwa asesmen dilakukan 

untuk mengetahui keadaan peserta didik pada saat tertentu, 

baik potensi yang dimiliki maupun berbagai kelemahan peserta 

didik sebagai bahan untuk menyusun suatu program pelayanan 

bimbingan dan konseling sehingga dapat dilakukan 

layanan/intervensi secara tepat.  
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Sedangkan fungsi asesmen Menurut Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan 

Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan (dalam Soesilo dan Sumardjono, 

2015) yaitu:  

1. Sebagai salah satu sarana yang digunakan dalam 

membuat diagnosis psikologis 

2. Mengenal dan memahami potensi, kekuatan, dan 

tugas-tugas perkembangan peserta didik serta sebagai 

dasar mengembangkan segala potensi dan kekuatan 

yang dimilikinya secara optimal 

3. Mengenal dan menentukan tujuan/rencana hidup 

peserta didik serta rencana pencapaian tujuan 

4. Mengenal dan memahami potensi atau peluang yang 

ada di lingkungan peserta didik 

5. Hasil asesmen sebagai dasar untuk menyesuaikan diri 

dengan keadaan dan tuntutan dari lingkungan peserta 

didik 

6. Sebagai dasar perencanaan dan evaluasi program 

bimbingan dan konseling. 

 

D. Ruang Lingkup Kegiatan Asesmen 

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (dalam Soesilo dan 

Sumardjono, 2015) menyatakan ruang lingkup kegiatan 

asesmen meliputi:  

1) Asesmen lingkungan, yaitu identifikasi kondisi dan harapan 

sekolah dan masyarakat, sarana dan prasarana pendukung 

program bimbingan, kondisi dan kualifikasi konselor, dan 

kebijakan pimpinan sekolah.  
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2)  Asesmen kebutuhan atau masalah peserta didik, yaitu 

mengidentifikasi karakteristik peserta didik: aspek fisik 

(kesehatan dan keberfungsiannya), kecerdasan, motivasi 

belajar, sikap/kebiasaan belajar, minat (pekerjaan, jurusan 

studi, olah raga, seni, dan keagamaan), masalah-masalah 

yang dialami, dan kepribadian atau tugas-tugas 

perkembangan.  

Sebagai pembanding, Blacher et al. (Rethfeldt, Stefan 

2011; dalam Soesilo dan Sumardjono, 2015) berdasar hasil 

survey praktik pengumpulan informasi peserta didik pada 

konselor di negara bagian California, Amerika Serikat beserta 

taraf memadai tidaknya konselor sekolah memperoleh 

pelatihan dalam asesmen, menghasilkan hal-hal berikut: 

1) Konselor mengobservasi siswa (empat kali seminggu, 

konselor mendapat pelatihan yang bagus). 

2) Konselor mewawancara siswa secara terstruktur (empat 

kali seminggu, konselor mendapat pelatihan yang bagus). 

3) Guru, konselor dan praktikan konselor mengadministrasi-

kan skala penilaian pada siswa (2 kali seminggu, konselor 

mendapat pelatihan cukup memadai). 

4) Konselor mengadministrasikan tes hasil terbakukan/ 

standardised achievement tests (sekali seminggu, konselor 

mendapat pelatihan cukup memadai). 

5) Konselor mengadministrasikan inventori karier (sekali 

seminggu, konselor mendapat pelatihan yang bagus). 

 

E. Prinsip Asesmen dalam Bimbingan Konseling 

Konselor menggunakan instrumen asesmen sebagai 

salah satu komponen dari konseling dengan menimbang 

konteks pribadi dan budaya konseli. Konselor berupaya 

memperjuangkan kesejahteraan psikologis konseli secara 
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individual maupun kelompok melalui mengembangkan dan 

penggunakan instrumen asesmen pendidikan, psikologis dan 

karier. 

Tujuan utama asesmen dalam pendidikan, psikologi, 

bimbingan dan konseling maupun karier adalah untuk 

menyediakan pengukuran yang sahih dan reliabel dalam 

batasan yang relatif dan absolut. Asesmen mencakup 

pengukuran kecakapan/ability, kepribadian, minat, 

kecerdasan, prestasi belajar, dan kinerja belajar. Akan tetapi 

asesmen tidak terbatas pada hal-hal yang telah disebutkan 

tadi. Konselor mestinya menyadari kebutuhan untuk 

menafsirkan asesmen sebagai asesmen secara kuantitatif dan 

kualitatif. 

Konselor hendaknya tidak menyalah-gunakan hasil dan 

penafsiran asesmen, perlu berupaya mengambil langkah yang 

perlu untuk mencegah pihak-pihak yang tidak berhak atas hasil 

asesmen itu menggunakan informasi yang diperoleh dari 

asesmen. Konselor menghormati hak konseli untuk 

mengetahui hasil asesmen, beserta interpretasi yang dihasilkan 

dan dasar-dasar yang digunakan konselor untuk sampai kepada 

kesimpulan dan rekomendasi. 

 

F. Asesmen dalam Pendidikan 

Soesilo dan Sumardjono (2015) menyatakan bahwa 

asesmen dalam bimbingan dan konseling sebelumnya dikenal 

sebagai pemahaman individu. Pada bahasan ini digunakan 

konsep pemahaman individu untuk mengorientasikan adanya 

berbagai makna dalam asesmen. Memahami dalam 

pemahaman individu memerlukan penafsiran, misal guru 

bimbingan yang tidak memahami siswanya tidak akan dapat 

mengkaitkan kegelisahan siswa yang terpaksa tetap berada di 
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dalam kelas/bangunan sekolah ketika jam istirahat karena 

tidak dapat bermain di halaman sekolah yang sedang deras 

diguyur hujan. Memahami mengandung makna mampu 

menjelaskan; menjelaskan sesuatu berarti menguraikan 

sesuatu itu dari berbagai segi, taraf dan titik pandang.  

Green, yang dikutip Rodgers (dalam Soesilo dan 

Sumardjono, 2015) menyatakan bahwa asesmen berasal dari 

kata kerja bahasa Latin “assidere” yang berarti “duduk 

bersama/to sit with”. Dalam assessmen, guru perlu duduk 

bersama dengan peserta didik. Hal ini mengandung arti bahwa 

“guru melakukan sesuatu dengan dan bersama peserta didik”, 

bukannya “guru melakukan sesuatu kepada peserta didik”.  

Menurut Wennin (dalam Soesilo dan Sumardjono, 

2015), asesmen dalam pendidikan mencakup tiga kegiatan 

pokok yakni 1) Asesmen, yaitu mengukur sesuatu dengan 

tujuan untuk menetapkan suatu nilai numerik (assigning a 

numerical value). 2) Skoring, yaitu prosedur menetapkan suatu 

nilai numerik pada suatu tugas yang telah ditetapkan 

(assigning a numerical value to assessment task). 3) Evaluasi, 

yaitu proses menetapkan nilai sesuatu dalam hubungannya 

dengan baku mutu yang telah ditetapkan melalui penggunaan 

informasi asesmen (determining the worth of something in 

relation to established benchmarks using assessment 

information).  

Meskipun asesmen dan evaluasi sangat saling 

berhubungan dan kedua istilah itu sering digunakan satu sama 

dengan yang lainnya, tetapi kedua hal itu tidak sinonim. Proses 

asesmen adalah untuk mengumpulkan, menyimpulkan, 

menafsirkan dan menggunakan data guna memutuskan suatu 

arah untuk bertindak (to decide a direction for action). 

Sedangkan proses evaluasi adalah mengumpulkan, 
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menyimpulkan, menafsirkan dan menggunakan data untuk 

menetapkan seberapa jauh suatu tindakan dianggap berhasil 

(to determine the extent to which an action was successful).  

Hannust (dalam Soesilo dan Sumardjono, 2015) 

menyatakan bahwa asesmen merupakan suatu intervensi yang 

dapat membawa perubahan pada atribut individu yang diases 

karena atribut itu dapat muncul/terungkap dalam situasi 

tertentu tetapi dalam situasi yang lainnya tetap tidak 

terungkap. Asesmen sebenarnya membantu konseli 

menimbang minat-minat pribadi, tata nilai anutan, sikap-sikap, 

kecenderungan dan arah pilihan hidupnya. Asesmen juga 

membantu konseli memahami implikasi segi-segi 

kepribadiannya dalam aktivitas kehidupan sehari-hari individu. 

Selanjutnya disarankan agar digunakan metode asesmen 

autobiografi, karakterisasi diri (self-characterization), 

wawancara dan asesmen portofolio untuk melengkapi data 

peserta didik secara komprehensif. 

  

G. Skala Sikap sebagai Asesmen 

Salah satu pengertian asesmen adalah suatu prosedur 

dan proses mengumpulkan informasi dan hasil pengukuran 

perilaku individu di luar data hasil tes. Mawardi (2019) 

menyatakan sikap yang dimiliki oleh seseorang lebih dipandang 

sebagai hasil belajar dari pada hasil perkembangan atau 

sesuatu yang diturunkan. Ini berarti bahwa sikap diperoleh 

melalui interaksi dengan obyek sosial atau peristiwa sosial. 

Oleh karenanya sikap dapat berubah-ubah, sehingga dapat 

dipelajari dan dibentuk. 

Menurut Kusaeri (dalam Mawardi, 2019) menyatakan 

bahwa penilaian sikap merupakan kegiatan yang bersifat 

kompleks, karena berkaitan dengan nilai-nilai yang sulit untuk 



19 
 

diukur. Hasil penilaian sikap harus dipahami sebagai proses 

bukan sebagai hasil proses pembelajaran yang instan dinilai 

oleh pendidik pada setiap kali menyelesaikan proses 

pembelajaran. Oleh karenanya, penilaian ini merupakan proses 

akumulatif terhadap perilaku siswa selama periode waktu 

tertentu. 

Henerson, Moris, dan Fitz Gibbon, (dalam Mawardi, 

2019) mengemukakan ada empat pendekatan yang dapat 

dipergunakan untuk mengukur sikap seseorang, yaitu: (1) 

dengan menggunakan laporan diri sendiri (self-report); (2) 

melalui laporan orang lain, (3) prosedur sosio metri, dan (4) 

pencatatan dokumen. Berdasarkan empat pendekatan 

tersebut kemudian dikembangkan teknik-teknik yang akan 

digunakan untuk mengukur sikap, seperti: wawancara 

langsung, laporan tertulis, kuesioner, pengumpulan pendapat 

(polls), observasi, teknik pilihan sosial, skala sikap, dan masih 

ada lainnya. 

Dengan demikian, sikap sesorang yang dibentuk dari 

pengalaman, pengetahuan, cakrawala, dan pengalaman 

belajarnya dapat diukur. Dengan demikian, salah satu wujud 

alat ukur atau asesmen tersebut berupa skala sikap yakni 

untuk mengukur sikap responden atas responnya terhadap 

suatu stimulus. 
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BAB III 

RUANG LINGKUP SKALA SIKAP 
 

 

Skala sikap merupakan salah satu jenis alat ukur sikap 

responden mengenai suatu hal. Menurut Soesilo dan 

Sumardjono (2015), awalnya skala sikap dikembangkan oleh 

Rensis Likert pada tahun 1932, untuk mengukur sikap 

masyarakat. Skala sikap adalah suatu skala psikometrik yang 

digunakan dalam kuesioner dan merupakan salah satu teknik 

yang dapat digunakan dalam evaluasi suatu program atau 

kebijakan perencanaan. Skala sikap sendiri merupakan sebuah 

instrumen yang paling sering digunakan dalam pengumpulan 

data, karena skala sikap termasuk salah satu instrumen yang 

mudah dalam pengaplikasiannya. 

 

A. Pengertian Skala Sikap  

Menurut Soesilo dan Sumardjono (2015), sikap 

menggambarkan tentang kecenderungan berperilaku atau 

reaksi seseorang terhadap objek atau stimulus yang datang 

padanya. Sikap juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk dari 

perasaan, yaitu perasaan mendukung atau memihak 

(favourable) maupun perasaan tidak mendukung 

(unfavourable) pada suatu objek. 

Selanjutnya Soesilo dan Sumardjono (2015) juga 

menjelaskan bahwa instrumen yang mengukur tentang sikap 

tersebut biasanya disebut sebagai skala sikap. Skala sikap 

hampir sama seperti angket. Perbedaannya hanya terdapat 

pada variabel yang ditanyakan kepada responden. Skala sikap 

hanya menanyakan tentang sikap responden yang terkait 
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dengan suatu variabel atau objek. Sedangkan angket dapat 

mengukur banyak variabel, dan jawaban responden tidak 

dapat di-skoring (nilai) dan juga tidak dapat diskalakan. 

Jawaban setiap item dalam skala sikap mempunyai gradasi dari 

sangat positif sampai sangat negatif, yang dapat berupa kata-

kata antara lain: Sangat setuju (SS), setuju (S), netral (N), tidak 

setuju (TS) dan sangat tidak setuju (STS). 

Menurut Schartzer dan Stone (dalam Soesilo dan 

Sumardjono, 2015), skala penilaian merupakan suatu daftar 

kata-kata atau frasa deskriptif yang menghendaki rater 

(penilai) untuk membubuhkan tanda centang atau lingkaran 

pada skala yang sesuai. Sedangkan Winkel (1991), menyatakan 

bahwa skala penilaian adalah sebuah daftar yang menyajikan 

sejumlah sifat atau sikap sebagai butir butir atau item. 

Skala sikap disusun untuk mengungkap atau berisi 

pernyataan-pernyataan sikap (attitude statements), sikap pro 

dan kontra, positif dan negatif, setuju dan tidak setuju 

terhadap suatu objek sosial. Dalam skala sikap, objek sosial 

tersebut berlaku sebagai objek sikap (Azwar, 1999).   

Melalui skala sikap, guru BK dapat mengetahui 

tanggapan individu dari peserta didik terhadap suatu hal, baik 

perasaan, pengetahuan bahkan kecenderungan individu 

menanggapi suatu hal tersebut. Skala sikap bukan hanya untuk 

mengukur sikap individu saja melainkan juga dapat mengukur 

nilai, minat dan juga perhatian seseorang terhadap suatu hal.  

