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A. PENDAHULUAN 

    

  Meteran yang valid dapat digunakan untuk mengukur panjang dengan 

teliti, karena meteran memang alat untuk mengukur panjang. Meteran tersebut 

menjadi tidak valid jika digunakan untuk mengukur berat. Instrumen yang 

reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur 

objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Alat ukur panjang dari 

karet adalah contoh instrumen yang tidak reliabel atau konsisten.1  

Statistika yang digunakan untuk menguji hipotesis walaupun telah 

sesuai dengan hipotesis yang diajukan, skala data dan rancangan penelitian 

yang digunakan, tetapi ketepatan hasil pengujian masih tergantung pada 

instrumen penelitiannya. Bila instrumen penelitian yang digunakan validitas 

dan reliabilitasnya rendah sudah barang tentu kesimpulan dari pengujian 

hipotesis tersebut tidak tepat. Instrumen harus memenuhi persyaratan validitas 

dan reliabilitas (handal). Instrumen yang valid berarti instrumen mampu 

mengukur tentang apa yang diukur, misalnya seseorang ingin mengukur berat 

badannya, maka alat yang digunakannya adalah timbangan. Termometer 

adalah alat yang valid untuk mengukur suhu, tetapi tidak valid digunakan untuk 

mengukur berat badan. Instrumen yang memenuhi persyaratan reliabilitas 

(handal), berarti instrumen menghasilkan ukuran yang konsisten walaupun 

instrumen tersebut digunakan mengukur berkali-kali.  

Instrumen yang valid dan reliabel merupakan syarat mutlak untuk 

mendapatkan hasil penelitian yang valid dan reliabel. Namun, hal ini masih 

dipengaruhi oleh kondisi objek yang diteliti dan kemampuan orang yang 

menggunakan instrumen untuk mengumpulkan data. Selain memenuhi 

persyaratan validitas dan reliabilitas, instrumen hendaknya memenuhi 

persyaratan kepraktisan. Artinya instrumen tersebut praktis untuk 

dilaksanakan, ringkas, mudah dimengerti, dan hemat biaya. 

 

 

                                                 
1
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

Cetakan Kesepuluh, (Bandung: Alfabeta, 2010), p. 173  



 3 | P a g e  

 

B. VALIDITAS INSTRUMEN 

1. Pengertian Validitas 

  Validitas berasal dari kata validity yang berarti sejauh mana ketepatan 

dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu tes 

atau instrumen pengukuran dikatakan memiliki validitas yang tinggi apabila 

alat tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan hasil ukur yang 

sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Artinya hasil ukur 

dari pengukuran tersebut tepat fakta atau keadaan sesungguhnya dari apa 

yang diukur. 2     

Kemudian, Arikunto menjelaskan bahwa validitas adalah suatu ukuran 

yang menunjukkan tingkat keandalan atau kesahihan suatu alat ukur. Alat ukur 

yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah. Untuk menguji validitas alat 

ukur, terlebih dahulu dicari harga korelasi antara bagian-bagian dari alat ukur 

secara keseluruhan dengan cara mengkorelasikan setiap butir alat ukur 

dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor butir, dengan 

menggunakan rumus Pearson Product Moment.3  

  Menurut Gronlund validitas dapat diartikan sebagai ketepatan yang 

dihasilkan dari skor tes atau instrumen penilaian. Suatu instrumen penilaian 

dikatakan valid apabila instrumen yang digunakan dapat mengukur apa yang 

hendak diukur.4 Validitas suatu instrumen penilaian mempunyai beberapa 

makna penting diantaranya seperti berikut. 

a. Validitas berhubungan dengan ketepatan interpretasi hasil tes atau 

instrumen penilaian untuk grup individual. 

b. Validitas diartikan sebagai derajat yang menunjukkan kategori yang 

bisa mencakup kategori rendah, menengah, dan tinggi.  

c. Prinsip suatu tes valid, tidak universal. Validitas suatu tes yang perlu 

diperhatikan oleh para peneliti adalah bahwa ia hanya valid untuk suatu 

tujuan tertentu saja. Tes valid untuk bidang studi metrologi industri 

                                                 
2
 H. Djaali & Pudji Muljono, Pengukuran dalam Bidang Pendidikan, (Jakarta: PT Gramedia 

Widiasarana, 2008), p. 49  
3
 Riduwan, Metode dan Teknik Menyusun Tesis, Cetakan Kedelapan, (Bandung: Alfabeta, 

2010), p. 109 
4
 Sukardi, Evaluasi Pendidikan Prinsip dan Operasionalnya, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), p. 

