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Bab ini akan membahas tahap awal dalam menyusun suatu alat ukur dalam 

ilmu psikologi. Tahap pertama adalah menentukan tujuan dan konsep yang akan 

diukur. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa atribut yang diukur dalam 

ilmu psikologi adalah bersifat laten atau abstrak sehingga langkah-langkah 

penyusunan alat ukurnya sedikit berbeda dengan pengukuran pada atribut fisik. 

Apabila tujuan dan konsep yang akan diukur telah ditetapkan, maka langkah 

selanjutnya dalam proses penyusunan alat ukur adalah proses konseptualisasi dan 

operasionalisasi dari konsep. Berdasarkan konseptualisasi dan operasionalisasi 

dari konsep seorang yang akan menyusun alat ukur baru bisa menyusun item-item 

pengukuran. 

 

Pendefinisian Konstrak dan Mengidentifikasi Dimensi Konstrak 

Sebelum melakukan penyusunan alat ukur, terlebih dahulu kita harus 

memahami definisi konsep, konstrak dan dimensi. Keterkaitan antara konsep, 

konstrak dan dimensi dengan tahapan penyusunan alat ukur terletak pada proses 

konseptualisasi dalam tahap penyusunan alat ukur. Penjelasan mengenai konsep, 

konstrak dan dimensi merupakan pemahaman awal sebelum kita melangkah lebih 

jauh dalam proses penyusunan alat ukur.  

Kostruk merupakan sebuah konsep yang telah mendapatkan sentuhan 

imajinasi dari ilmuan. Sementara konsep merupakan abstraksi atau ide yang 

diperoleh dari hasil rangkuman dan pengorganisasian pengetahuan atau 

pengamatan atas suatu fakta/realitas yang dinyatakan dalam term/kata. Isi dari 

konsep sendiri disebut sebagai dimensi. Pada satu konsep bisa terdiri dari dimensi 

tunggal atau kumpulan dari beberapa dimensi, sehingga konsep dapat dibedakan 

menjadi cluster concept dan multidimension concept. Sebagai ilustrasi, istilah 

urbanisasi adalah contoh dari cluster concept, karena urbanisasi merupakan 

kumpulan dari beberapa konsep tunggal seperti mobilitas massa, pertumbuhan 

ekonomi, sub-urban, minoritas sosial, dan sebagainya. Sedangkan istilah 



demokrasi merupakan contoh dari  multidimension concepts  yang terdiri dari one 

dimension concepts seperti pemilihan umum, kontrol legislatif terhadap eksekutif, 

kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat dan sebagainya. 

Seperti halnya konsep, konstrak juga terdiri dari dimensi-dimensi, 

sehingga ketika kita akan melakukan pengukuran terhadap suatu konstrak maka 

kita terlebih dahulu harus mengidentifikasi dimensi-dimensi yang terkandung 

dalam sebuah konstrak tersebut. Proses pendefinisian konstrak dan 

penspesifikasian secara jelas arti dari konstrak yang akan diukur disebut sebagai 

tahap konseptualisasi dalam pengukuran. Proses konseptualisasi juga mencakup 

identifikasi terhadap indikator-indikator yang observable dari setiap dimensi 

dalam konstrak.  

“Good measurement depend on good conceptualization”. Ungkapan 

tersebut merupakan gambaran betapa pentingnya proses konseptualisasi dalam 

pengukuran. Proses konseptualisasi dalam pengukuran menjadi sebuah titik 

krusial, karena apabila terjadi kesalahan dalam proses konseptualisasi maka alat 

ukur yang tersusun nantinya juga akan terjadi kesalahan. Dengan kata lain, proses 

konseptualisasi ini sangat terkait dengan validitas konstrak suatu pengukuran. 

Pendefinisian konstrak harus dilakukan secara hati-hati, hal ini karena 

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

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

sehingga harus dilakukan pemilihan teori yang nantinya akan mendasari 

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

definisi tunggal tentang inteligensi. Ada beberapa teori inteligensi yang memiliki 

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

melakukan pengukuran terhadap konstrak inteligensi maka harus ditentukan 

terlebih dahulu dasar teori inteligensi mana yang akan dipergunakan. Pemilihan 

teori sebaiknya didasarkan atas tujuan dari pengukuran serta kelengkapan teori. 

Kelengkapan teori yang dimaksud disini adalah kejelasan definisi konstrak secara 

spesifik dan adanya dimensi-dimensi dalam konstrak tersebut. 

Suatu konstrak yang telah didefinisikan secara konseptual tidak secara 

langsung bisa diukur, namun terlebih dahulu harus dilakukan operasionalisasi dari 



konstrak yang hendak diukur. Proses operasionalisasi konstrak merupakan proses 

penerjemahan dari definisi konseptual menjadi definisi kerja yang lebih konkrit 

atau yang observable. Pada proses operasionalisasi, seseorang yang akan 

menyusun suatu alat ukur harus menyusun indikator-indikator yang observable 

dari masing-masing dimensi. Karena dalam proses operasionalisasi ini 

memungkinkan terjadinya kesalahan dan tidak mungkin bisa tepat 100% dalam 

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

yang dapat membantu dalam proses operasionalisasi adalah  melakukan review 

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

creative insights.  