Soesilo dan Sumardjono (2015) juga menyatakan 

bahwa skala sikap sering digunakan dalam instansi-instansi 

pendidikan untuk mengetahui pengetahuan dan perasaan 

peserta didik dalam menanggapi suatu objek. Dengan data 

tersebut pihak sekolah dapat mengupayakan usaha yang 



22 
 

terbaik untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas 

peserta didiknya.  

Selain itu, Soesilo dan Sumardjono (2015) 

menambahkan bahwa skala sikap juga sering digunakan guru 

BK untuk menentukan layanan apa yang paling dibutuhkan 

peserta didiknya. Dengan demikian guru BK dapat mengetahui 

masalah yang dihadapi peserta didiknya dan dapat 

mengupayakan layanan terbaik dan yang paling tepat untuk 

masalah peserta didiknya. 

 

B. Kegunaan Skala Sikap 

Penggunaan skala sikap selalu terkait dengan 

pengukuran suatu variabel. Pada umumnya skala sikap atau 

skala penilaian berfungsi untuk mendeskripsikan sikap, 

kebiasaan maupun perilaku responden terhadap suatu hal. 

Hasil data dari penggunaan skala sikap berupa deskripsi sikap, 

kebiasaan maupun perilaku responden tersebut berguna untuk 

menyusun suatu program kebijakan yang relevan dengan 

kondisi atau masalah responden. Jadi, hasil pengumpulan data 

dari penggunaan skala sikap bukan hanya sebagai 

pengumpulan data belaka, tetapi hendaknya ditindaklanjuti 

melalui suatu tindakan untuk memperbaiki kondisi responden. 

Gibson dan Higgins (dalam Soesilo, dan Sumardjono, 

2015), menyebutkan bahwa kegunaan skala sikap atau skala 

penilaian, antara lain untuk:  

1) Mengungkap ciri-ciri spesifik individu yang tidak 

diungkap oleh catatan akademik 

2) Mengidentifikasi pola pertumbuhan dan 

perkembangan  

3) Memberi tanda-tanda untuk konseling  

4) Menyiapkan laporan pada orang tua 
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5) Sebagai tambahan dalam menyiapkan rekomendasi  

6) Membantu peserta didik dalam melihat bagaimana 

orang lain memandang dirinya 

7) Memotivasi peserta didik  untuk meningkatkan  

aspek-aspek   positif pada dirinya dan mengatasi 

kekurangan dirinya 

Pandangan Gibson dan Higgins di atas menampakkan 

bahwa hasil pengumpulan data dari skala sikap atau skala 

penilaian ada kaitannya dengan usaha-usaha memberi 

pertolongan pada peserta didik di sekolah melalui kegiatan 

layanan BK. Melaui skala sikap dapat diketahui kelebihan atau 

kelemahan responden mengenai sikapnya atau kebiasaannya 

dan bahkan perilakunya tentang suatu hal. Berdasar hasil 

identifikasi berupa deskripsi, khususnya pada kelemahan 

responden, maka dapat disusun suatu rancangan program 

untuk membantu memperbaiki kondisi masing-masing 

responden. 

 

C. Perbedaan Skala Sikap dengan Angket 

Skala sikap sering juga disebut sebagai skala penilaian, 

skala Likert atau angket yang menggunakan skala Likert. Oleh 

karena itu, masih banyak orang, termasuk mahasiswa, yang 

masih berpendapat bahwa skala sikap merupakan angket. 

Pendapat tersebut tidak sepenuhnya benar karena angket dan 

skala sikap memiliki kesamaan tetapi juga memiliki banyak 

perbedaan.  

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa skala sikap 

juga berwujud semacam angket atau kuesioner. Salah satu 

perbedaan antara skala sikap dengan angket adalah pada 

jumlah variabel yang diukur. Skala sikap hanya mengupas satu 

variabel yakni tentang sikap responden yang terkait dengan 
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suatu objek. Hasil pengukuran skala sikap berupa kategori yang 

berjenjang. Sedangkan angket dapat mengukur banyak 

variabel, dan jawaban responden tidak dapat di-skoring (nilai) 

dan juga tidak dapat diskalakan atau digradasi. 

Selain itu, dalam penyusunan dan pengolahan datanya, 

skala sikap agak rumit dalam penyusunan tetapi lebih mudah 

dalam pengolahannya dibanding dengan angket. Angket lebih 

mudah disusun tetapi cukup rumit dalam mengolah datanya. 

Berbagai perbedaan antara skala sikap dengan angket perlu 

dipahami oleh peneliti. Supaya lebih memudahkan dalam 

mengkaji perbedaan antara skala sikap dengan angket, maka 

penulis menyertakan tabel tentang perbedaan antara angket 

dengan skala psikologis (skala sikap). Pemahaman secara benar 

tentang skala sikap sangatlah dibutuhkan karena hal ini terkait 

dengan proses penyusunan, pengisian dan pengolahan data 

pada skala sikap. 

 

Tabel 1 Perbedaan antara Angket dengan Skala Psikologis (Skala 

Sikap) 

No  Angket Skala Psikologis 

1
1 

Data yang diungkap 
berupa data faktual atau yang 
dianggap fakta dan kebenaran 
yang diketahui oleh subyek.  

Data yang diungkap berupa 
konsep psikologis yang 
menggambarkan aspek 
kepribadian individu.  

2
2 

Pertanyaan berupa 
pertanyaan langsung yang 
terarah kepada informasi 
mengenai data yang hendak 
diungkap, yaitu mengenai data 
atau opini berkenaan dengan 
diri responden  

Pertanyaan tertuju pada 
indikator perilaku guna 
memancing jawaban yang 
merupakan refleksi dari 
keadaan diri subyek yang 
biasanya tidak disadari 
responden.  
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No  Angket Skala Psikologis 

3
3 

Responden pada angket 
biasanya tahu persis apa yang 
ditanyakan dalam angket dan 
informasi apa yang 
dikehendaki.  

Meskipun responden 
memahami isi pertanyaanya 
biasanya mereka tidak 
menyadari arah jawaban yang 
dikehendaki dan simpulan apa 
yang sesungguhnya diungkap 
oleh pertanyaan tersebut  

4
4 

Jawaban terhadap angket 
tidak bisa diberi skor melainkan 
diberi angka sebagai identifikasi 
atau klasifikasi jawaban.  

Respon terhadap skala 
psikologi diberi skor melalui 
penskalaan  

5
5 

Satu angket dapat 
mengungkap  informasi 
mengenai banyak hal 

Hanya diperuntukkan guna 
mengungkap suatu atribut 
tunggal  

6
6 

Data dari hasil angket 
tidak perlu diuji realibilitasnya  

Hasil ukur skala harus teruji 
realibilitasnya secara 
psikometris, karena 
relevansinya isi dan konteks 
kalimat yang digunakan 
sebagai stimulus  

7
7 

Validitas angket lebih 
ditentukan oleh kejelasan 
tujuan dan lingkup informasi 
yang hendak diungkap 

Validitas skala psikologis 
lebih ditentukan oleh kejelasan 
konsep psikologis yang hendak 
diukur dan operasionalisasinya  

 

D. Macam-macam Skala Sikap  

Skala sikap sebagai asesment kelompok non-tes 

ternyata juga ada beberapa macam. Menurut Soesilo dan 

Sumardjono (2015) skala sikap ada beragam bentuk, 

tergantung bagaimana cara (perintah) pengisian dalam 

instrumen tersebut. Skala sikap yang banyak digunakan selama 

ini antara lain adalah:  
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1. Skala Numerik 

Skala numerik menggunakan angka-angka untuk 

menunjukkan gradasi-gradasi disertai penjelasan 

singkat pada masing-masing angka. Skala sikap dengan 

cara numerik ini lebih sederhana, dan mudah diisi oleh 

responden, serta lebih mudah untuk menganalisanya. 

Oleh karena itu, skala numerik inilah yang paling sering 

digunakan oleh guru BK atau para peneliti dalam 

mencari data tentang suatu variabel (Soesilo dan 

Sumardjono, 2015). 

Jika dalam skala, penyusun tes menetapkan nilai angka 

pada titik-titik deskriptif maka skala semacam ini 

disebut skala penilai numerikal (numerical rating scale). 

Dalam skala numerikal tentang “kecakapan berinteraksi 

sosial” sebagai berikut : 
1 2 3 4 5 6 7 

Paling 

jelek 

berinter

aksi 

sosial 

  Berinter

aksi 

sosial 

biasa 

saja 

  Paling 

baik 

berinter

aksi 

sosial 

  

2. Skala Deskriptif 

Menurut Soesilo dan Sumardjono (2015) skala 

deskriptif menggunakan serangkaian frasa untuk 

menunjukan ciri-ciri  yang dinilai. Frasa disusun dari 

atas ke bawah; sedangkan rater (responden) diminta 

membubuhkan tanda  centang pada frasa yang 

terdekat dengan ciri-ciri yang dimaksud. 

Skala kategori terdiri atas sejumlah kategori yang diatur 

dalam rangkaian yang urut yang teridiri dari empat atau 

enam kategori. Penilaian memilih salah satu kategori 
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yang paling tepat menunjukkan ciri tingkah laku orang 

yang sedang dinilai atau dirinya sendiri. Misalnya 

penilaian tentang kemandirian belajar mahasiswa, 

maka dapat dibuat kategori sebagai berikut: 

 Saya terbiasa belajar di bawah kendali orang lain ‘X’ 

(pilih salah satu): 

Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Kurang Sesuai (KS), Tidak 

Sesuai (TS), dan Sangat Tidak Sesuai (STS) 

Namun perlu dipahami bahwa dalam skala sikap juga 

dapat berbentuk kata-kata deskriptif yang singkat sebagai 

kategori dalam jenis skala ini, misalnya :  

Bagaimanakah kemampuan kreativitas mahasiswa ‘X’? 

(pilih salah satu) 

• Selalu mempunyai gagasan yang kreatif 

• Mempunyai banyak gagasan yang kreatif 

• Kadang-kadang mempunyai gagasan yang kreatif 

• Jarang mempunyai gagasan yang kreatif. 

 

3. Skala Grafis 

Menurut Soesilo dan Sumardjono (2015), dalam skala 

grafis, menggunakan suatu garis berkesinambungan. 

Gradasi-gradasi ditunjuk pada garis itu dengan 

menyajikan deskripsi singkat di bawah garisnya. Pada 

skala ini, penilai cukup membubuhkan tanda cek pada 

titik yang tepat di atas garis horisontal yang 

menghubungkan dua ujung ekstrim tingkah laku yang 

sedang dipermasalahkan. Gambar di bawah ini adalah 

contoh khas dari skala grafis. Penilai dapat memberi 

tanda cek di mana pun pada garis bersambung itu, 

seperti pada contoh berikut ini. 
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 Rendah Sedang Tinggi 

Penampilan Pribadi ..................................................................... 

Akseptabilitas Sosial ..................................................................... 

Kecakapan Berbicara ..................................................................... 

 

E. Kelebihan dan Kelemahan Skala Sikap 

Sebelum menggunakan suatu instrumen, seperti skala 

sikap, sebaiknya peneliti maupun guru BK juga perlu 

memahami tentang kelebihan dan kelemahan instrumen yang 

hendak dipakainya. Dengan demikian, peneliti sejak awal dapat 

meminimalisir kelemahan dari hasil penelitiannya. 

Sesuai pendapat Soesilo dan Sumardjono (2015), 

bahwa skala sikap memiliki kelebihan, tetapi juga memiliki 

kelemahan, yang dijelaskan sebagai berikut: 

1. Kelebihan Skala Sikap  

b. Melalui skala sikap, responden dapat 

diklasifikasikan menurut urutan klas berdasar skore 

yang diperoleh  

c. Dalam penyusunan skala sikap terdapat kebebasan 

dalam memasukan pertanyaan- pertanyaan, asalkan 

sesuai dengan konteks permasalahan. 

d. Dalam skala sikap dapat mengukur validitas dan 

reliabilitas instrument 

e. Lebih mudah dalam analisa setelah skor setiap item 

dari para responden didapatkan. 

 

2. Kekurangan Skala Sikap 

a. Penyusunan skala sikap cukup rumit dibanding 

dengan instrumen lainnya 
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b. Skala sikap hanya mengukur satu variabel meskipun 

dengan menggunakan banyak item pernyataan atau 

pertanyaan yang harus diisi oleh responden 

c. Kadangkala total skor dari individu tidak 

memberikan arti yang jelas, karena banyak pola 

respons terhadap beberapa item akan memberikan 

skor yang sama. Adanya kelemahan di atas 

sebenarnya dapat dipikirkan sebagai error dari 

respons yang terjadi 

Menurut Shertzer dan Stone (dalam Soesilo dan 

Sumardjono, 2015), terdapat kesalahan-kesalahan di pihak 

rater, antara lain berupa:  

1) Personal Bias Error, yaitu kesalahan di pihak rater 

(observer selama observasi) karena generalisasi 

terhadap individu, seperti terhadap kelompok 

minoritas  

2) Error of Central Tendency, yaitu kesalahan responden 

karena menghindari membubuhkan penilainya pada 

skala ekstrim 

3) Halo Effect Error, yaitu kesalahan observer atau 

enumerator karena kurang menyadari adanya 

pengaruh  ciri ciri luar biasa individu yang diamati 

4) Logical Error, yaitu kesalahan enumerator karena 

kurang memahami sifat yang harus di nilai. 

Untuk mengurangi kemungkinan kesalahan tersebut, 

guru BK maupun peneliti perlu mengambil langkah seperlunya, 

antara lain dengan lebih menyiapkan observer dan rater 

dengan penjelasan tentang pelaksanaan observasi dan skala 

penilaian; selain itu perlu memperbanyak jumlah 

observer/rater, dan mengintegrasikan data hasil skala penilaian 

dengan informasi yang lain.  
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BAB VI 

PENYUSUNAN SKALA SIKAP 
 

 

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa skala sikap 

merupakan salah satu jenis instrumen yang digunakan dalam 

mengumpulkan data individu, baik untuk kegiatan penelitian 

maupun layanan BK di sekolah. Dalam layanan BK, kegiatan 

instrumentasi selalu dibutuhkan sejak awal hingga akhir 

kegiatan layanan BK di sekolah. Begitu pula dalam kegiatan 

penelitian, sebaiknya peneliti mampu menyusun instrumen 

skala sikap dengan tepat. 