30-31  
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belum tentu valid untuk bidang yang lain misalnya bidang mekanika 

teknik.5 

  

2. Macam-Macam Validitas  

 Pada tahun 1940-an dan awal tahun 1950 para ahli pengukuran 

pendidikan telah melakukan berbagai macam pengkajian terhadap bagaimana 

menentukan dan menilai validitas. Pada tahun 1954 misalnya the American 

Psychological Association Test and Diagnostic Techniques mengusulkan 

empat pendekatan yang sering dinamakan empat muka validitas (four faces of 

validity) yang digunakan untuk menentukan validitas.6 Empat validitas tersebut 

dapat dikelompokkan menjadi validitas yang dapat diketahui melalui pemikiran 

(validitas logis) dan hal yang kedua diketahui melalui uji empiris (validitas 

empiris). Dua hal inilah yang merupakan garis besar sebagai dasar 

pengelompokan validitas tes. Berikut penjelasan dari jenis-jenis validitas 

tersebut: 

 

a. Validitas Logis 

Istilah ”validitas logis” mengandung kata ”logis” berasal dari kata 

”logika”, yang berarti penalaran. Dengan demikian validitas logis menunjuk 

pada kondisi instrumen valid berdasarkan hasil penalaran. Ada dua macam 

validitas logis yang dapat dicapai oleh sebuah instrumen, yaitu: validitas isi 

(content validity) dan validitas konstruk (construct validity).7  

 

1). Validitas Isi (Content Validity) 

Donald8, dkk. mengemukakan bahwa ”content validity is evidence 

based on test content involves the test’s content and its relationship to the 

construct it is intended to measure. The Standards defines content-related 

evidence as The degree to which the sample of items, tasks, or questions 

                                                 
5
 Ibid, p. 31 

6
 Sumarna Surapranata, Analisis, Validitas, Reliabilitas dan Interpretasi Hasil Tes, Cetakan 

Keempat, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), p. 50 
7
 Suharsini Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), p. 65  

8
 Donald Ary, dkk, Introduction  to Research in Education, Eighth Edition, (Canada: Wadsworth 

Cengage Learning, 2010), p. 228 
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on a test are representative of some defined universe or domain of content.” 

Donald mengartikan bahwa validitas isi adalah hubungan isi dengan item 

atau pertanyaan-pertanyaan di dalam tes yang representatif dari semua 

domain-domain isi pelajaran atau sesuai dengan tujuan instruksional khusus 

yang telah ditentukan. Senada dengan itu, Wayan mendefinisikan validitas 

isi sebagai kejituan dari pada suatu tes ditinjau dari isi tes tersebut.9  Suatu 

tes hasil belajar dapat dikatakan valid jika materi tes tersebut benar-benar 

bahan yang representatif terhadap bahan-bahan pelajaran yang diberikan. 

Untuk menilai apakah suatu tes memiliki validitas isi atau tidak, dapat 

dilakukan dengan jalan membandingkan materi tes tersebut dengan analisa 

rasional yang kita lakukan terhadap bahan-bahan yang seharusnya 

dipergunakan dalam menyusun tes tersebut. Apabila materi tes tersebut 

cocok dengan analisa rasional yang kita lakukan, berarti tes yang kita nilai 

itu mempunyai validitas isi, sebaliknya jika materi tes tersebut menyimpang 

dari analisa rasional kita, berarti tes tersebut tidak valid.  

  Sebagian ahli tes berpendapat bahwa tidak satupun pendekatan 

statistik yang dapat digunakan untuk menentukan validitas isi suatu tes. 

Menurut Guion (1977), validitas isi hanya dapat ditentukan berdasarkan 

judgmen para ahli. Validitas isi suatu tes tidak mempunyai besaran tertentu 

yang dihitung secara statistika, tetapi dipahami bahwa tes itu sudah valid 

berdasarkan telaah kisi-kisi tes.10 Oleh karena itu, Wiersma dan Jurs (1990) 

menyatakan bahwa validitas isi sebenarnya mendasarkan pada analisis 

logika.11 Berikut merupakan prosedur yang dapat digunakan, antara lain:  

 

1. mendefiniskan domain yang hendak diukur. 

2. menentukan domain  yang akan diukur oleh masing-masing soal. 

3. membandingkan masing-masing soal dengan domain yang sudah 

ditetapkan.12 

 

                                                 
9
 Wayan Nurkancana. Evaluasi Pendidikan, (Surabaya: Usaha Nasional, 1986), p. 129 

10
 Sumarna Surapranata, op. cit, p. 53  

11
 Djaali & Pudji Muljono, op. cit, p. 50  

12
 Sumarna Surapranata, loc. cit   
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 Deskripsi domain yang hendak diukur dalam tes IPA terpadu: 

Kemampuan yang 

diukur 

Fisika Biologi Kimia Bumi 

Antariksa 

Jumlah 

Mengamati 1 1 1 - 3 

Mengukur 1 - - 1 2 

Membaca Tabel - 1 - 1 2 

Membaca Diagram 1 1 1 1 4 

Membaca Grafik 1 1 1 - 3 

Mengklasifikasi - 1 1 1 3 

Memprediksi 1 - 1 1 3 

Jumlah 5 5 5 5 20 

(Sumber: Sumarna Surapranata, 2009: 52)  

 

   Dari deskripsi domain di atas, maka langkah selanjutnya adalah 

membuat soal yang representatif dengan domain-domain yang hendak 

dicapai. 