Guna memperjelas paparan tentang proses konseptualisasi, kita dapat 

melihat diagram alur di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada proses penyusunan alat ukur, semakin banyak indikator maka 

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

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

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

ketika kita akan mengukur skala kecemasan, kita bisa menggunakan indikator 

detak jantung. Namun indikator detak jantung ini bisa jadi bukan hanya indikator 

kecemasan saja, tetapi bisa menjadi indikator konstrak lain seperti kemarahan. 
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Oleh karena itu, dalam satu pengukuran semakin banyak indikator akan semakin 

bagus untuk menggambarkan konstrak yang diukur. Berikut ini adalah beberapa 

hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan operasionalisasi terhadap konsep: 

1. Selalu mengingat dan mengacu pada definisi konseptual 

2. Membuka pikiran dan mencoba untuk berpikir kreatif. 

3. Mempelajari studi-studi yang pernah dilakukan dan bila memungkinkan untuk 

melakukan modifikasi berdasarkan pengukuran yang telah ada. 

4. Melakukan antisipasi terhadap hal-hal yang menyulitkan. Termasuk beberapa 

problem dalam pengukuran psikologis yaitu: 

a. Tidak ada definisi tunggal dalam konsep psikologi 

b. Indikator perilaku suatu konsep seringkali tumpang tindih dengan 

indikator konsep lain 

5. Perlu untuk selalu mengingat unit analisis dari skala pengukuran yang hendak 

disusun. 

Proses konseptualisasi dan operasionalisasi seperti yang telah dipaparkan 

secara panjang lebar di atas, akan lebih jelasnya apabila kita coba untuk 

mencermati dari contoh aplikasi dari proses tersebut. Semisal kita akan mengukur 

religiusitas seseorang, maka kita harus mendefinisikan religiusitas berdasarkan 

salah satu teori dan mengidentifikasi dimensi-dimensinya.  

Konstrak  : Religiusitas 

Konseptual : Definisi religiusitas adalah ……. (berdasarkan salah satu 

teori) 

Dimensi : - Pandangan terhadap agama. 

    - Aktivitas keagamaan. 

    - Religious belief 

Opreasionalisasi : Pentingnya religiusitas dalam kehidupan seseorang 

Indikator masing-masing dimensinya adalah: 

1. Pandangan terhadap agama. 

a. Agama baik bagi masyarakat. 

b. Agama menghindarkan masalah-masalah dalam masyarakat. 

c. Agama membantu membahagiakan kehidupan individu 



d. Semua orang sebaiknya memiliki agama. 

2. Aktivitas keagamaan. 

a. Rajin menghadiri upacara keagamaan. 

b. Aktif terlibat dalam organisasi keagamaan. 

c. Aktif berdoa. 

d. Beramal untuk kegiatan agama. 

e. Rajin membaca buku-buku agama 

3. Religious belief 

a. Percaya pada Allah/Tuhan. 

b. Percaya pada kitab dan mukjizat. 

c. Percaya pada kehidupan setelah mati 

d. Percaya pada doa. 

e. Percaya pada malaikat 

 

Penyusunan Item Pengukuran 

Proses selanjutnya setelah melakukan konseptualisasi dan operasionalisasi 

dalam penyusunan alat ukur adalah menentukan format item dan format respon 

dari alat ukur yang disusun. Ada dua macam format item dalam pengukuran 

psikologis, yaitu: 

a. Bentuk pernyataan dengan pilihan: yaitu format item yang berupa 

penyataan-pernyataan singkat yang disertai alternatif respon untuk dipilih 

oleh subyek yang kita ukur 

b. Bentuk pertanyaan: yaitu format item yang berupa pertanyaan-pertanyaan 

yang harus dijawab oleh subyek yang kita ukur. Format item dengan 

bentuk pertanyaan ini dapat disertai alternatif jawaban atau tidak disertai 

sehingga berupa pertanyaan terbuka. 

Sedangkan untuk format respon, dapat berupa bentuk perilaku seperti 

menggambar, menjawab, memilih gambar, atau memilih jawaban. Dalam 

menentukan format respon, harus disesuaikan dengan tujuan pengukuran dan 

format item yang dipergunakan. Namun format respon yang paling popular dan 

sering dipergunakan dalam skala psikologi adalah memilih jawaban. 