Oleh karena itu, guru BK maupun peneliti sebaiknya 

memahami tentang konsep instrumentasi dan proses yang 

dibutuhkan dalam melaksanakan instrumentasi tersebut. 

Berkaitan dengan hal tersebut, pada bab ini menguraikan 

tentang proses penyusunan skala sikap, yang diawali dengan 

penjelasan tentang tujuan instrumentasi. 

 

A. Tujuan Instrumentasi 

Peneliti maupun guru BK perlu memahami tentang 

instrumentasi yakni kegiatan dalam menyusun instrumen 

untuk mengumpulkan suatu data responden. Menurut Soesilo 

dan Sumardjono (2015), bahwa kegiatan bimbingan dan 

konseling (BK) merupakan kegiatan ilmiah, yang sarat akan 

kegiatan bersifat ilmiah yakni berupa objektif, dan bersifat 

sistematis, yang mendukung tercapainya tujuan layanan BK di 

sekolah. Kegiatan BK selalu berdasarkan data atau fakta, dan 

memiliki rancangan yang jelas. Kegiatan BK dilakukan dengan 

cara menentukan tujuan dan rancangan terlebih dahulu; 
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antara pelaksanaan tahap yang satu dengan pelaksanaan tahap 

berikutnya selalu teratur. Dalam upaya mencapai tujuan 

tersebut seorang guru BK seharusnya memahami dan mampu 

melakukan kegiatan instrumentasi dan menggunakan 

instrumen tersebut untuk pengumpulan data tentang peserta 

didik, lingkungan, dan nilai-nilai/norma yang ada di sekitarnya. 

Menurut Soesilo dan Sumardjono (2015), instrumentasi 

berasal dari kata instrumen yang berarti suatu alat yang 

digunakan dalam suatu kegiatan. Kegiatan yang dimaksud 

adalah upaya mencari atau mengumpulkan data atau informasi 

yang bersifat akurat. Sedangkan aplikasi instrumentasi adalah 

pengumpulan data dan keterangan secara berencana, 

sistematik, dan bertujuan, tentang peserta didik baik secara 

individual maupun secara berkelompok. Di samping itu guru BK 

juga perlu mengumpulkan data atau informasi kondisi 

lingkungan yang berada di sekitar peserta didik yakni: data 

mengenai lingkungan fisik, sosial, geografis, dan data tentang 

nilai, budaya, dan norma masyarakat. Beragam data dan 

keterangan atau informasi tersebut dapat dilakukan dengan 

menggunakan berbagai instrumen (alat pengumpul data) yang 

berupa tes dan non-tes. 

Di samping untuk kegiatan penelitian, instrumen sangat 

dibutuhkan untuk mencari data guna merancang kegiatan 

layanan BK. Tanpa adanya data yang akurat dan lengkap maka 

rancangan kegiatan layanan BK tidak dapat disusun secara 

matang. Begitu pula dalam kegiatan penelitian, jika peneliti 

tidak memiliki instrumen yang tepat maka data yang diperoleh 

menjadi kurang akurat dan selanjutnya kesimpulannya menjadi 

tidak tepat juga. Oleh karena itu, instrumen perlu disusun dan 

digunakan secara tepat oleh peneliti maupun guru BK dalam 

mencari data pada responden atau peserta didiknya.  
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Adapun tujuan instrumentasi secara umum adalah 

untuk mengumpulkan data tentang keberadaan responden. 

Selanjutnya berdasar data tersebut dapat digunakan untuk 

mendeskripsikan kondisi atau keberadaan responden. Menurut 

Soesilo dan Sumardjono (2015), tujuan membuat instrumen 

atau alat pengumpul data secara khusus dalam kegiatan BK 

antara lain adalah: 

1. Memberikan kemampuan khusus bagi seorang guru BK 

agar mampu membuat berbagai alat pengumpul data dan 

keterangan tentang peserta didiknya serta kondisi 

lingkunganya (termasuk lingkungan fisik, sosial, nilai, 

budaya, dan norma), serta mampu mengujikan alat 

tersebut menjadi reliabel (tetap, konsisten) dan valid 

(tepat, layak dipakai), dan memiliki kemampuan daya 

pembeda (discriminating power) sehingga alat tes tersebut 

fungsional. 

Suatu tes atau instrumen yang telah disusun – disebut pula 

sebagai konstruksi tes - dikatakan reliabel (handal) yakni 

jika terdapat konsistensi skor yang diperoleh dari 

seseorang atau sekelompok orang jika diteskan kepada 

orang yang karakteristiknya sama walaupun dalam situasi, 

kondisi, dan setting yang berbeda. Reliabel tersebut sering 

diartikan sebagai tingkat ketetapan suatu tes (konsistensi). 

Hasil dari perhitungan reliabilitas tersebut ditemukan 

tingkat ketetapan; sedangkan validitas suatu tes atau 

instrumen diistilahkan dengan tingkat ketepatan (level of 

accuracy). 

Alat tes atau instrumen tersebut tidak cukup hanya dalam 

kondisi yang reliabel dan dan valid, akan tetapi harus 

memiliki kemampuan pembeda, umpamanya antara 

peserta didik yang memiliki motivasi belajar tinggi dengan 
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yang kurang tinggi. Jika alat tes telah memenuhi syarat-

syarat reliabel, valid, dan item-itemnya memiliki daya 

pembeda yang tinggi, maka alat tersebut dikatakan baku 

(standardized) 

2. Untuk memberikan atau mengumpulkan informasi yang 

akurat tentang peserta didik, yang digunakan untuk 

mendukung dalam berbagai kegiatan BK yang mencakup 

kegiatan-kegiatan layanan orientasi, layanan informasi, 

layanan penempatan, bimbingan belajar, konseling 

individual, bimbingan kelompok, dan konseling kelompok. 

Data atau informasi tentang peserta didik sangat 

dibutuhkan oleh sekolah, khususnya guru BK dalam 

melaksanakan layanan BK di sekolah. Oleh karena itu, 

pihak sekolah khususnya guru BK perlu menentukan topik 

atau masalah apa yang perlu dikumpulkan datanya. 

Berdasar masalah atau topik tersebut, guru BK dapat 

menyusun suatu alat ukur yakni skala sikap. Melalui 

penggunaan skala sikap tersebut diharapkan data yang 

akurat tentang peserta didik dapat dikumpulkan. 

3. Memberikan kemampuan kepada guru BK dalam 

mengolah data dan keterangan tentang  peserta didik. 

Kegiatan mengolah data skala sikap berkaitan dengan 

perhitungan-perhitungan kuantitaif dan kualitatif. Data 

mentah dari skala sikap akan menjadi bermakna jika guru 

BK maupun peneliti sudah membuat kategori beserta 

jenjangnya karena data dari skala sikap merupakan data 

berskala ordinal. Data yang berjenjang tersebut perlu 

disusun dalam suatu tabel sehingga memudahkan untuk 

dianalisis. Hasil analisis tersebut berupa deskripsi 

mengenai kondisi peserta didik sebagai responden. 
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Penggunaan instrumen skala sikap hingga pengolahan 

datanya akan melatih kemampuan guru BK Jika guru BK 

sudah mampu melalui proses semua tersebut, 

membuktikan bahwa guru BK sudah mampu menggunakan 

skala sikap, mampu mengolah data dan mendeskripsikan 

kondisi responden sesuai data yang diperolehnya.  

4. Memberikan kemampuan kepada guru BK untuk 

mengadakan evaluasi hasil pengolahan data sebagai feed-

back bagi pengembangan instrumen selanjutnya. 

Pengumpulan data melalui skala sikap akan hanya 

memperoleh kondisi responden berdasar satu hal karena 

variabel yang diteliti hanya berjumlah satu. Oleh karena 

itu, hasil perolehan data dari skala sikap perlu dilengkapi 

dengan penggunaan teknik pengumpulan data yang 

lainnya, misalnya dengan wawancara, atau observasi. 

Dengan demikian, data yang diperoleh akan semakin 

lengkap untuk mendeskripsikan kondisi responden atau 

peserta didik. 

 

B. Penyusunan Instrumen Skala Sikap 

Dalam upaya mengumpulkan suatu data dari responden 

sebaiknya peneliti maupun guru BK mampu menyusun suatu 

instrumen, khususnya instrumen yang tergolong non-tes. 

Sedangkan instrumen yang tergolong tes psikologis, hanya 

disusun oleh ahli psikologis yang telah memiliki keahlian 

khusus di bidang tes. Peneliti dan Guru BK yang berlatar 

belakang bukan psikolog hanya dapat memanfaatkan hasil dari 

pengumpulan data dari instrumen tes psikologis tersebut, 

kecuali jika telah memiliki sertifikat sebagai tester.  

Agar instrumen dapat tersusun sesuai dengan 

kebutuhan dan prosedurnya, peneliti maupun guru BK 
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sebaiknya terlebih dahulu memahami langkah-langkah 

penyusunan instrumen non-tes. Menurut Soesilo dan 

Sumardjono (2015) langkah-langkah penyusunan instrumen 

sampai dengan pemanfaatannya secara umum dapat dipahami 

sebagai berikut: 

1. Menentukan topik dan tujuan dalam pengumpulan 

data/informasi 

Pada awalnya peneliti maupun guru BK harus menentukan 

topik beserta tujuan pengumpulan data terlebih dahulu. 

Bagi guru BK, penentuan topik disesuaikan dengan 

kebutuhan layanan BK di sekolah, terutama untuk 

merancang kegiatan layanan BK. Begitu juga bagi peneliti, 

penetuan topik harus disesuaikan dengan tujuan dan 

kebutuhan penelitiannya. Penentuan topik dan tujuan 

terwujud pada perumusan tujuan dalam pengumpulan 

data, dan sebagai arah serta landasan untuk menentukan 

langkah-langkah instrumentasi atau penelitian. 

2. Menentukan subjek dan setting dalam pengumpulan data 

Setelah menentukan topik dan tujuan maka langkah 

selanjutnya peneliti maupun guru BK perlu menentukan 

subjek dan setting dalam pengumpulan data. Peneliti perlu 

menentukan subjek penelitiannya atau populasi 

penelitiannya, bahkan sampel dan jumlahnya. Sedangkan 

bagi guru BK menentukan subjek atau respondennya, yakni 

pada kelas berapa dan berapa jumlah peserta didik yang 

akan menjadi responden. Selain itu, guru BK perlu 

menentukan pada saat kapan dan dimana instrumen akan 

digunakan.  

3. Mengkaji teori yang relevan, dan menentukan aspek-

aspeknya 
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Berdasar topik yang telah ditentukan, maka peneliti 

maupun guru BK dapat mengkaji teori yang relevan dengan 

topik yang sudah ditentukan sebelumnya. Melalui teori 

tersebut, peneliti maupun guru BK menggali atau mengkaji 

aspek-aspek yang akan digunakan dalam mengukur 

variabel (topik). Tanpa adanya teori yang jelas dan relevan 

dengan topik, maka sangat dimungkinkan instrumen yang 

disusun belum sesuai dengan apa yang akan diukur 

(dikumpulkan). Oleh karena itu, peneliti maupun guru BK 

perlu banyak membaca dan menggali teori yang relevan 

melalui buku-buku yang relevan.  

4. Menyusun aspek-aspek menjadi berbagai indikator 

Setelah menemukan aspek-aspek yang akan diukur, maka 

selanjutnya peneliti maupun guru BK dapat 

mengembangkan aspek-aspek tersebut menjadi indikator-

indikator. Setiap aspek diupayaka dikembangkan menjadi 

beberapa indikator. Out put pada langkah ke empat inilah 

sebagai langkah penyusunan kisi-kisi. Wujud-wujud kisi-kisi 

berupa suatu tabel yang berisikan kolom aspek-aspek, 

indikator-indikator, dan sebaran nomor serta jumlah item. 

Bagian penyusunan kisi-kisi ini akan dibahas pada bab 

berikut supaya lebih mendalam atau detail. 

5. Menyusun indikator-indikator menjadi item-item 

pernyataan/pertanyaan/pengamatan 

Berdasar kisi-kisi yang dibuat maka selanjutnya peneliti 

maupun guru BK dapat mengembangkan setiap 

indikatornya menjadi item-item pertanyaan atau 

pernyataan. Hasil dari langkah inilah yang disebut sebagai 

draf Instrumen. 
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6. Mereview (uji ahli) draft instrument 

Sebelum instrumen disebarkan kepada responden, 

sebaiknya draft instrument tersebut direview terlebih 

dahulu mengenai kontennya (isinya), kebahasaannya, dan 

sistematikanya. Oleh karena itu, draft instrument tersebut 

sebaiknya direview oleh orang yang lebih ahli yakni ahli 

sesuai bidang yang akan diteliti, dan ahli dalam hal 

instrumen. Selanjutnya peneliti maupun guru BK dapat 

merevisi draft instrument tersebut sesuai masukan para 

ahli tersebut. 

7. Menguji Validitas & Reliabilitas instrumen tersebut 

Setelah melakukan revisi terhadap draf instrumen, maka 

peneliti maupun guru BK selanjutnya perlu menguji 

validitas dan reliabilitas instrumen terlebih dahulu, 

sebelum disebarkan kepada responden. Uji validitas 

menekankan pada uji setiap item, apakah memang tepat 

untuk mengukur variabel yang akan diukur. Hal ini 

seringkali dikenal dengan istilah ketepatan. Sedangkan uji 

reliabilitas lebih menekankan apakah hasil uji instrumen 

tersebut akan tetap sama jika diuji oleh oleh lain pada 

tempat dan waktu yang berbeda. Uji reliabilitas ini 

seringkali dikenal sebagai uji ketetapan. 

8. Pengumpulan data  

Jika instrumen sudah dianggap valid dan reliabel maka 

instrumen dapat disebarkan kepada responden untuk 

digunakan sebagai alat pengumpul data atau informasi. 