 

 

 

 

 

 

2. Jika sebuah bandul bergerak 4 kali dalam waktu 1 sekon, maka berapa 

frekuensi bandul tersebut?  

a. 4 hertz     c. 0,5 hertz 

b. 0,25 hertz     d. 0,75 hertz 

 

2). Validitas Konstruksi (Construct Validity) 

 Secara etimologis, kata ”konstruksi” mengandung arti susunan, 

kerangka, atau rekaan. Adapun secara terminologis, tes hasil belajar dapat 

dinyatakan sebagai tes yang telah memiliki validitas konstruksi, apabila tes 

hasil belajar tersebut (ditinjau dari susunan, kerangka, atau rekaannya) 

1. Pada gambar bandul disamping, gerak yang 
menunjukkan satu getaran adalah? 

a. G-H-I    c. G-H-I-H-G  
b. G-H-I-H   d. G-H-I-H-G-H-I 
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telah dapat dengan secara tepat mencerminkan suatu konstruksi berpikir 

(aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik) sebagaimana telah ditentukan 

dalam tujuan instruksional khusus.13 Konstruk (construct) adalah suatu yang 

berkaitan dengan fenomena dan objek yang abstrak, tetapi gejalanya dapat 

diamati dan diukur. Validitas konstruk mengandung arti bahwa suatu alat 

ukur dikatakan valid apabila cocok dengan konstruksi teoritik dimana tes itu 

dibuat. Dengan kata lain sebuah tes dikatakan memiliki validitas konstruksi 

apabila soal-soalnya mengukur aspek yang diuraikan dalam standar 

kompetensi, kompetensi dasar, maupun indikator yang terdapat dalam 

kurikulum. 

Konstruksi contoh dari kompetensi dasar, hasil belajar, dan indikator 

yang terdapat dalam kurikulum.  

Dimensi Indikator Nomor 

Butir 

Jumlah 

Kualitas Kerja a. Merencanakan program dengan 

tepat. 

b. Melakukan penilaian hasil belajar 

dengan teliti. 

c. Berhati-hati dalam menjelaskan 

materi  ajaran. 

d. Menerapkan hasil penelitian dalam 

pembelajaran. 

1,2,3 

 

4,5 

 

6 

 

7 

 

3 

 

2 

 

1 

 

1 

 

(Sumber: Hamzah B. Uno., dkk, 2001: 112)   

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13

 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, Cetakan Keempat, (Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, 2003), p. 166 
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Dari tabel di atas, kita dapat membuat item pertanyaan sesuai dengan 

indikator-indikator yang ingin dicapai. 

No Pernyataan Jawaban 

1 Sebelum mengajar saya menyiapkan 

rencana pelajaran. 

a. Sangat sering 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Kurang 

e. Tidak pernah 

2 Rencana pengajaran saya susun 

berdasarkan analisis kemampuan awal 

siswa 

a. Sangat sering 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Kurang 

e. Tidak pernah 

  (Sumber: Hamzah B. Uno., dkk, 2001: 115)   

 

b. Validitas Empiris 

Istilah “validitas empiris” memuat kata “empiris” yang artinya 

“pengalaman”. Sebuah instrumen dapat dikatakan memiliki validitas empiris 

apabila sudah diuji secara empiris.14 Validitas empiris sama dengan validitas 

kriteria yang berarti bahwa validitas ditentukan berdasarkan kriteria, baik 

kriteria internal maupun kriteria eksternal. Kriteria internal berarti tes atau 

instrumen itu sendiri yang menjadi kriteria, sedangkan kriteria eksternal adalah 

hasil ukur instrumen atau tes lain diluar instrumen itu sendiri yang menjadi 

kriteria.15  

(1).  Validitas Internal 

Validitas internal disebut pula sebagai validitas butir. Validitas internal 

memperlihatkan seberapa jauh hasil ukur butir tersebut konsisten dengan 

hasil ukur instrumen secara keseluruhan.16 Oleh karena itu, validitas butir 

tercermin pada besaran koefisien korelasi antara skor butir dan skor total 

                                                 
14

 Suharsini Arikunto, op. cit, p. 66 
15

 Djaali & Pudji Muljono, op. cit, p. 52  
16

 Ibid, p. 53  
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instrumen. Jika koefisien korelasi antara skor butir dengan skor total 

instrumen positif dan signifikan, maka butir tersebut dapat dianggap valid 

berdasarkan ukuran validitas internal. Bryman17 mengungkapkan bahwa 

“internal validity is common to refer to the factor that has a causal impact as 

the independent variable and the effect as the dependent variable.” Validitas 

internal pada umumnya merujuk pada faktor yang memiliki pengaruh sebab 

sebagai variabel bebas dan akibat sebagai variabel terikat.  