Dalam format respon, ada beberapa jenis anchor atau rentang penilaian 

subyektif yang dapat dipergunakan sebagai perkiraan posisi individu yang kita 

ukur dengan sebuah item. Beberapa jenis anchor tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Persetujuan : Setuju – Tidak Setuju  

b. Kata sifat : Kaku – Longgar, Pemarah – Tenang  

c. Evaluatif : Baik – Buruk   

d. Frekuensi : Jarang – Selalu 

Selain empat anchor di atas, bisa juga membuat anchor perilaku sesuai dengan 

tujuan pengukuran. Dalam membuat anchor perilaku harus didasarkan pada hasil 

observasi perilaku nyata yang mungkin muncul dari suatu item. 

 Sementara itu jenjang rating dalam skala cukup bervariasi, mulai hanya 

dua jenjang sampai dengan sebelas jenjang. Jumlah jenjang bisa genap atau ganjil 

sehingga respon netral bisa diberikan atau tidak. 

Setelah format item dan format respon ditentukan maka langkah 

selanjutnya dalam penyusunan alat ukur adalah melakukan penyusunan item. 

Penyusunan item merupakan proses menterjemahkan indikator-indikator dari 

setiap dimensi kedalam item-item alat ukur. Pada proses penyusunan item harus 

selalu mengacu pada indikator-indikator yang ada agar item yang tersusun benar-

benar dapat dipergunakan untuk mengukur konstrak yang hendak diukur (content 

validity). Item-item pengukuran yang bagus adalah item yang memiliki content 

validity yang tinggi. 

Agar item-item yang kita susun memiliki content validity yang tinggi, 

menurut Edwards ada beberapa hal yang sebaiknya dilakukan dan beberapa hal 

yang sebaiknya dihindari dalam penulisan item, yaitu: 

a. Hindari membuat pernyataan yang berhubungan dengan masa lalu 

b. Hindari membuat pernyataan tentang fakta  atau yang dapat 

diinterpretasikan sebagai fakta 

c. Hindari membuat pernyataan yang dapat diinterpretasikan lebih dari satu 

d. Hindari membuat pernyataan yang tidak relevan dengan perilaku yg diukur 

e. Hindari  membuat pernyataan yang disetujui atau tidak disetujui oleh 

banyak pihak (Social Desirability)  



f. Hindari kata-kata: semua, selalu, tidak satupun, tidak pernah, sering 

g. Hindari Penggunaan kalimat majemuk 

h. Hindari dua kata negatif dalam satu kalimat 

i. Gunakan secara hati-hati kata-kata: hanya, hampir, atau kata lain yg sama 

artinya 

j. Jangan menulis item yang langsung menanyakan atribut yang hendak 

diungkap. 

k. Buatlah pernyataan yang memungkinkan orang untuk memberikan respon 

dari rentang anchor yang disediakan 

l. Buatlah pernyataan dengan bahasa yang sederhana, jelas, dan mudah 

dimengerti dengan bahasa baku 

m. Buatlah pernyataan yang sederhana (kurang dari 20 kata) 

n. Buatlah pernyataan yang memiliki satu pokok pikiran utama 

 

Setelah proses penyusunan item dilakukan, untuk menjaga validitas alat 

ukur yang kita susun sebaiknya dilakukan justifikasi terhadap content validity dan 

face validity masing-masing item. Justifikasi item sebaiknya dilakukan dengan 

cara inter-rater dan melibatkan orang-orang yang berkompeten dalam bidang 

konstrak yang akan kita ukur dengan item-item tersebut. Dengan demikian, kita 

akan tahu item-item mana yang baik dan item mana yang jelek dan harus 

diperbaiki. 

Tahap selanjutnya dalam penyusunan alat ukur adalah melakukan uji coba 

alat ukur terhadap beberapa sample. Hasil uji coba tersebut dapat dipergunakan 

untuk menguji validitas dan reliabilitas alat ukur yang telah tersusun. Selain itu, 

berdasarkan hasil uji coba juga bisa dipergunakan untuk memilih item-item yang 

layak untuk dipergunakan yang nantinya akan disusun menjadi satu set alat ukur. 

Banyaknya item yang ideal dalam suatu alat ukur bersifat relatif, karena beberapa 

ahli memiliki pendapat yang berbeda. Ada dua hal yang bisa dipertimbangkan 

dalam menentukan jumlah item dalam suatu alat ukur. Pertama persoalan 

reliabilitas, alat ukur yang memiliki item lebih banyak pasti akan memiliki 

koefisien reliabilitas yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan koefisien 



reliabilitas alat ukur yang itemnya lebih sedikit. Kedua, disatu sisi alat ukur yang 

memiliki jumlah item yang banyak memiliki koefisien reliabilitas yang tinggi, 

namun apabila item terlalu banyak justru kita akan sulit mendapatkan respon yang 

sebenarnya dari subyek yang kita ukur. Subyek akan merasa jenuh ketika harus 

menjawab item dalam jumlah besar, sehingga kemungkinan subyek untuk 

menjawab secara asal-asalan lebih tinggi. 

 