 Sedangkan menurut Suryabrata (1998) secara garis 

besar pengembangan skala sikap melalui langkah-langkah 

sebagai berikut: 
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1. Penyusunan spesifikasi 

Penyusunan spesifikasi dibagi lagi menjadi beberapa 

tahapan yaitu: 

a. Merumuskan Tujuan Pengukuran 

Penyusun skala sikap merumuskan tujuan umum 

penyusunan dan penyelenggaraan penyusunan 

skala. Selanjutnya merumuskan tujuan umum 

kedalam  tujuan-tujuan khusus 

b. Menentukan Subjek pengukuran 

Penyusun skala sikap menentukan siapa (calon 

responden) dan berapa jumlahnya 

c. Menentukan Waktu yang disediakan 

d. Menyusun Kisi-kisi dan Jumlah pernyataan 

Menetapkan aspek-aspek beserta indikator 

kepribadian peserta didik, baik yang berupa 

perilaku, sikap, sifat dan kondisi- kondisi kejiwaan 

lainya yang ingin di inventarisasi selaras dengan 

setiap tujuan khususnya 

2. Penulisan pernyataan 

Penyusun skala sikap menuliskan pernyataan atau 

pertanyaan dengan cara mengembangkan indikator-

indikator yang sudah ditentukan sebelumnya menjadi 

suatu kalimat pernyataan atau pertanyaan. 

3. Penelaahan pernyataan 

Selanjutnya penyusun skala sikap mengkaji isi maupun 

bahasa setiap pertanyaan atau pertanyaan yang dibuat. 

4. Perakitan instrumen 

5. Uji coba 

Penyusun melakukan uji coba (tryout) untuk menguji 

validitas dan reliabilitas instrumen kepada responden 
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lain yang memiliki karakteristik sama (mirip) dengan 

responden yang sesungguhnya. 

6. Analisis hasil uji coba 

7. Seleksi dan perakitan pernyataan 

8. Penghitungan koefisien reliabilitas skala sikap yang 

baru. 

 

Langkah-langkah dalam menyusun Skala Sikap, dapat 

dipelajari melalui diagram, seperti yang disajikan pada Gambar 

1 berikut.  

 
Gambar 1 Langkah-Langkah Penyusunan Skala Sikap 
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BAB V 

PENYUSUNAN KISI-KISI SKALA SIKAP 
 

 

Salah satu langkah penting dalam menyusun suatu 

instrumen sebagai alat pengukuran adalah dengan menyusun 

kisi-kisi instrumen terlebih duhulu. Isi instrumen akan seseuai 

dengan tujuan jika dilandasi dengan tersusunnya kisi-kisi. 

Sebaliknya, tanpa dilandasi dengan kisi-kisi maka isi dari instru-

men tidak memiliki arah yang jelas, dan tidak tepat sasaran.  

Masih banyak dijumpai peneliti yang menggunakan 

instrumen penelitiannya tanpa dilandasi dari kisi-kisi. 

Nampaknya para peneliti tersebut menginginkan penelitiannya 

instant dan cepat selesai. Hal ini berakibat pada ketidaktepatan 

data yang dikumpulkan dan dianalisis, sehingga berpengaruh 

terhadap hasil peneliiannya. Begitu pula dalam dunia 

pendidikan; banyak guru dalam menyusun soal-soal tanpa 

didahului dengan penyusunan kisi-kisinya terlebih dahulu. 

Menurut Setyadi (2016), fakta lapangan menunjukkan bahwa 

sebagian besar guru tidak membuat kisi-kisi terlebih dahulu. 

Guru langsung menyusun instrumen penilaian tanpa diawali 

dengan penyusunan kisi-kisi. Kondisi tidak ideal lain yang 

berkaitan dengan penyusunan kisi-kisi soal adalah guru 

menyusunnya setelah soal selesai. Kisi-kisi disusun hanya untuk 

memenuhi tuntutan administrasi atau acuan siswa, bukan 

sebagai landasan penulisan soal. Fakta tersebut menunjukkan 

bahwa guru belum sepenuhnya paham peran, kegunaan, dan 

manfaat kisi-kisi soal. 

Berdasar persoalan-persoalan seperti di atas maka pada 

bab ini diuraikan mengenai penyusunan kisi-kisi, khususnya 
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kisi-kisi skala sikap. Penjelasan dari isi bab ini diharapkan dapat 

membekali guru maupun peneliti dalam menyusun kisi-kisi 

instrumennya.  

 

A. Kisi-kisi Skala Sikap 

Seperti yang dijelaskan di atas bahwa proses 

pengukuran dan penilaian seharusnya diawali dengan 

membuat kisi-kisi instrumen terlebih dahulu. Secara lugas 

Puspendik (2011) menyampaikan bahwa kisi-kisi harus dibuat 

sebelum proses penyusunan instumen penilaian. Kisi-kisi 

sangat penting bagi pendidik sebelum menyusun suatu 

penilaian. Kisi-kisi penilaian adalah deskripsi mengenai ruang 

lingkup dan isi dari apa yang akan diujikan, serta memberikan 

perincian mengenai teknik dan bentuk instrumen yang 

diperlukan dalam penilaian tersebut. 

Begitu pula dalam kegiatan penelitian, peneliti harus 

membuat kisi-kisi instrumennya terlebih dahulu. Tanpa adanya 

kisi-kisi, maka dapat berakibat pada melencengnya data yang 

diperoleh. Dengan demikian, hasil dan kesimpulan penelitian 

tidak sesuai dengan fakta-fakta sesuai kondisi responden.   

Kisi-kisi merupakan matrik yang berisi spesifikasi 

instrumen yang akan disusun dan dikembangkan. Langkah 

pertama dalam menentukan kisi-kisi adalah dimulai dengan 

menentukan definisi konseptual yang berasal dari teori. 

Peneliti maupun guru perlu mengkaji dan menentukan konsep 

penting dan aspek-aspek yang akan diukur dalam penelitian 

maupun keberhasilan pembelajarannya. Selanjutnya 

mengembangkan definisi operasional berdasarkan kompetensi 

dasar, yaitu kompetensi yang dapat diukur.  

Berdasar aspek-aspek tersebut, guru maupun peneliti 

perlu menyusun indikator-indikator pada setiap aspeknya. 
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Setiap indikator yang disusun tersebut dikembangkan menjadi 

item-item pertanyaan atau pernyataan dalam instrumen. Jika 

dalam kajian sebelumnya tidak diketemukan aspek-aspek yang 

akan diukur, maka peneliti dapat langsung mengembangkan 

indikator-indikator yang sudah diuraikan dalam teori. 

Sebagai contoh di bawah ini berupa kisi-kisi 

kemandirian belajar dalam penelitian yang dikembangkan oleh 

Hidayati, dan Listyani, berdasarkan teori Yang (2010). Ada 

enam indikator kemandirian belajar siswa yang digunakan 

pada instrumen penelitian Hidayati dan Listyani berdasar teori 

Yang, yaitu: (1) Ketidaktergantungan terhadap orang lain, (2) 

Memiliki kepercayaan diri, (3) Berperilaku disiplin, (4) Memiliki 

rasa tanggung jawab, (5) Berperilaku berdasarkan inisiatif 

sendiri, dan (6) Melakukan kontrol diri. Setiap indikator 

dijabarkan menjadi tiga (3) atau 4 (empat) item (butir), yang 

terdiri item favourable (mendukung) dan item unfavourable 

(tidak mndukung). Supaya instrumen lebih mudah dibuat maka 

kisi-kisi instrumen kemandirian belajar siswa tersebut disusun 

dalam suatu matrik, seperti pada tabel 2.  

 

Tabel 2 Kisi-Kisi Instrumen Kemandirian Belajar Mahasiswa 

No Indikator Item Jumlah 

Favourable Unfavourable  

1 Tidak tergantung orang lain 6, 16 1, 4 4 

2 Memiliki kepercayaan diri 8, 17 10 3 

3 Berperilaku disiplin 11, 18 12 3 

4 Memiliki rasa tanggung jawab 7, 14 13 3 

5 Berperilaku berdasarkan 

insiatif sendiri 

2, 3, 20 5 4 

6 Melakukan kontrol diri 9, 19 15 3 

 Jumlah Item 13 7 20 
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Berdasar kisi-kisi yang telah disusun seperti yang 

disajikan pada tabel 3, maka langkah selanjutnya adalah 

menyusun butir-butir instrumen untuk tiap indikator sesuai 

jumlah item dan jenis itemnya yakni favourable ataukah 

unfavourable. Dalam contoh instrumen kemandirian belajar di 

atas, disusun terdiri atas 20 butir pernyataan. Pada setiap butir 

memiliki 4 pilihan jawaban yang terdiri dari Selalu (SL), Sering 

(SR), Jarang (JR), dan Tidak Pernah (TP).  

 

B. Pengembangan Kisi-kisi Menjadi Draf Skala Sikap 

Draf instrumen merupakan instrumen yang sudah dibuat 

peneliti berdasar kisi-kisi yang dilengkapi dengan komponen-

komponen lainnya tetapi belum dilakukan uji ahli maupun uji 

validitas dan reliabilitas. Draf instrumen baru dapat disusun 

setelah peneliti menyusun kisi-kisi secara lengkap. 

 

1. Item Pernyataan atau Pertanyaan Skala Sikap 

Berdasar kisi-kisi yang sudah disusun, selanjutnya peneliti 

membuat draf instrumen yakni mengembangkan setiap 

indikator dalam kisi-kisi menjadi item-item pertanyaan atau 

pernyataan. Item pertanyaan atau pernyataan tersebut sesuai 

dengan jumlah indikator dan jumlah item yang disediakan.  

Kalimat pertanyaan merupakan uraian kalimat yang 

berisikan pertanyaan mengenai sikap atau suatu hal tentang 

pandangan responden. Dalam kalimat tanya selalu diakhiri 

dengan simbol tanda tanya. Sedangkan kalimat pernyataan 

merupakan uraian suatu kalimat yang berisikan deskripsi salah 

satu bagian sikap atau pandangan responden mengenai suatu 

hal. 

Peneliti perlu menentukan isian setiap itemnya berupa 

kalimat pertanyaan atau pernyataan tersebut. Jika peneliti 
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menginginkan berupa kalimat pernyataan, maka keseluruhan 

item dalam instrumen berisikan kalimat pernyataan secara 

konsisten. Sebaliknya jika peneliti menginginkan isian 

instrumennya berupa kalimat pertanyaan, maka keseluruhan 

item dalam instrumen berisikan kalimat pernyataan secara 

konsisten juga. 

Kalimat Favourable dan Unfavourable 

Seringkali juga dijumpai bahwa di dalam instrumen 

ternyata ada sebaran kalimat pertanyaan atau pernyataan yang 

favourable atau unfavourable. Kalimat favourable adalah kalimat 

yang isinya mendukung pada variabel yang diukur; sehingga 

menampakkan sikap atau perilaku responden sesuai atau 

relevan dengan variabel yang diukur. Sebaliknya kalimat 

unfavourable adalah kalimat yang tidak mendukung pada 

variabel yang diukur, yakni menampakkan pada sikap perilaku 

resonden tidak relevan atau tidak sesuai, bahkan berkebalikan 

dengan variabel yang diukur. 

Penyusunan kalimat favourable atau unfavourable 

dimaksudkan untuk mengukur konsistensi jawaban responden 

mengenai sikap atau perilaku; artinya jawaban responden 

konsisten atau tidak. Jika tidak konsisten maka responden dalam 

mengisi instrumen diduga asal mengisi, tanpa memperhatikan isi 

kalimat besera jawaban yang disediakan.  

Sebagai misal jika terdapat item pernyataan yang mengukur 

sikap kebiasaan belajar mahasiswa: ‘Setiap sepulang kuliah, saya 

mendahulukan untuk meringkas isi materi kuliah’ dengan pilihan 

jawaban Selalu, Sering, Jarang, dan Tidak Pernah. Jika mahasiswa 

menjawab Sering, maka pada pernyataan yang berkebalikan 

‘Setiap sepulang kuliah, saya berusaha bermain untuk mencari 

hiburan dengan teman’ seharusnya responden tersebut 

menjawab Jarang. 
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Jumlah item kalimat favourable atau unfavourable tidak 

harus memiliki sebaran jumlah yang seimbang atau sama. 

Bahkan, banyak instrumen skala sikap yang hanya mengandung 

kalimat favourable saja tanpa disertai kalimat bersifat 

unfavourable. 

Di bawah ini dirumuskan kalimat pernyataan, dan kalimat 

pertanyaan. Di antara kedua kalimat tersebut juga ada yang 

bersifak favourable, dan unfavourable. 

Contoh item pernyataan bersifat unfavourable: Saya tidak 

berusaha hadir kuliah tepat waktu 

Pada kalimat contoh di atas merupakan kalimat 

pernyataan. Kalimat pernyataan tersebut menggambarkan 

sebagian dari keberadaan diri responden. Responden 

mengisi atau memberi jawaban dengan tanda centang pada 

kolom yang tersedia sesuai fakta-fakta pada diri responden. 

Selain itu, kalimat pernyataan tersebut bersifat 

unfavourable, karena isi kalimat tersebut tidak mendukung 

pada kemandirian belajar si responden. 

Contoh item pernyataan bersifat favourable: Saya berusaha 

hadir kuliah tepat waktu 

Kalimat contoh di atas juga merupakan kalimat 

pernyataan tetapi bersifat favourable, karena isi kalimat 

tersebut mendukung pada kemandirian belajar si responden. 

 

Contoh item pertanyaan bersifat favourable: Apakah anda 

yakin bahwa aktifitas belajar anda pada akhirnya berdampak 

pada diri anda sendiri? 

Pada kalimat contoh di atas merupakan kalimat 

pertanyaan pada responden. Kalimat pertanyaan tersebut 

bertujuan unuk mencari tahu sebagian dari keberadaan diri 

responden. Responden memberi jawaban dari pertanyaan 
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tersebut dengan membubuhkan tanda centang pada kolom 

yang tersedia sesuai fakta-fakta pada diri responden. Dalam 

kalimat pertanyaan tersebut berisikan item yang bersifat 

favourable karena isi kalimat tanya tersebut mendukung pada 

kemandirian belajar responden. 

Contoh item pertanyaan bersifat unfavourable: Apakah 

anda ragu-ragu bahwa aktifitas belajar anda pada akhirnya 

berdampak pada diri anda sendiri? 