Untuk menghitung koefisien korelasi validitas antara skor butir dan skor 

total pada skor butir kontinum, maka rumus yang digunakan adalah Pearson 

Product Moment sedangkan pada skor butir dikotomi, maka rumus yang 

digunakan adalah koefisien korelasi biserial. Untuk lebih memahami 

perhitungan validitas internal, maka dapat dilihat pada subbab pengujian 

validitas.  

 

(2). Validitas Eksternal 

 Validitas eksternal dapat dibagi menjadi dua, yaitu validitas bandingan 

(concurrent validity) dan validitas ramalan (predictive validity).  

 

(a). Validitas Bandingan (concurrent validity)  

Validitas bandingan artinya kejituan daripada suatu tes dapat dilihat 

dari korelasinya terhadap kecakapan yang telah dimiliki saat kini secara 

riil. Cara yang digunakan untuk menilai validitas bandingan adalah 

dengan cara mengkorelasikan hasil-hasil yang dicapai dalam tes 

tersebut dengan hasil-hasil yang dicapai dalam tes yang sejenis yang 

diketahui mempunyai validitas tinggi (misalnya tes standar). Tinggi 

rendahnya koefisien korelasi yang diperoleh menunjukkan tinggi 

rendahnya validitas tes yang akan kita nilai kualitasnya.18 

 

 

                                                 
17

 Alan Bryman, Social Research Methods, (New York: Oxford University Press Inc, 2001), p. 

30 
18

 Anas Sudijono, op-cit, p. 177  



10 | P a g e  

 

2).Validitas Ramalan (Prediktif Validity) 

  Validitas prediktif adalah ketepatan (kejituan) dari suatu alat ukur 

ditinjau dari kemampuan tes untuk meramalkan prestasi yang 

dicapainya kemudian. Cara yang dipergunakan untuk menilai tinggi 

rendahnya validitas prediktif ini ialah dengan jalan mencari korelasi 

antara nilai-nilai yang dicapai oleh anak-anak dalam tes tersebut 

dengan nilai-nilai yang dicapainya kemudian.19      

 

Supaya lebih memperjelas perbedaan antara validitas isi, konstruksi, 

konkuren, dan prediktif di atas, maka berikut merupakan penjelasan-

penjelasan singkat yang berkenaan dengan empat validitas tersebut yang 

diuraikan di dalam tabel: 

 

Type Question Method 

Content related 

 

 

 

Criterion related 

(concurrent) 

 

 

 

Criterion related 

(Predictive) 

 

 

 

 

Construct related 

Is the test a representative 

sample of the domain being 

measured? 

 

Does a new test correlate 

with a currently available test 

(criterion) so that the new 

test could be a substitute? 

 

Does a new test correlate 

with a future criterion so that 

the best can be used to 

predict later performance on 

the criterion? 

 

Does the test really measure 

the intended construct? 

Make a logical analysis of the 

content to determine how well it 

cover the domain. 

 

Correlate scores from new test 

with scores of criterion available 

at the time. 

 

 

Correlate test scores with a 

measure (criterion) available at 

a future time. 

 

 

 

Gather various kinds of 

evidence: konvergent and 

divergent evidence, known-

                                                 
19

 Wayan Nurkancana, op. cit, p. 128 
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groups technique, intervention 

study, internal structure, and 

response processes. 

(Sumber: Donald, dkk. 2010: 235) 

 

3. Pengujian Validitas Instrumen  

Pada dasarnya terdapat dua macam instrumen, yaitu instrumen yang 

berbentuk test untuk mengukur hasil belajar dan instrumen non test untuk 

mengukur sikap. Instrumen yang berupa test, opsi jawabannya bersifat “benar 

atau  salah”, sedangkan instrumen sikap jawabannya tidak ada yang “salah 

atau benar” tetapi bersifat “positif dan negatif”.20 Berikut merupakan contoh 

pengujian validitas instrumen menggunakan rumus Pearson Product Moment:  

 

No. Responden Nomor Item Pertanyaan Total Skor 

1 2 3 4 5 6 

1 3 5 3 4 4 1 20 

2 3 2 3 3 2 1 14 

3 4 3 3 4 2 5 21 

4 4 1 4 4 4 4 21 

5 4 1 4 4 4 2 19 

6 3 1 3 3 3 3 16 

7 5 3 5 5 5 2 25 

8 3 5 3 3 3 5 22 

9 4 4 4 4 4 4 24 

10 5 4 3 4 5 5 26 

  