Pada kalimat contoh di atas merupakan kalimat tanya 

pada responden. Kalimat tanya tersebut bertujuan unuk 

mencari tahu tentang keraguan resonden dalam kegiatan 

belajarnya. Responden memberi jawaban dari pertanyaan 

tersebut dengan membubuhkan tanda centang pada kolom 

yang tersedia sesuai fakta-fakta pada diri responden. Dalam 

kalimat pertanyaan tersebut berisikan item yang bersifat 

unfavourable karena isi kalimat tanya tersebut tidak mendukung 

pada kemandirian belajar responden. 

 

1. Komponen Instrumen Skala Sikap 

Instrumen berupa angket ataupun skala sikap  harus 

dilengkapi dengan komponen-komponen layaknya selaku suatu 

instrumen sehingga memperjelas pemhaman responden tentang 

maksud tujuan dan proses pengisian instrumen. Adapun 

komponen pelengkap dalam skala sikap berupa Kata Pengantar, 

Form Isian Biodata Responden (jika diperlukan), dan Petunjuk 

Pengisian Instrumen. Kata pengantar berisikan maksud tujuan 

dan keterangan secukupnya yang ditulis secara ringkas. Form 

isian biodata responden berisikan data-data responden yang 

benar-benar dibutuhkan oleh si peneliti. Sedangkan petunjuk 

pengisian instrumen berisikan penjelasan cara-cara pengisian 

skala sikap kepada responden. 



47 
 

Di bawah ini contoh skala sikap yang diadopsi dari 

Hidayati and Listyani (2010) yang dilengkapi dengan 

komponen-komponen layaknya suatu instrumen. 

 

Skala Sikap Kemandirian Belajar Mahasiswa 

Kata Pengantar 

Angket berskala Likert atau disebut Skala Sikap ini bertujuan 

untuk mengumpulkan data tentang Kemandirian Belajar 

Mahasiswa, dan tidak berpengaruh terhadap prestasi yang 

sudah anda peroleh. Hasil data yang diperoleh dari skala sikap 

ini hanya diperuntukkan sebagai kegiatan penelitian, dan 

dijaga kerahasiaannya.  

Terimakasih atas partisipasi anda dalam mengisi Skala Sikap ini. 

 

Biodata 

NAMA :  

ANGKATAN  : 

 

Petunjuk Pengisian 

1. Bacalah setiap pernyataan dengan teliti sebelum 

memberikan jawaban. 

2. Pilihlah jawaban dari pernyataan-pernyataan yang 

disediakan dengan memberikan tanda centang (√) 

jawaban yang menggambarkan keadaan dirimu. 

Terdapat 4 pilihan jawaban sbb : 

S = SELALU 

SR = SERING  

KD = KADANG-KADANG 

TP = TIDAK PERNAH 
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Tabel 3 Skala Sikap Kemandirian Belajar Mahasiswa 

 No  Pernyataan  S  SR  KD  TP  

1  Saya belajar di bawah kendali orang lain.          

2  Saya berpendapat secara sadar atas 

keinginan saya sendiri.  

        

3  Saya bertindak secara sadar atas kehendak 

saya sendiri.  

        

4  Saya meningkatkan prestasi belajar karena 

dorongan dari orang lain.  

        

5  Saya tidak merencanakan sendiri kegiatan 

belajar saya.  

        

6  Saya memilih sendiri strategi belajar saya.          

7  Saya memacu diri untuk terus semangat 

dalam belajar.  

        

8  Saya memiliki keyakinan dapat mencapai 

tujuan belajar saya.  

        

9  Saya yakin bahwa aktifitas belajar saya pada 

akhirnya berdampak pada diri saya sendiri.  

        

10  Saya tidak memiliki keyakinan bahwa saya 

mampu mengatasi masalah atau hambatan 

yang saya hadapi dalam kegiatan belajar 

saya.  

        

11  Saya senantiasa membuat perencanaan atas          

 kegiatan belajar saya.      

12  Saya tidak berusaha hadir kuliah tepat 

waktu.  

        

13  Saya tidak berusaha melaksanakan rencana 

kegiatan belajar saya sebaik mungkin.  

        

14  Saya mampu memfokuskan perhatian dalam 

kegiatan perkuliahan.  

        

15  Saya tidak mengevaluasi hasil belajar saya.          
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 No  Pernyataan  S  SR  KD  TP  

16  Saya menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan 

saya sesuai dengan kemampuan saya 

sendiri.  

        

17  Saya berani menyampaikan pendapat yang 

berbeda dari pendapat orang lain.  

        

18  Saya senantiasa mengumpulkan tugas-tugas 

perkuliahan tepat waktu.  

        

19  

  

Saya mencermati kenaikan dan penurunan 

hasil belajar yang saya peroleh.  

        

20  Saya mengerjakan sosal-soal latihan, 

meskipun bukan sebagai tugas perkuliahan.  
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BAB VI 

UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS SKALA SIKAP 

 

 
Suatu instrumen menjadi layak digunakan jika sudah 

diuji kontennya (isinya), kebahasaannya, dan kemudahan 

dalam penggunaannya. Pengujian suatu instrumen seperti 

skala sikap perlu diawali dari Uji Ahli terlebih dahulu, dan 

dilanjutkan dengan Uji Validitas dan Reliabilitas. Kedua tahap 

tersebut merupakan persyaratan penting bagi penggunaan 

skala sikap sebelum digunakan sebagai alat pengumpul data 

dalam suatu kegiatan penelitian. 

Kenyataannya masih banyak peneliti, khususnya 

peneliti awal, yang kurang memandang penting kedua langkah 

tersebut sehingga berakibat pada lemahnya kelayakan data 

yang diperoleh. Oleh karena itu, pada bab ini menguraikan 

tentang proses uji ahli, uji validitas dan reliabilitas.  

 

A. Uji Ahli 

Setiap instrumen penelitian yang sudah disusun oleh 

penelii, perlu dikaji oleh orang ahli (Expert Judgement) 

sebelum digunakan mengumpulkan data. Ahli yang dimaksud 

adalah orang yang ahli di bidang yang diteliti, dan atau ahli 

dalam bidang instrumen.  

Dalam uji ahli, instrumen yang terdiri dari butir-butir 

pernyataan atau pertanyaan perlu dilengkapi dengan teori 

yang digunakan, kisi-kisi yang dibuat, dan instrumen validasi. 

Instrumen beserta kelengkapannya tersebut diserahkan 

kepada para ahli yang sudah ditentukan.  
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Tujuan dari uji ahli ini adalah untuk memperkecil 

tingkat kelemahan dan kesalahan dari instrumen yang telah 

dibuat oleh peneliti. 

Bagi mahasiswa yang melakukan penelitian sebagai 

tugas akhir, uji ahli dapat dilakukan oleh para pembimbing 

tugas akhir tersebut. Dengan demikian, para pembimbing 

wajib melakukan validasi instrumen yang sudah disusun oleh 

mahasiswa bimbingannya. Hal tersebut dapat dilakukan 

dengan cara melakukan kajian dari teori yang digunakan, kisi-

kisi dan instrumen yang sudah disusun mahasiswa. 

Berdasar masukan uji ahli tersebut selanjutnya peneliti 

melakukan revisi instrumennya. Selain berupa evaluasi dan 

penilaian terhadap instrumen, biasanya hasil uji ahli berupa 

masukan tambahan kelengkapan instrumen, penggunaan 

bahasa atau kalimat, masukan terhadap penjelasan cara 

penggunaan instrumen.   

Adapun komponen kelengkapan validasi dalam uji ahli 

sebaiknya terdiri dari 1) surat permohonan validasi kepada 

ahli, 2) penjelasan ringkas ruang lingkup instrumen yang dibuat 

(a.l. Target atau Subjek Penelitian, Nama Peneliti, Judul 

Penelitian), 3) Tujuan dan Petunjuk Validasi, 4) Angket Validasi 

yang diisi oleh Validator, 5) Saran Perbaikan, dan 6) 

Kesimpulan hasil validasi terhadap keberadaan instrumen. 

Kelengkapan instrumen validasi tersebut sangat memudahkan 

para validator dalam melakukan validasi instrumen. Contoh 

komponen kelengkapan validasi instrumen dalam proses 

validasi dapat dikaji dari contoh di bawah. 

 

 

 

 



52 
 

Contoh Hasil Lembar Validasi Instrumen melalui Uji Ahli 

 

Skala Sikap Model Pembelajaran dan Kemandirian Belajar 

Peserta Didik 

Mohon kesediaan Bp/Ibu untuk memvalidasi Skala Sikap dari 

penelitian kami. Kami mengucapkan terimakasih atas 

kesediaan Bapak/ Ibu untuk mengisi lembar validasi ini. 

Masukan yang Bapak/ Ibu berikan menjadi bahan perbaikan 

berikutnya. 

 

Sasaran Penelitian : Peserta Didik 

Nama Peneliti  : Tritjahjo Danny Soesilo, Setyorini, Firosalia 

Kristin 

Judul Penelitian : Pengaruh Model Pembelajaran terhadap 

Kemandirian Belajar di Masa Pandemi 

pada Peserta Didik di SD, SMP, SMA dan 

SMK Kota Salatiga 

 

A. TUJUAN 

Lembar validasi ini bertujuan untuk mengetahui pendapat 

Bapak/ Ibu tentang kevalidan Skala Sikap Model 

Pembelajaran dan Kemandirian Belajar Peserta Didik 

 

B. PETUNJUK PENGISIAN  

1. Ada dua instrumen yang perlu divalidasi yakni 1) Angket 

Model Pembelajaran, dan 2) Skala Sikap Kemandirian 

Belajar 

2. Mohon Bp/Ibu mengisi identitias pada bagian identitas 

di bawah ini. 

3. Pada Bagian Pertama (berupa Angket Penggunaan Model 

Pembelajaran, dan Skala Sikap Kemandirian Belajar Peserta 
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Didik) bp/Ibu dimohon memberikan tanda checklist (V) 

pada skala penilaian yang dianggap sesuai. Rentang skala 

penilaian adalah 1, 2, 3, 4 dan 5 dengan kriteria bahwa 

semakin besar bilangan yang dirujuk, maka semakin baik/ 

sesuai dengan aspek yang disebutkan. 

Keterangan skala penilaian: 1 = tidak relevan/ tidak 

baik, 2 = kurang relevan/ kurang baik, 3 = cukup 

relevan/ cukup baik, 4 = relevan/ baik, 5 = sangat 

relevan/ sangat baik. 

4. Pada Bagian Kedua mohon bapak/Ibu memberikan saran 

dan masukan terhadap Angket Penggunaan Model 

Pembelajaran, dan Skala Sikap Kemandirian Belajar Peserta 

Didik pada tempat yang telah disediakan. 

5. Pada Bagian Ketiga mohon bp/Ibu berkenan memberi 

kesimpulan tentang instrumen tersebut dengan memberi 

tanda lingkaran pada alternatf yang disediakan.  

 

C. IDENTITAS VALIDATOR 

Nama   : Dr. Ambarwati, M.Pd. 

Unit Kerja  : Prodi BK FKIP Universitas Pandawa 

 

I. VALIDASI ANGKET VALIDASI MODEL PEMBELAJARAN 

 

1) INSTRUMEN VALIDASI ANGKET MODEL 

PEMBELAJARAN 

 

No Aspek yang Dinilai Skala Penilaian 

1 2 3 4 5 

A FORMAT      

1 Sistematika Penulisan    V  

2 Kejelasan Petunjuk Pengisian Soal     v 
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3 Jenis dan Ukuran Huruf     v 

B BAHASA      

1 Kebenaran tata Bahasa    v  

2 Kesederhanaan struktur kalimat    v  

3 Kejelasan petunjuk atau arahan     v 

4 Sifat komunikatif bahasa yang digunakan    v  

5 Bahasa mudah dipahami     v 

6 Penulisan sesuai dengan EYD     v 

7 Kata-kata yang digunakan tidak bermakna 

ganda 

    v 

C ISI      

1 Kesesuaian dengan indikator     v 

2 Ketepatan bentuk soal      v 

3 Butir soal berkaitan dengan materi    v  

4 Kelayakan dan kelengkapan item    v  

5 Tingkat kebenaran setiap butir soal    v  

 

 

2) SARAN PERBAIKAN 

a. Angket dalam google form supaya diisi semua oleh 

responden perlu di setting “wajib mengisi” sehingga 

jika belum mengisi tidak bisa ke Langkah berikutnya  

--------------- 

b. Perlu dipertimbangkan jumlah pilihan jawaban, jika 

ganjil ada kecenderungan orang akan memilih 

pilihan yang tengah.------------------------------------------

-------------------- 

c. Judul besar dalam google form ANGKET 

KEMANDIRIAN BELAJAR. Sebaiknya tiap halaman 

diberi judul sendiri, sesuai dengan judul angketnya. 

---------------------------------------------------------------------

--------------------------------------- 
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d. KESIMPULAN ANGKET MODEL PEMBELAJARAN 

Mohon dilingkari pada nomor yang sesuai dengan kesimpulan 

Bapak/Ibu.  

Berdasarkan penilaian yang sudah dilakukan Lembar Validasi 

Angket Model Pembelajaran ini dinyatakan 

1. Layak digunakan  tanpa revisi 

2. Layak digunakan setelah revisi 

3. Tidak Layak digunakan 

 

II. VALIDASI SKALA SIKAP KEMANDIRIAN BELAJAR 

 

1) INSTRUMEN SKALA SIKAP VALIDASI KEMANDIRIAN 

BELAJAR 

 

No Aspek yang Dinilai Skala Penilaian 

1 2 3 4 5 

A FORMAT      

1 Sistematika Penulisan    v  

2 Kejelasan Petunjuk Pengisian Soal     v 

3 Jenis dan Ukuran Huruf     v 

B BAHASA      

1 Kebenaran tata bahasa    v  

2 Kesederhanaan struktur kalimat     v 

3 Kejelasan petunjuk atau arahan     v 

4 Sifat komunikatif bahasa yang digunakan    v  

5 Bahasa mudah dipahami    v  

6 Penulisan sesuai dengan EYD     v 

7 Kata-kata yang digunakan tidak bermakna 

ganda 

    v 

C ISI      

1 Kesesuaian dengan indikator    v  

2 Ketepatan bentuk soal      v 

3 Butir soal berkaitan dengan materi     v 
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4 Jumlah item yang dibuat sama rata dengan 

semua indikator 

    v 

5 Kelayakan dan kelengkapan item    v  

6 Tingkat kebenaran setiap butir soal    v  

2) SARAN PERBAIKAN 

a. Angket dalam google form supaya diisi semua oleh 

responden perlu di setting “wajib mengisi” sehingga 

jika belum mengisi tidak bisa ke Langkah berikutnya  

--------------- 

b. Perlu dipertimbangkan jumlah pilihan jawaban, jika 

ganjil ada kecenderungan orang akan memilih 

pilihan yang tengah.------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

 

c. KESIMPULAN SKALA SIKAP KEMANDIRIAN BELAJAR 

Mohon dilingkari pada nomor yang sesuai dengan kesimpulan 

Bapak/Ibu.  

Berdasarkan penilaian yang sudah dilakukan Lembar Validasi 

Skala Sikap Kemandirian Belajar Peserta Didik ini dinyatakan 

1. Layak digunakan  tanpa revisi 

2. Layak digunakan setelah revisi 

3. Tidak Layak digunakan 

     

  Salatiga, 3 Agustus  2021 

     Validator Ahli 

 

 (Dr. Ambarwati, M.Pd.) 
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B. Pemahaman Uji Validitas dan Reliabilitas 

Uji validitas dan reliabilitas seringkali dilakukan sebagai 

uji coba instrumen. Uji coba instrumen dilakukan untuk 

menguji apakah instrumen yang disusun sudah valid dan 

reliabel, ataukah belum? Secara umum, tujuan pengujian 

validitas dan reliabilitas adalah untuk menyakinkan bahwa 

instrumen yang disusun memang benar-benar tepat dalam 

mengukur variabel yang diteliti dan menghasilkan data yang 

valid. Kelemahan atau baik buruknya suatu instrumen dapat 

dilihat dari hasil pengolahan atau analisis uji validitas dan 

reliabilitas.  

Secara khusus, uji validitas untuk mengetahui sejauh 

mana instrumen itu mampu mengukur apa yang seharusnya 

diukur. Uji validitas digunakan untuk menguji ketepatan atau 

kelayakan atau kesahihan isi instrumen sesuai variabel yang 

diteliti sehingga sering disebut uji ketepatan.  

Jika dari hasil uji validitas sudah memenuhi syarat atau 

tepat maka item-item tersebut dianggap valid. Skala sikap 

dikatakan valid (sahih) jika item-item pertanyaan-pertanyaan 

atau pernyataan pada instrumen memang mampu untuk 

mengungkapkan yang akan diukur. Diharapkan suatu 

instrumen memiliki tingkat validitas pada tingkat tinggi yang 

ditunjukkan hasil skorenya dengan angka positif yang 

cenderung mendekati satu. Sebaliknya suatu instrumen yang 

memiliki validitas rendah merupakan instrumen yang kurang 

baik atau tidak direkomendasikan, bahkan sebaiknya 

dikeluarkan dari kelompok indikator. 

Sebagai contoh, peneliti ingin mengukur kemampuan 

berbicara siswa PAUD, tetapi isi instrumen peneliti 

menekankan item-item pengamatan tentang cara bersosialisasi 

siswa. Pengukuran tersebut tidak tepat (valid) karena apa yang 
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seharusnya diukur malah tidak dilakukan. Peneliti justru 

melakukan pengukuran pada variabel yang lain. 

Adapun kategori validitas berdasar pengklasifikasian 

validitas yang dikemukakan oleh Guilford (1956, dalam 

Anonim, 2021) terbagi menjadi 6 yakni paling baik, baik, cukup, 

kurang dan jelek, serta tidak valid, sesuai dalam tabel berikut. 

Tabel 4 Kategori Validitas 

Parameter Kategori Validitas 

0,80 < rxy  1,00 Validitas sangat tinggi (paling baik) 

0,60 < rxy  0,80 Validitas tinggi (baik) 

0,40 < rxy  0,60 Validitas sedang (cukup) 

0,20 < rxy  0,40 Validitas rendah (kurang) 

0,00 < rxy  0,20 Validitas sangat rendah (jelek) 

           rxy  0,00 Tidak valid 

Sumber: Anonim, 2021 (https://www.statmat.net/uji-validitas-dan-

reliabilitas/) 

 

Sedangkan uji reliabilitas digunakan untuk menguji 

konsistensi atau ketetapan instrumen, sehingga sering disebut 

uji ketetapan. Uji validitas selalu berkaitan dengan hasil uji 

reliabilitas. Baik buruknya hasil reliabilitas tergantung pada 

tinggi rendahnya skore hasil uji validitas. Jika setiap item hasil 

uji validitas memiliki skore positif yang tinggi maka hasil 

reliabilitaspun juga akan mendapatkan skore yang tinggi pula. 

Hal ini ditunjukkan dari skore yang diperoleh dari tingkat 

keandalan reliabilitas instrumen.  

 

C. Macam-macam Validitas  

Menurut (Soesilo, 2016), terdapat tiga macam validitas 

terkait dengan penyusunan suatu instrumen, yaitu validitas isi, 

validitas konstrak, dan validitas ramalan. 

https://www.statmat.net/uji-validitas-dan-reliabilitas/
https://www.statmat.net/uji-validitas-dan-reliabilitas/
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1. Validitas isi 

Soesilo (2016) menyatakan bahwa validitas isi 

berkenaan dengan kesanggupan instrumen untuk mengukur isi 

yang harus diukur. Artinya, alat ukur tersebut memang benar-

benar mampu mengungkap isi suatu konsep atau variabel yang 

hendak diukur. Misalnya pada tes hasil belajar matapelajaran 

IPA dengan pokok bahasan penguapan, maka harus bisa 

mengungkap tentang materi yang terkait dengan penguapan, 

dan bukan mengukur materi yang lain. Tentu hal ini bisa 

dilakukan dengan cara menyusun tes yang bersumber dari 

kurikulum matapelajaran yang hendak diukur, dan dengan 

mengkaji buku-buku sumber yang relevan dengan penguapan. 

Dengan demikian, tes hasil belajar memang mengukur 

pemahaman siswa tentang penguapan. Oleh sebab itu, harus 

dibuat kisi-kisi tes hasil belajar tentang penguapan, seperti 

format kisi-kisi di bawah ini.  

KISI-KISI TES HASIL BELAJAR 

Bidang studi : .................... 

Semester  : .................... 

Kelas : .................... 

 

Tabel 5 Format Contoh Kisi-kisi Tes Hasil Belajar 

Pokok bahasan 
untuk satu semester 

Konsep atau 
materi 

esensial 

Jumlah 
Pertanyaan 

Jenis tes Validitas 
yang 

diakui 

Pokok bahasan 1 1.1 ……………… 3 soal pilihan ganda Aplikasi dan 
seterusnya 

 1.2 
……………… 

2 soal Aplikasi dan 
seterusnya 

 

Pokok bahasan 2 2.1 
……………… 

2 soal   

 2.2 
……………… 

3 soal   

 dan 
seterusnya 
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Perlu dipahami bahwa validitas isi sebenarnya tidak 

harus melalui uji coba dan analisis statistik, yang dinyatakan 

dalam bentuk angka-angka. Pemenuhan validitas isi dapat 

dilakukan oleh peneliti atau penyusun tes atau instrumen 

dengan meminta bantuan ahli di bidang matapelajaran atau 

sesuai variabel yang akan diukur tersebut. Dalam kegiatan uji 

ahli tersebut, para ahli yang ditunjuk bertugas menelaah 

apakah konsep materi atau indikator yang disusun telah 

memadai atau belum sebagai sampel tes atau sebagai suatu 

instrumen.  

 

2. Validitas Bangun Pengertian (Construct validity) 

Soesilo (2016) menyatakan bahwa validitas bangun 

pengertian atau konstrak (construct validity) berkenaan 

dengan kemampuan instrumen untuk mengukur 

pengertian-pengertian yang terkandung dalam materi yang 

diukurnya. Dalam ilmu-ilmu sosial seperti di bidang pendidikan, 

banyak dijumpai konsep yang bersifat abstrak, misalnya 

konsep diri, percaya diri, motivasi belajar. Sebagai suatu 

variabel penelitian, harus memiliki kejelasan apa yang hendak 

diukurnya, sehingga konsep-konsep yang masih abstrak 

tersebut perlu dijabarkan lebih spesifik terlebih dahulu, 

sehingga mudah diukur.  

Setiap konsep atau aspek dalam suatu variabel harus 

dikembangkan menjadi berbagai indikator. Dengan adanya 

penjabaran indikator-indikator dari setiap aspek maka bangun 

pengertian akan nampak dan memudahkan dalam 

menetapkan cara pengukuran. Dalam menetapkan indikator 

suatu aspek dapat dilakukan dalam dua cara, yakni (a) 

menggunakan pemahaman atau logika berpikir atas dasar teori 
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pengetahuan ilmiah dan (b) menggunakan pengalaman 

empiris, yakni apa yang terjadi dalam kehidupan nyata. 

Contoh: variabel penelitian tentang “Motivasi Belajar”, 

dapat dilihat dari pengalaman, aspek-aspek yang akan 

dijabarkan dalam indikator empiris antara lain adalah:  

- Memiliki tujuan belajar 

- Menyusun rancangan kegiatan belajar  

- Kebiasaan dalam belajar 

- Penyediaan fasilitas belajar 

Aspek-aspek tersebut tentu masih perlu dikaji lebih 

mendalam dengan para ahli sehingga benar-benar dapat 

mengukur bangun pengertian yang terdapat dalam konsep 

motivasi belajar.  Sedangkan jika ditinjau dari teoritik (deduksi 

teori), konsep motivasi belajar dapat dilihat dari aspek-aspek 

berupa: 

- Memiliki manfaat belajar  

- Menyusun tujuan belajar 

- Memanfaatkan peluang belajar 

- Mendapatkan pujian dan teguran 

- Merasakan pengaruh lingkungan 

Selain menyusun instrumen sendiri berdasar teori 

maupun pengalaman praktis, peneliti juga dapat mengadopsi 

instrumen yang sudah pernah disusun oleh peneliti lain. 

Namun, indikator-indikator pada instrumen yang diadopsi 

perlu ditinjau atau diperbaiki kembali sehingga sesuai dengan 

kondisi subjek dan tujuan penelitian yang akan dilakukan. 

 

3. Validitas Ramalan (predictive validity) 

Validitas ramalan artinya dikaitkan dengan kriteria 

tertentu yang diinginkan. Dalam validitas ini yang diutamakan 

bukan isi tes tapi kriterianya, maksudnya apakah alat ukur 
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tersebut dapat digunakan untuk meramalkan suatu ciri atau 

perilaku tertentu atau kriteria tertentu yang diinginkan. Misal-

nya alat ukur tentang motivasi belajar, apakah dapat 

digunakan untuk meramal prestasi belajar yang dicapai, karena 

terdapat hubungan yang positif antara motivasi dengan 

prestasi. Motivasi dapat digunakan meramal prestasi bila 

skor-skor yang diperoleh dari ukuran motivasi berkorelasi 

positif dengan skor prestasi (Soesilo, 2016).  

Soesilo (2016) menyatakan bahwa validitas ramalan ini 

mengandung dua makna yakni validitas jangka pendek dan 

validitas jangka panjang.  

Pertama, validitas jangka pendek, diartikan bahwa daya 

ramal alat ukur tersebut hanya untuk masa yang tidak lama, 

hanya masa tertentu saja. Skor motivasi belajar berkorelasi 

dengan prestasi hanya pada saat terjadinya pengukuran itu 

saja. Misalnya, ketetapan (reliability) terjadi pada semester 

dua artinya daya ramal berlaku pada semester dua, dan belum 

tentu terjadi pada semester berikutnya.  

Kedua, validitas jangka panjang mengandung makna 

skor tersebut akan berkorelasi pada waktu yang lebih lama, 

dan selanjutnya. 

Namun sejauh ini, yang sering dijumpai adalah validitas 

isi dan validitas bangun pengertian. Validitas isi dan bangun 

pengertian mutlak diperlukan dan bisa diupayakan tanpa 

melakukan pengujian secara statistika. 

 

D. Uji Validitas 

Teknik pertama dan populer yang digunakan dalam uji 

validitas dan reliabilitas adalah teknik Korelasi Product 

Moment yang dikemukakan oleh Pearson. Rentangan hasil uji 

validitas antara -1.0 sampai dengan 1.0. Menurut Azwar (2011) 

https://www.statistikian.com/2012/07/pearson-dan-asumsi-klasik.html
https://www.statistikian.com/2012/07/pearson-dan-asumsi-klasik.html
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item dianggap valid jika skor korelasinya minimal sbesar 0,2. 

Namun, standar valid yang sering digunakan adalah minimal 

0.300, jika kurang dari skore tersebut maka item tersebut 

dikategorikan jelek sehingga item sehingga dianggap gugur 

atau dihilangkan dari instrumen tersebut. 

Dalam uji validitas sebagai try out instrumen para ahli 

statistik sepakat batasan minimal responden adalah sebanyak 

30 orang. Dengan jumlah tersebut dianggap sudah 

representatif yakni memiliki sifat atau karakteristik ciri-ciri dari 

suatu populasi. Tentu dalam pemilihan responden untuk uji 

validitas tersebut dipilih yang memiliki sifat atau karakteristik 

sesuai ciri-ciri populasinya. 

Berikut di bawah ini merupakan contoh dalam 

mengolah data untuk uji validitas. Perlu dipahami bahwa 

dalam contoh di bawah ini, yakni dari tabel 6 hingga tabel 14, 

hanya menggunakan responden sebanyak 10 orang saja, yang 

sebenarnya belum memenuhi kriteria jumlah dalam uji 

validitas. Penggunaan contoh hanya 10 orang dimaksudkan 

penulis supaya lebih sederhana. Oleh karena itu, pembaca 

diharapkan lebih fokus pada proses pengolahan data pada uji 

validitas. 

1. Cara Menentukan Validitas dengan Menggunakan 

Rumus 

Perhitungan validitas dari sebuah instrumen dapat 

menggunakan rumus korelasi product moment atau 

korelasi Pearson. Rumusnya adalah sebagai berikut: 

rxy =    

(Suharsimi Arikunto, 1991) 

rxy  = koefisien korelasi N = jumlah responden uji coba 

x     = skor tiap item y = skor seluruh item responden uji coba 
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Dalam menginterpretasikan tingkat validitas, maka 

hasil skore koefisien korelasi dikategorikan pada 

kriteria atau kategori sesuai pada tabel 4.  