Menghitung harga korelasi setiap butir dengan rumus Pearson Product 

Moment: 

 
       

                

                                 

 

                                                 
20

 Sugiyono, op. cit, p. 174  
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  Item pertanyaan nomor 3:                                      Item pertanyaan nomor 4: 

 

 

No X Y X2 Y2 XY 

1 3 20 9 400 60 

2 3 14 9 196 42 

3 4 21 16 441 84 

4 4 21 16 441 84 

5 4 19 16 361 76 

6 3 16 9 256 48 

7 5 25 25 625 125 

8 3 22 9 484 66 

9 4 24 16 576 96 

10 5 26 25 676 130 

∑ 38 208 150 4456 811 

No X Y X2 Y2 XY 

1 5 20 25 400 100 

2 2 14 4 196 28 

3 3 21 9 441 63 

4 1 21 1 441 21 

5 1 19 1 361 19 

6 1 16 1 256 16 

7 3 25 9 625 75 

8 5 22 25 484 110 

9 4 24 16 576 96 

10 4 26 16 676 104 

∑ 29 208 107 4456 632 

No X Y X2 Y2 XY 

1 3 20 9 400 60 

2 3 14 9 196 42 

3 3 21 9 441 63 

4 4 21 16 441 84 

5 4 19 16 361 76 

6 3 16 9 256 48 

7 5 25 25 625 125 

8 3 22 9 484 66 

9 4 24 16 576 96 

10 3 26 9 676 78 

∑ 35 208 127 4456 738 

No X Y X2 Y2 XY 

1 4 20 16 400 80 

2 3 14 9 196 42 

3 4 21 16 441 84 

4 4 21 16 441 84 

5 4 19 16 361 76 

6 3 16 9 256 48 

7 5 25 25 625 125 

8 3 22 9 484 66 

9 4 24 16 576 96 

10 4 26 16 676 104 

∑ 38 208 148 4456 805 

 
       

                  

                                         

         

 

 
       

                  

                                         

         

               

 

              

 

      Item pertanyaan nomor 1:       Item pertanyaan nomor 2: 
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Item pertanyaan nomor 5                                     Item pertanyaan nomor 6 

 

 

 

 

 

 

 

Menghitung harga thitung dengan rumus:  

 

 

a. Item pertanyaan nomor 1:  

 

b. Item pertanyaan nomor 2:  

 

No X Y X2 Y2 XY 

1 4 20 16 400 80 

2 2 14 4 196 28 

3 2 21 4 441 42 

4 4 21 16 441 84 

5 4 19 16 361 76 

6 3 16 9 256 48 

7 5 25 25 625 125 

8 3 22 9 484 66 

9 4 24 16 576 96 

10 5 26 25 676 130 

∑ 36 208 140 4456 775 

No X Y X2 Y2 XY 

1 1 20 1 400 20 

2 1 14 1 196 14 

3 5 21 25 441 105 

4 4 21 16 441 84 

5 2 19 4 361 38 

6 3 16 9 256 48 

7 2 25 4 625 50 

8 5 22 25 484 110 

9 4 24 16 576 96 

10 5 26 25 676 130 

∑ 32 208 126 4456 695 
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c. Item pertanyaan nomor 3: 

 

 

d. Item pertanyaan nomor 4: 

 

 

e. Item pertanyaan nomor 5: 

 

 

f. Item pertanyaan nomor  6: 

 

 

Mencari t tabel pada taraf signifikansi α = 0,05 dan dk = 10 - 2 = 8, maka 

diperoleh t tabel = 1,86. Kemudian dibandingkan t hitung dengan t tabel dengan 

kaidah keputusannya: 

t hitung > t tabel berarti valid dan   

t hitung < t tabel berarti tidak valid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumen tes yang telah dinyatakan valid, dipakai untuk uji reliabilitas 

lebih lanjut, sedangkan instrumen tes yang tidak valid boleh dibuang atau 

diperbaiki dan diuji kembali validitasnya. Oleh karena itu, instrumen tes yang 

dibuat harus memenuhi ketercakupan variabel penelitian, bahkan dibuat harus 

No. 

Item 

Koefisien 

Korelasi rhitung 

Harga  

t hitung 

Harga  

t tabel 

Keputusan 

1 0,765 3,359 1,86 Valid 

2 0,529 1,762 1,86 Tidak valid 

3 0,414 1,286 1,86 Tidak valid 

4 0,676 2,594 1,86 Valid 

5 0,714 2,885 1,86 Valid 

6 0,532 1,776 1,86 Tidak valid 
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melebihi kriteria tersebut dalam rangka mengantisipasi adanya tes yang 

terbuang dan tidak terpakai nantinya. 