Secara manual juga dapat dilakuakan dengan cara 

hasil r hitung dengan r tabel. Setelah harga 

koefisien validitas tiap butir atau item diperoleh, 

selanjutnya hasilnya dibandingkan dengan nilai r 

dari tabel pada taraf signifikansi 5% dan taraf 

signifikansi 1% dengan df= N-2. Jika rhitung > rtabel 

maka koefisien validitas butir soal pada taraf 

signifikansi. 

Di bawah ini adalah contoh data yang disusun 

dalam suatu tabel. Ada 10 responden yang sudah 

mengisi skala sikap motivasi belajar. Skala sikap 

motivasi belajar terdiri dari 10 item atau butir. 
 

Tabel 6 Contoh Hasil Input Data 

No. 
Item 

No. Item 
Jumlah 
Skor (Y) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

1 4 1 4 4 4 1 3 1 1 3 26 

2 4 3 2 3 2 3 3 4 3 2 29 

3 2 4 3 4 4 2 4 1 2 3 29 

4 1 2 1 2 2 4 3 1 3 2 21 

5 4 3 1 2 1 4 3 1 4 3 26 

6 2 3 4 2 3 2 4 4 3 3 30 

7 2 2 1 3 3 1 1 1 4 3 21 

8 4 2 1 4 3 4 3 1 3 3 28 

9 3 3 3 4 2 3 4 1 4 3 30 

10 4 3 1 3 1 2 2 2 1 2 21 

∑X 30 26 21 31 25 26 30 17 28 27  

∑Y 261 
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Tabel 7 Tabel Penolong untuk Mengetahui Validitas Kuesioner 

Item No 1 

N X Y X2 Y2 XY 

1 4 26 16 676 104 

2 4 29 16 841 116 

3 2 29 4 841 58 

4 1 21 1 441 21 

5 4 26 16 676 104 

6 2 30 4 900 60 

7 2 21 4 441 42 

8 4 28 16 784 112 

9 3 30 9 900 90 

10 4 21 16 441 84 

∑ 30 261 102 6941 791 

 

Langkah-langkahnya dapat kita lakukan sebagai berikut: 

Masing-masing soal item 1-10 yang akan diuji validitas 

dimasukan pada rumus di bawah ini: 

Uji validitas untuk item no 1: 

rxy =    

rxy =   

rxy  =  

rxy        =  

rxy        =  

rxy     =  

rxy     = 0,203 

Dari perhitungan diatas, diperoleh hasil r hitung = 

0,203. Selanjutnya nilai tersebut dikonsultasikan 

dengan r tabel product moment pada taraf 
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significant dengan df = 8, taraf signifikansi 5% = 

0,632 dan taraf signifikansi 1% = 0,765. Jika r hitung 

> r tabel taraf sig 1% > r tabel taraf sig 5% maka 

dapat dinyatakan valid dan sebaliknya, maka pada 

perhitungan item no 1 dinyatakan tidak valid 

karena r hitung < r tabel (0,203<0,632<0,765). 

Catatan: untuk perhitungan item no 2-10 caranya 

sama seperti di atas. 

 

2. Cara Menentukan Validitas dengan Menggunakan 

Software MS Exel 

Penentuan validitas dengan menggunakan Software MS 

Exel dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

1) Input data hasil angket instrumen dalam worksheet 

(lembar kerja) 

2) Pada kolom paling kanan, jumlahkan skor setiap 

responden dengan menggunakan fungsi yang ada di 

excel, menggunakan syntax/perintah [=sum(range 

cell)]. Range cell diisi dengan rentang sel mulai dari 

item soal pertama sampai dengan item soal terakhir 

instrumen angket. 

3) Pada baris paling bawah, untuk setiap kolom item 

butir soal kita hitung nilai korelasi Pearson dengan 

fungsi excel yang memiliki syntax [=pearson(array 

cell1; array cell2)].  

Array cell1 berisikan rentang sel item soal yang akan 

dihitung dan array cell2 berisikan rentang sel jumlah 

skor sebagaimana yang telah dihitung sebelumnya. 

4) Pada baris setelah korelasi Pearson, cari nilai t-

hitung dengan mendefinisikan sebuah fungsi di excel 

hasil interpretasi terhadap rumus t, syntax-nya dapat 
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dituliskan sebagai [=SQRT(n-2)*rxy/SQRT(1-rxy^2)]. 

nilai n diisi dengan jumlah responden instrumen 

angket dan nilai rxy diisi dengan nilai korelasi yang 

telah dihitung pada baris sebelumnya. 

5) Nilai t-tabel dapat kita hitung menggunakan fungsi 

excel dengan menuliskan syntax 

[=tinv(probability;degree of freedom)]. 

Probability diisi dengan taraf signifikansi yang kita 

inginkan, misalnya jika kita menggunakan 

alpha=0,05 dengan dua arah, dan degree of freedom 

diisi dengan derajat kebebasan yang nilainya = n-2. 

6) Penentuan signifikansi validitas dapat menggunakan 

perintah yang kita tulis pada baris dibawah 

perhitungan t-hitung yaitu [=IF(p>q;"valid";"tdk 

valid")]. p berisikan nilai t-hitung dan q nilai t-tabel. 

7) Hasilnya adalah sebagai berikut: 

Tabel 8 Contoh Hasil Penghitungan Validitas dengan Menggunakan 

Software MS Excel 

 

Kelebihan dari metode perhitungan validitas dengan 

excel ini adalah kepraktisannya dalam melakukan perubahan 



68 
 

data item instrumen angket dan kita dapat menghitungnya dan 

mendapatkan hasil dengan cepat. 

 

3. Cara Menentukan Validitas dengan Menggunakan 

SPSS 

Sudah banyak peneliti yang melakukan uji validitas 

reliabilitas instrumennya dengan menggunakan program SPSS. 

Sebagai contoh yang pernah ditulis oleh Soesilo (2016), data 

hasil pengisian skala sikap tentang motivasi belajar yang terdiri 

dari 10 butir pernyataan, seperti pada data dibawah ini: 

 

Tabel 9 Data Hasil Pengukuran Motivasi Belajar 

No Nama No. Item 

Jumlah 

Skor 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

1 Mimi 4 1 4 4 4 1 3 1 1 3 26 

2 Momo 4 3 2 3 2 3 3 4 3 2 29 

3 Nana 2 4 3 4 4 2 4 1 2 3 29 

4 Nini 4 3 1 2 1 4 3 1 4 3 26 

5 Lala 1 2 1 2 2 4 3 1 3 2 21 

6 Lolo 2 3 4 2 3 2 4 4 3 3 30 

7 Lili 2 2 1 3 3 1 1 1 4 3 21 

8 Tata 4 2 1 4 3 4 3 1 3 3 28 

9 Titi 3 3 3 4 2 3 4 1 4 3 30 

10 Toto 4 3 1 3 1 2 2 2 1 2 21 

Adapun langkah-langkahnya analisisnya sebagai 

berikut: 

1. Memasukkan data ke SPSS 

a) Klik file - New – Data 

b) Klik bagian DATA VIEW pada sudut kiri 

bawah di lembar kerja SPSS 
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c) Ketikkan skor jawaban masing-masing item 

dan nilai totalnya seperti dalam gambar 

berikut ini. 

Tabel 10 Contoh Tabel Induk Data Motivasi Belajar di SPSS 

 
Sumber: Soesilo (2016) 

2. Menyimpan data 

Klik Variable View di pojok bawah kiri, kemudian 

berikan nama motivasi belajar pada kolom 

sesuai isian data tersebut  

3. Pengolahan data 

Datanya adalah nomor item 1 – 10 diolah 

melalui langkah berikut: 

a) Klik menu ANALYZE, dilanjutkan klik scale, dan 

Reliability analisis. 

 
b) Blok seluruh nomor item dan totalnya, 

kemudian klik sehingga data tersebut berpindah 

ke kolom item. Klik pada bagian kolom Statistik, 

dan pilih (beri tanda centang) item, scale, dan 



70 
 

scale if item deleted. Selanjutnya klik continue, 

dan klik OK untuk memperoleh hasil/output. 

 

Tabel 11 Hasil Pemindahan Data ke Kolom Items 

 
 

 

 
Tabel 12 Pemberian Tanda Centang pada Kolom Descriptive for: 
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c) Selanjutnya akan menghasilkan Output dari 

pengolahan datanya seperti dalam tabel 

berikut: 

 

Tabel 13 Output Hasil Pengolahan Uji Validitas 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

VAR00001 23.1000 13.878 -.103 .342 

VAR00002 23.5000 12.500 .186 .200 

VAR00003 24.0000 9.778 .359 .051 

VAR00004 23.0000 12.889 .106 .233 

VAR00005 23.6000 12.933 .029 .271 

VAR00006 23.5000 14.500 -.174 .379 

VAR00007 23.1000 9.433 .691 -.080a 

VAR00008 24.4000 12.489 .030 .276 

VAR00009 23.3000 14.233 -.140 .358 

VAR00010 23.4000 12.933 .333 .189 

a. The value is negative due to a negative average covariance among items. This violates 

reliability model assumptions. You may want to check item codings. 

 

4. Menentukan Item-item yang Valid  

Menurut Azwar (dalam Soesilo, 2016), standar valid jika 

Corrected Item-Total Correlation hasilnya di atas 0,2. 

Berkaitan dengan standar tersebut, maka item yang 

valid pada tabel 13 hanya ada 3 butir yakni item nomor 

3, 7, 10; item yang lainnya di bawah 0,2 bahkan 

terdapat bernilai minus.  

Jika dalam pengujian tersebut terdapat butir-butir 

(item-item) yang ternyata tidak valid maka harus 

dibuang atau diganti dengan item yang lain. Jadi jika 

sebuah butir tidak valid, maka otomatis butir atau item 

tersebut dibuang.  
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Setiap aspek yang diukur harus memiliki beberapa item 

yang terhitung valid. Jika banyak aspek ternyata 

memiliki item-item yang tidak valid maka disarankan 

peneliti perlu menyusun draf instrumennya kembali 

berdasar kisi-kisi yang sudah dibuat. Oleh karena itu, 

untuk menghindari kondisi tersebut maka sebaiknya 

peneliti menyusun atau menyediakan banyak item pada 

setiap aspek-aspek yang akan diukur terlebih dahulu. 

Dengan masih tersedianya beberapa item valid pada 

setiap aspek yang akan diukur, maka instrumen masih 

dianggap layak untuk digunakan. 

Butir-butir yang sudah valid kemudian baru secara 

bersama diukur reliabilitasnya. 

 

E. Uji Reliabilitas 

Dalam analisis uji reliabilitas dimulai dengan menguji 

validitas data terlebih dahulu, baru diikuti dengan mengkaji uji 

reliabilitas. Namun, dalam pengolahan uji validitas dan 

reliabilitas tersebut terjadi secara bersamaan. 

1. Pengertian Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas disebut juga uji ketetapan, maksudnya 

menguji keajegan atau konsistensi atau kestabilan suatu 

instrumen dari waktu ke waktu. Jika suatu instrumen 

dinyatakan sudah reliabel yang ditunjukkan dengan skore 

reliabilitas, maka instrumen tersebut akan menjadi tetap 

konsisten atau reliabel dalam mengukur suatu variabel 

meskipun digunakan pada waktu dan tempat yang berbeda. 

Jadi, kapanpun alat ukur tersebut digunakan selama sudah 

reliabel maka akan memberikan hasil ukur yang sama.  

Contoh paling nyata adalah saat mengukur berat sebuah batu 

dengan menggunakan timbangan (satuan berat). Jika batu 
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tersebut ditimbang dan memiliki berat 5 kg, maka oleh orang 

lain dan kapanpun ditimbang lagi juga akan memiliki berat 

yang sama, yaitu 5 kg. 

Dalam contoh lain; seorang peneliti menguji skala sikap 

tentang kemandirian belajar pada siswa kelas X SMA yang 

didapatkan sudah reliabel. Jika skala sikap tersebut digunakan 

oleh peneliti lain, maka hasilnya tetap menunjukakan hasil 

yang sama pula. Skala sikap tersebut dikatakan memiliki 

ketetapan atau ajeg jika hasil pengukuran saat ini 

menunjukkan kesamaan dengan hasil pada saat yang berlainan 

waktunya, terhadap siswa yang sama.  

Namun, dapat dijumpai bahwa ada perbedaan hasil 

pengukuran sehingga skala sikap tersebut keajegannya 

menjadi kurang baik. Adanya bias semacam ini bukan 

disebabkan oleh rendahnya realibitas alat ukurnya, melainkan 

banyak faktor yang menjebabkan hasilnya menjadi bias. Salah 

satu penyebabnya adalah kondisi fisik maupun mental 

responden (a.l. peserta didik) yang kurang sehat. Pengisian 

instrumen skala sikap antara pertama ternyata berbeda 

dengan kondisi pengisian instrumen pada saat berikutnya. 

 

2. Cara Menentukan Reliabilitas dengan SPSS 

Pengujian reliabilitas instrumen dapat dilakukan secara 

eksternal maupun internal. Pengujian reliabilitas dapat 

menggunakan program SPSS. Adapun hasil uji reliabilitas dapat 

diinterprestasi berdasar indikator derajat reliabilitas 

instrumen.  

Menurut Azwar (dalam Soesilo, 2016), kriteria untuk 

menentukan tingkat reliabilitas instrument digunakan 

pedoman yang dikemukakan oleh George dan Mallery, sebagai 

berikut : 
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α >     0,9   : dikatakan sangat tinggi 

α >     0,8   : dikatakan tinggi 

α >     0,7   : dikatakan cukup tinggi 

α >     0,6   : dikatakan sedang 

α >     0,5   : dikatakan rendah 

α <     0,5   : dikatakan sangat rendah 

Pengukuran reliabilitas melalui SPSS, sekaligus akan 

diketemukan melalui langkah pengukuran validitas. Berdasar 

penghitungan melalui SPSS, reliabilitas dibaca dari Alpha 

Cronbach. Dalam penghtungan validitas sekaligus reiabilitas 

pada tabel 12 akan dihasilkan reliabilitas, sebagai berikut. 

Tabel 14 Hasil Uji Reliabilitas Skala Sikap Motivasi Belajar 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.259 10 

 

Berdasar uji reliabilitas didapatkan hasil Cronbach's 

Alpha sebesar 0.259. Dengan demikian, reliabilitas skala sikap 

motivasi belajar pada contoh di atas, tergolong sangat rendah. 

Dengan demikian, peneliti perlu menyusun kembali item-item 

baru untuk menggantikan item yang tidak valid. 
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BAB VII 

PENGOLAHAN DATA SKALA SIKAP 
  

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa 

pengolahan data yang sudah dikumpulkan peneliti harus sesuai 

dengan tujuan pnelitian dan jenis skala data yang digunakan. 

Tidak semua data bisa diolah dan dikategorikan secara 

berjenjang seperti skala data ordinal. Sedangkan data yang 

dikumpulkan menggunakan skala sikap diolah dan 

dikategorikan secara berjenjang seperti yang akan dijelaskan di 

sub bab berikut. 

   

A. Skala Sikap Berskala Data Ordinal 

Setiap variabel penelitian selalu tergolong dalam suatu 

skala data, di antara 4 macam skala data yang ada. Adapun 

macam skala data adalah nominal, ordinal, interval dan rasio. 

Keseluruhan macam skala data memiliki ciri-ciri dalam 

pengelompokannya. Sebagai contoh skala data nominal 

dicirikan sebagai data yang berbentuk kualitatif dan 

dikelompokkan berdasar sifat atau ciri-cirinya saja. Misalnya 

data tentang agama, dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri 

agama yang dipeluk; hobi dikelompokkan berdasar ciri-ciri hobi 

yang sama.  

Perlu dipahami bahwa data yang diperoleh dengan 

menggunakan skala sikap pada umumnya berupa data yang 

berskala ordinal. Data berskala ordinal adalah suatu data 

kualitatif yang dikelompokkan berdasar jenisnya dan bersifat 

berjenjang atau berkategori, antara lain data dari variabel 

Motivasi Belajar, Percaya Diri, Konsep Diri, Kemandirian 

Belajar, Agresivitas. Semua data dari variabel tersebut harus 
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diklasifikasikan atau kategori sesuai dengan penghitungan 

interval yang diperoleh. Pada setiap jenjang atau kategori 

memiliki interval atau jarak yang sama, sebagai misal 

pernyataan ‘Sangat Baik’ mempunyai tingkat yang lebih tinggi 

dari ‘Baik’, dan lebih tinggi dari ‘Kurang Baik’, demikian 

seterusnya. Dengan demikian, berdasar penggolongan tersebut 

setiap responden memiliki kategori sesuai dengan skor yang 

dimilikinya.  

Menurut Soesilo (2016), dalam pengolahan kategorisasi 

atau penggolongan masing-masing kelas tersebut dengan 

memberi simbol berupa angka supaya dapat diolah melalui 

statisik. Simbol berupa angka-angka tersebut hanya 

menunjukkan perbedaan tingkatan tanpa mengetahui jarak 

antara tingkatan.  

Setiap subjek penelitian atau responden selalu 

berkedudukan dalam suatu kategori sesuai skor yang 

diperolehnya. Subjek yang tingkatnya lebih tinggi dapat diberi 

simbol dengan angka besar, atau sebaliknya diberi simbol 

dengan angka kecil, asal konsisten. Selain itu, yang perlu 

dipahami juga adalah dalam uji statistik data berskala ordinal 

tidak dapat dilakukan perhitungan rata-rata hitung (mean) dan 

simpangan baku (standard deviation), tetapi hanya dapat 

dilakukan analisis uji statistik non-parametrik. 

 

B. Pengolahan Analisis Deskripsi Data Skala Sikap  

Setiap data hasil penggunaan instrumen skala sikap 

harus disusun dalam wujud kategori karena data yang 

diperoleh dari instrumen skala sikap adalah data ordinal. Skor 

mentah (raw score) yang diperoleh melalui instrumen skala 

sikap belum memiliki makna sehingga harus ditransform ke 

dalam beberapa kategori lebih dulu. Dengan demikian, analisis 



77 
 

deskripsi baru dapat dilakukan berdasar tabel kategori 

tersebut.  

Di bawah contoh pengolahan data deskriptif dari 

variabel yang menggunakan skala sikap hasil penelitian 

Nugrahenii (2021) yang berjudul Pengaruh Stress Kerja 

terhadap Kinerja Karyawan PT. Cocos Indo Makmur. Nugraheni 

menggunakan instrumen skala sikap tentang stres kerja, dan 

skala sikap tentang kinerja. Kedua instrumennya terdiri dari 30 

item, dengan 4 pilihan jawaban yakni Sangat Sesuai (SS), Sesuai 

(S), Tidak Sesuai (TS), dan Sangat Tidak Sesuai (STS). 

Dalam kategorisasi stress kerja dan kinerja maka 

disusun penggolongan dengan mencari (menghitung) interval 

yang perhitungannya adalah sebagai berikut : 

Perhitungan interval 

Interval = Range 

                         ∑ kategori 

       =  

        = 30 

Pada variabel stress kerja dan kinerja menggunakan 4 

skala, maksudnya adalah skor masing masing item pada 

variabel stress kerja dan kinerja adalah 4 untuk yang tertinggi 

dan skor terendah adalah 1. Dalam mengukur tinggi rendahnya 

skor pada masing variabel maka akan dibagi menjadi 3 kategori 

yaitu kategori tinggi, sedang dan  rendah. 

1. Stress Kerja 

Jumlah item pada variabel stress kerja sebanyak 30 

item. Dengan demikian skor tertinggi adalah 120, yang dihitung 

dari 4 x 30, dan skor minimal adalah 30 yang didapatkan dari 1 

x 30. Selanjutnya untuk menentukan interval dari masing 

masing kategori adalah sebagai berikut: 
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• Perhitungan range 

Nilai maksimal : 120 

Nilai minimal    : 30 

   90 
Range = 90 

• Perhitungan interval 

Interval = Range: ∑ kategori 

     =  = 30 

Berdasarkan hasil perhitungan interval, maka distribusi 

stress kerja karyawan PT. Cocos Indo Makmur adalah seperti 

tabel berikut ini: 

 

Tabel 15 Distribusi Stress Kerja Karyawan PT. Cocos Indo Makmur 

Kategori Skor F % 

Tinggi 90 – 120 - - 

Sedang 60– 89 67 85,90 

Rendah 30 - 59 11 14,10 

         Jumlah 78 100 

 

Berdasar penyajian tabel di atas, didapatkan bahwa 

mayoritas stress kerja karyawan PT. Cocos Indo Makmur pada 

kategori sedang. dengan prosentase sebesar 67 orang ( 

85,90%). 

2. Kinerja Karyawan 

Jumlah item pada variabel kinerja karyawan sebanyak 

30 item, dengan 4 pilihan jawaban. Dengan demikian, skor 

tertinggi adalah 120 yang dihitung dari 4 x 30, dan skor 

terendah sebesar 30, yang didapatkan dari 1 x 30. Adapun 

penghitungan interval dengan cara sebagai berikut: 

• Perhitungan range 

Nilai maksimal : 120 
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Nilai minimal    : 30 

                                    90 

Range = 90 

• Perhitungan interval 

Interval = Range : ∑ kategori 

    =  

 = 30 

Berdasar penghitungan interval tersebut didapatkan 

sebaran kinerja kayawan PT. Cocos Indo Makmur pada tabel 

berikut ini: 

Tabel 16 Distribusi Kinerja Karyawan PT. Cocos Indo Makmur 

Kategori Skor F % 

Tinggi 90 – 120 55 70,51 

Sedang 60 – 89 23  29,49 

Rendah 30 - 59 - - 

         Jumlah 78 100 

Berdasar tabel di atas didapatkan bahwa kinerja 

karyawan PT. Cocos Indo Makmur dominan berada pada 

kategori tinggi yakni sebanyak 55 orang (70,51%). 

 

C. Pengolahan Uji Hipotesis Data Skala Sikap 

Dalam analisis statistik, data yang berskala sikap selalu 

menggunakan teknik statistik yang non-parametrik. Jika tetap 

akan digunakan teknik analisis parametrik harus memenuhi 

persyaratan, datanya normal, dan homogen. Dengan demikian 

harus diuji dulu normalitas dan homogenitas datanya. 

Dalam uji korelasi, data berskala ordinal menggunakan 

teknik analisis Kendall atau Rank Spearmen. Tentu data yang 

masih berupa raw score harus ditransform dalam bentuk data 

ordinal terlebih dahulu. Jika sudah dalam bentuk ordinal maka 
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data tersebut baru dapat digunakan untuk analisis korelasi 

Kendall maupun Rank Spearmen. 

Dalam penelitian eksperimen, tidak jarang peneliti 

menggunakan data berskala ordinal. Biasanya penelitian 

eksperimen tersebut digunakan untuk menguji efektivitas 

suatu model atau teknik tertentu. Dalam eksperimen, biasanya 

teknik analisis yang digunakan berupa Uji-t untuk satu 

kelompok; dan uji beda Mann Whitney untuk dua kelompok. 

Khusus uji-t, biasanya sebagai teknik statisik yang parametrik 

yakni dikhususkan pada data interval maupun rasio. Pada data 

berskala ordinal, maka digunakan Uji Wilcoxon. Sedangkan 

teknik analisis Mann Whitney membedakan hasil dua 

kelompok dimana datanya berskala ordinal. 

Pada penelitian Causal Comparative, peneliti juga dapat 

menggunakan data berskala ordinal untuk menguji seberapa 

besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Namun data ordinal yang digunakan harus memenuhi 

persyaratan normal, homogen dan linier; seperti yang 

dilakukan oleh Nugraheni (2021) yang berjudul Pengaruh 

Stress Kerja terhadap Kinerja Karyawan PT. Cocos Indo 

Makmur. Uji hipotesis yang dilakukan Nugraheni bertujuan 

untuk mengetahui signifikansi pengaruh stress kerja terhadap 

kinerja pada karyawan PT Coco Indo Makmur, yakni 

menggunakan teknik analisis regresi. Hasil analisis regresi 

tersebut diuraikan seperti di bawah ini. 

Tabel 17 Hasil Analisis Regresi Stress Kerja Terhadap Kinerja 
ANOVAb 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,718a ,516 ,509 6,62001 

a. Predictors: (Constant), Stress_kerja 
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b. Dependent Variable: Kinerja 

ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 3545,797 1 3545,797 80,909 ,000b 

Residual 3330,665 76 43,825   

Total 6876,462 77    

a. Dependent Variable: Kinerja 

b. Predictors: (Constant), Stress_kerja 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B 

Std. 

Error Beta   

1 (Constant) 172,373 8,566  20,122 ,000 

Stress_kerja -0,195 ,133 -,718 -8,995 ,000 

a. Dependent Variable: Kinerja 

Dari tabel di atas yaitu tabel ANOVAb diatas diketahui 

bahwa nilai F hitung = 3,11 dengan tingkat signifikansi sebesar 0, 

000b < 0,05, dengan kata lain  ada pengaruh variabel stress 

kerja (X) terhadap variabel kinerja (Y). Sedangkan pada tabel 

Coefficientsa  diketahui nilai constant (a) sebesar 20,122, 

sedangkan nilai koefisien regresi (b) sebesar - 0,195. Nilai 

constant (a) mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel 

stress kerja adalah sebesar 20,122. Sedangkan koefisien regresi 

(b) sebesar - 0,195 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% 

nilai X, maka nilai Y berkurang sebesar 0,195.  Selanjutnya 

berdasarkan tabel Coefficients diatas, didapatkan nilai 

probabilitas (p) = 0,000 atau dengan kata lain (0,000) < 0,05 

yang artinya bahwa ada pengaruh yang signifikan antara stress 

kerja dengan kinerja. 

Dari pengolahan didapatkan nilai t yang ditujukan untuk 

mencari pengaruh variabel stress kerja dan kinerja didapatkan 
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hasil yaitu diperoleh koefisien stress kerja atau ditandai 

dengan nilai t = -8,995.  Nilai thitung > ttabel. Nilai t tabel untuk 

jumlah = 78 adalah 1.99, atau dengan kata lain thitung (8,995) > 

ttabel (1,99). Jadi dapat dinyatakan bahwa stress kerja 

berpengaruh signifikan dengan arah negatif (berbanding 

terbalik) terhadap kinerja karyawan.  

Berdasarkan pengujian hipotesis di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis diterima, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh negatif signifikan stress 

kerja terhadap kinerja karyawan PT. Cocos Indo Makmur. 

Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa hipotesis dalam 

penelitian ini diterima.  

Selanjutnya pada tabel model summary terdapat nilai R 

Square yang dimaksudkan untuk mengetahui besarnya nilai 

koefisien determinasi. Nilai R Square adalah sebesar 0,509, 

sehingga nilai Koefisien Determinasi adalah sebesar nilai R 

Square dikalikan seratus persen (0,509 x 100%) yaitu sebesar 

50,9%. Hal ini dapat diartikan bahwa memiliki kontribusi 

terhadap kinerja karyawan sebesar 50,9%, sedangkan sisanya 

yaitu 49,1 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

dibicarakan dalam penelitian ini. 

Di bawah ini disajikan teknik analisis pada penelitian 

inferensial yang digunakan jika menggunakan data ordinal. 

Tabel 18 Teknik Analisis yang Dapat Digunakan dengan Data 

Berskala Ordinal 

Pengujian 
Jumlah Variabel Keterangan 

2 Variabel 3 Variabel  

Korelasi 

Kendall     

Rank 
Spearman      

Uji Beda 
Uji Wilcoxon  

• untuk 1 kelompok 

• biasanya untuk eksperimen 
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Uji-t 

  

• biasanya untuk eksperimen  

• untuk 1 kelompok 

• Sebaran Data Normal & 
Homogen 

Mann 
Whitney 
(MW) 

Kruskal Wallis 
(KW) 

• biasanya untuk eksperimen 

• MW untuk 2 kelompok  

• KW untuk 3 kelompok atau 
lebih 

Pengaruh Regresi 

  

• biasanya untuk eksperimen, 
dan bisa untuk penelitian ex 
post facto 

• Sebaran Data Normal & 
Homogen 
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