 

C. RELIABILITAS INSTRUMEN 

 

1. Pengertian Reliabilitas   

Kata reliabilitas dalam bahasa Indonesia diambil dari kata reliability 

dalam bahasa Inggris, berasal dari asal kata reliabel yang artinya dapat 

dipercaya. Instrumen tes dikatakan dapat dipercaya jika memberikan hasil 

yang tetap apabila diteskan berkali-kali. Jika kepada siswa diberikan tes yang 

sama pada waktu yang berlainan, maka setiap siswa akan tetap berada dalam 

urutan yang sama atau ajeg dalam kelompoknya.21 Uno, dkk. memberikan 

penekanan pada pengertian reliabilitas sebagai konsistensi tes. Yaitu, 

seberapa konsisten skor tes dari satu pengukuran ke pengukuran berikutnya. 

Reliabilitas merujuk pada ketetapan/keajegan alat tersebut dalam menilai apa 

yang diinginkan, artinya kemampuan alat tersebut digunakan akan 

memberikan hasil yang relatif sama.22 Dalam http://wapedia.mobi/id reliabilitas, 

keandalan adalah konsistensi dari serangkaian pengukuran atau serangkaian 

alat ukur. Hal tersebut bisa berupa pengukuran dari alat ukur yang sama (tes 

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

yang lebih subjektif, apakah dua orang penilai memberikan skor yang mirip 

(reliabilitas antar penilai).23 

Jadi jelas bahwa, reliabilitas diartikan dengan keajekan (konsistensi) 

bila mana tes tersebut diuji berkali-kali hasilnya relatif sama, artinya setelah 

hasil tes yang pertama dengan tes yang berikutnya dikorelasikan terdapat 

hasil korelasi yang signifikan. Derajat hubungan ini ditunjukkan dengan 

koefesien reliabilitas yang bergerak dari 0 sampai dengan 1. Jika koefesiennya 

semakin mendekati 1 maka semakin reliabel dan sebaliknya. Umumnya para 

                                                 
21

 Eko Putro Widoyoko, Evaluasi Program Pembelajaran: Panduan Praktis Bagi Pendidik dan 
Calon Pendidik, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), p. 144   
22

 Hamzah, B. Uno, dkk, Pengembangan Instrumen Untuk Penelitian (Jakarta: Delima Press, 
2010), p. 141  
23

 http://wapedia.mobi/id, diakses tanggal 28 Oktober 2011 

http://wapedia.mobi/id/Pengukuran
http://wapedia.mobi/id/Alat
http://wapedia.mobi/id/Dua
http://wapedia.mobi/id/Penilai
http://wapedia.mobi/id/Skor
http://wapedia.mobi/id
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pakar memberikan standar minimal koefesien reliabilitas sama atau lebih 

besar dari 0.6.  

Dalam pendidikan, kegiatan pengukuran tentunya tidak berhubungan 

dengan objek fisik seperti ukuran gedung, meja, tinggi badan, dan lain-lain. 

Kegiatan pengukuran yang lebih sering dilakukan lebih bersifat non fisik, 

seperti intelegensi, bakat dan minat, perilaku, persepsi siswa, atau hasil 

belajar siswa. Dan untuk mengukur dimensi tersebut kita memerlukan 

instrumen tes yang benar-benar reliabel. Alan Bryman24 juga mengungkapkan 

bahwa “The reliability term is commonly used in relation to the question of 

wheter the measures that are devised for concepts in the social sciences (such 

as poverty, racial prejudice, deskilling, religious  orthodoxy) are consistent. 

Reliability is particularly at issue in connection with quantitative research. The 

quantitative researcher is likely to be concerned with the question of whether a 

measure is stable or not. After all, if we found that IQ tests. Which were 

designed as measures of intelligence, were found to fluctuate, so that people’s 

IQ scores were often wildly different when administered on two or more 

occasions, we would be concerned about it as a measure.” 

 

2. Macam-Macam Reliabilitas 

 Salah satu syarat agar hasil ukur suatu tes dapat dipercaya ialah tes 

tersebut harus mempunyai reliabilitas yang memadai. Reliabilitas dibedakan 

menjadi dua, yaitu: 

a.  Reliabilitas Tanggapan 

  Ada tiga mekanisme untuk memeriksa reliabilitas tanggapan responden 

terhadap tes, yaitu:  

 (1). Teknik test-retest 

Test-retest is an obvious to estimate the reliability of a test is to the same 

group of individuals on two occasions and correlate the two sets of scores. 

Pada intinya Test-retest ialah pengetesan dua kali menggunakan suatu 

tes yang sama pada waktu yang berbeda.   

 

                                                 
24

 Alan Bryman, op. cit, p. 29  
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(2). Teknik belah dua 

Split-Half Reliability the simplest of the internal-consistency procedures, 

known as the split-half, artificially splits the test into two halves and 

correlates the individuals’ scores on the two halves. Researchers 

administer the test to a group and later divide the items into two halves, 

obtain the scores for each individual on the two halves, and calculate a 

coefficient of correlation. Teknik belah dua adalah prosedur konsistensi 

yang paling sederhana, Pembagian tes yang dibuat menjadi dua bagian 

dan mengkorelasikan skor individu ke dalam dua bagian. Peneliti 

memberikan tes menjadi satu kelompok dan kemudian membagi item-item 

menjadi dua bagian, menghasilkan skor untuk masing-masing individu 

dalam dua bagian, dan menghitung koefisien korelasinya. 

(3). Bentuk Ekivalen 

Researchers use the equivalent-forms technique of estimating reliability, 

which is also referred to as the alternate-forms technique or parallel-forms 

technique, when it is probable that subjects will recall their responses to 

the test items. Here, rather than correlating the scores from two 

administrations of the same test to the same group, the researcher 

correlates the results of alternate (equivalent) forms of the test 

administered to the same individuals. If the two forms are administered at 

essentially the same time (in immediate succession), the resulting 

reliability coefficient is called the coefficient of equivalence. Pengertian di 

atas mengindikasikan bahwa peneliti menggunakan bentuk penaksiran 

reliabilitas ekivalen ketika subjek akan ditarik tanggapan ke dalam item 

tes. Peneliti mengkorelasikan hasil-hasil secara bergantian dari tes yang 

dilakukan pada individu yang sama. Jika dua bentuk dilakukan pada waktu 

yang sama, hasil koefisien reliabilitas disebut dengan koefisien ekivalen.25 

 

b. Reliabilitas konsistensi gabungan item 

   Reliabilitas konsistensi gabungan item berkaitan dengan kemantapan 

atau konsistensi antara item-item suatu tes. Jika terhadap bagian objek 

                                                 
25

 Donald Ary, dkk, op. cit, p. 242-243 
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ukur yang sama, hasil ukur melalui item yang satu kontradiksi atau tidak 

konsisten dengan hasil ukur melalui item yang lain maka pengukuran 

dengan tes (alat ukur sebagai suatu kesatuan itu tidak dapat dipercaya). 

Dengan kata lain tidak reliabel dan tidak dapat digunakan untuk 

mengungkap ciri atau keadaan yang sesungguhnya dari objek ukur.26 

Kalau hasil pengkuran pada bagian objek ukur yang sama antara item yang 

satu dengan item yang lain saling kontradiksi atau tidak konsisten maka 

kita jangan menyalahkan objek ukur, melainkan alat ukur yang 

dipermasalahkan, dengan mengatakan bahwa tes tersebut tidak reliabel 

terhadap objek ukur yang diukur. Koefisien reliabilitas konsistensi 

gabungan item dapat dihitung menggunakan: 

(1). Rumus Kuder-Richardson, yang dikenal dengan nama KR-20 dan 

KR-21 

(2). Rumus koefisien Alpha Cronbach  

(3). Rumus reliabilitas Hoyt 

 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Reliabilitas 

Dalam mengestimasi reliabilitas tes ada beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi reliabilitas tes, sehingga tes tersebut tidak reliabel. Pada 

umumnya, dalam pendidikan reliabilitas sebuah tes dipengaruhi oleh adanya 

perbedaan individual. Terkadang reliabilitas dipengaruhi oleh faktor yang 

permanen ataupun faktor yang terjadi karena faktor sementara seperti karena 

kelelahan, menerka, atau pengaruh latihan.27 

Selanjutnya, Donald28, dkk., menggambarkan faktor-faktor yang turut 

mempengaruhi reliabilitas instrumen  penelitian: 

Factor Potensial Effect 

1. Length of the test 
 

2. Heterogeneity of group 
 

3. Ability level of group 

The longer the test, the greater 
the reliability. 
The more heterogeneous the 
group, the greater the reliability. 
A test that too easy or too difficult 

                                                 
26

 Djaali & Pudji Muljono, op. cit, p. 58 
27

 Sumarna Surapranata, op-cit, p. 87 
28

 Donald Ary, dkk, op. cit, p. 249 
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4. Techniques used to estimate 
reliability 

 
5. Nature of the variable 

 
 

6. Objectivity of scoring 

for a group results in lower 
reliability. 
Test-retest and split-half give 
higher estimates. Equivalent 
forms give lower estimates. 
Tests of variables that are easier 
to measure yield higher reliability 
estimates. 
The more objective the scoring, 
the greater the reliability. 

 

4. Uji Reliabilitas 

  Item intrumen yang valid sudah tentu reliabel. Namun reliabilitas 

instrumen yang sudah diketahui harus terlebih dahulu diuji secara empiris, 

agar diketahui besarnya koefisien reliabilitas. Berikut merupakan langkah-

langkah uji reliabilitas 8 item pertanyaan dengan responden 10 orang 

menggunakan rumus Alpha Cronbach. 

Nama Responden 
Nomor Item Pertanyaan Total 

Skor (X) 
X2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ronaldo 3 1 3 2 4 3 2 3 21 441 

Socrates 4 1 2 2 2 2 2 1 16 256 

Pele Santana 2 3 2 2 2 2 2 2 17 289 

Vantagiro 4 3 4 3 4 4 3 2 27 729 

Valentina 4 4 3 3 4 3 3 2 26 676 

Devinta 3 2 3 3 3 3 3 3 23 529 

Carolina 5 3 5 3 5 5 5 3 34 1156 

Arnold 3 4 3 3 3 3 3 3 25 625 

Helga 4 5 4 3 4 4 4 4 32 1024 

John Andreas 5 5 4 4 5 5 5 5 38 1444 

∑ 37 31 33 28 36 34 32 28 259 7169 

Jumlah Kuadrat Skor 

Item 

 

 

 

  
 

  

       
    

145 115 117 82 140 126 114 90 

 

 

 



20 | P a g e  

 

Menghitung varians skor tiap-tiap item dengan rumus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menjumlahkan varians semua item dengan rumus: 
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Menghitung varians total dengan rumus: 

     
   

  
     

 

 

 
 = 

     
      

  

  
 

           

  
 

     

  
       

 

Masukkan nilai Alpha Cronbach dengan rumus: 

      
 

   
 .   

   

  
   

 

   
 .   

    

     
 =             = 0,935 

 

  Jika hasil    = 0,935 dikonsultasikan dengan nilai tabel r Produck 

Moment dengan dk= N – 1 = 10 – 1 = 9, signifikansi 5%, maka diperoleh rtabel = 

0,666. 

 

Keputusan dengan membandingkan r11 dengan r tabel  

Kaidah keputusan: Jika r11 > r tabel berarti reliabel dan  

            Jika r11 < r tabel berarti tidak reliabel 

 

Kesimpulan: karena r11 = 0,935 labih besar dari rtabel 0,666, maka semua data 

yang dianalisis dengan metode alpha adalah Reliabel. 

 

D. KESIMPULAN 

 

 Validitas dan reliabilitas merupakan syarat mutlak bagi alat ukur untuk 

mengukur sikap beberapa orang responden dalam penelitian. Validitas 

digunakan untuk mengetahui ketepatan dan kecermatan suatu instrumen 

tes/item pertanyaan yang diberikan. Item yang valid adalah item yang dapat 

mengukur apa yang hendak diukur. Sedangkan reliabilitas adalah keajekan 

(konsistensi) bila mana tes tersebut diuji berkali-kali hasilnya relatif sama, 

artinya setelah hasil tes yang pertama dengan tes yang berikutnya 

dikorelasikan terdapat hasil korelasi yang signifikan.  

 Validitas suatu tes dapat dilihat melalui penalaran (logis) maupun 

melalui fakta-fakta empiris. Validitas logis dapat ditinjau dari isi dan susunan 

tes, dimana instrumen tes harus linier dengan isi/pelajaran dan sesuai dengan 
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tujuan instruksional khusus yang telah dirumuskan sebelumnya. Kemudian 

untuk membuat susunan butir-butir tes yang dikatakan valid adalah 

mendasarkannya dengan susunan indikator-indikator yang telah dirumuskan. 

Contoh dari validitas logis adalah validitas isi dan validitas konstruk. Kemudian 

validitas empiris merupakan validitas yang dapat diuji secara empiris. 

Instrumen diuji melalui metode statistika. Validitas empiris dapat dibagi 

menjadi dua, yaitu validitas internal dan validitas eksternal. Validitas internal 

memperlihatkan seberapa jauh hasil ukur setiap butir tes konsisten dengan 

hasil ukur instrumen secara keseluruhan. Sedangkan validitas eksternal 

adalah hasil ukur instrumen atau tes lain diluar instrumen itu sendiri yang 

menjadi kriteria. Contoh dari validitas eksternal adalah validitas konkuren 

(bandingan) dan validitas prediktif. Sedangkan reliabilitas dibagi menjadi dua, 

yaitu: reliabilitas tanggapan dan reliabilitas konsistensi gabungan item.   

 Instrumen yang valid dan reliabel merupakan syarat untuk memperoleh 

data-data yang valid. Data-data ini yang kemudian dianalisis dalam rangka 

mencari kesimpulan penelitian. Kesimpulan yang akan menentukan ditolaknya 

hipotesis nol atau diterimanya hipotesis nol.  
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