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Apabila skala yang kita susun menggunakan model Likert maka data yang akan kita peroleh berjenis 

ordinal, namun apabila kita menghendaki jenis data satu tingkat lebih tinggi atau data interval maka 

kita dapat menggunakan skala Thurstone atau sering juga disebut metode equal appearing interval. 

Penyusunan skala dengan model ini memang relatif agak rumit dibandingkan dengan penyusunan 

skala model Likert. 

Ada beberapa langkah awal yang mungkin sama dengan model likert, seperti :  

1. penetapan tujuan atau kawasan ukur,  

2. melakukan pendefinisian secara konseptual,  

3. menyusun definisi operasional,  

4. mengidentifikasi indikator perilaku,  

5. membuat blue print alat ukur, dan  

6. penyusunan item-item per indikator yang juga disusun dengan item favorable dan 

unfavorable sebanyak mungkin. 

Yang menjadi pembeda dalam penyusunan skala antara Likert dan Thurstone terletak pada 

perlakuan setelah item jadi. Setelah item tersusun langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah 

membuat format untuk proses penilaian oleh Judges. Setiap item diberikan alternatif respon dengan 

rentang skala 11, ke sebelas rentang skala tersebut diberikan keterangan dengan huruf A sampai K 

seperti contoh di bawah ini. 

Saya baru akan memulai aktivitas ketika waktu mendesak 

A B C D E F G H I J K 

 

Langkah selanjutnya adalah mencari penilai atau Judges minimal 30 orang untuk memberikan 

penilaian item. Instruksi yang diberikan ke penilaian sebelum melakukan penilaian adalah penilai 

atau Judges diminta meletakkan item pada rentang huruf tersebut, semakin ke arah huruf A maka 

item tersebut menyatakan item yang Unfavorable demikian pula sebaliknya apabila item tersebut 

diletakkan semakin mendekati huruf K maka item tersebut menyatakan item yang Favorable.  Proses 

penilaian ini dilakukan pada semua item yang telah disusun satu per satu. 



Apabila seluruh item sudah dilakukan penilaian oleh seluruh penilaian atau Judges,  maka langkah 

selanjutnya adalah melakukan tabulasi data seperti menghitung frekuensi, menghitung persentase, 

menghitung persentase kumulatif. Selanjutnya melakukan penghitungan nilai S (median) dan nilai Q 

dari penghitungan nilai percentile 25 dan percentile 75. 

Contoh: 

No Item 

Alternatif Pilihan 

A B C D E F G H I J K 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

F 4 5 6 8 10 12 30 6 8 9 2 

P 0.04 0.05 0.06 0.08 0.10 0.12 0.30 0.06 0.08 0.09 0.02 

Pk 0.04 0.09 0.15 0.23 0.33 0.45 0.75 0.81 0.89 0.98 1.00 

 

Keterangan : 

F =  Frekuensi, jumlah penilai yang memilih tiap-tiap alternatif 

P =  Proporsi tiap Frekuensi pilihan dengan jumlah penilai/penjawab 

     F dibagi N (F : N) 

Pk =  Proporsi Kumulatif yaitu penambahan besarnya proporsi dengan  

    proporsi sebelumnya, misal 0.09 = 0.04 + 0.05 

 

karena penentuan nilai/skor skala menggunakan ukuran tendency central Median, maka setiap item  

perlu dicari mediannya dengan menggunakan  Rumus Median yang diberi lambang S sebagai berikut: 

 

 

 

Keterangan : 

S =  Skala nilai dari pernyataan (Median) 

Bb = Batas bawah median 

Pkb =  Proporsi kumulatif di bawah posisi median 

pm =  Proporsi pada posisi Median 

i =  Interval (dalam hal ini sama dengan 1) 



 

apabila diterapkan pada contoh pada data tabel di atas akan nampak sebagai berikut : 

 

          S  =   6.67 

Nilai 6.67 ini merupakan nilai skala untuk item nomor 1 tersebut, pencarian nilai ini dilakukan 

sebanyak item-item yang tertuang dalam Skala sikap yang akan dipergunakan dalam penelitian. 

Disamping itu untuk mengetahui variasi distribusi dapat dilakukan perhitungan rentang antar kuartil 

(K75  -  K25) dengan rumus : 

 

 

 

 

 

Bila diterapkan pada item  tersebut di atas diperoleh nilai 

K25 =   4.7 

K75 =   7 

Q  =   2.3  (Rentang antar Kuartil) 

 

Langkah selanjutnya adalah melakukan pemilihan item dengan cara : 

 Cari butir dng nilai “Q” kecil 

 Usahakan ada variasi nilai “S” 

 Tiap skala ada 2 butir 

 Pernyataan minimal ada 22 butir  

Item-tem yang terpilih disusun ulang secara acak dalam format skala dengan jawaban “ya” dan 

“Tidak”. Skoring dilakukan hanya pada respon “Ya” dengan memberikan nilai sebesar nilai S pada 

item yang dijawab “Ya”, sementara yang menjawab “Tidak” tidak diberi skor (nilai 0). 



Untuk keperluan interpretasi, hitunglah total nilai kemudian hitung mean (rata-rata) dari nilai S yang 

dijawab “Ya”, selanjutnya nilai mean (rata-rata) tersebut letakkan pada rentang skala 1 s/d 11. Maka 

di situlah posisi subyek untuk variabel yang anda ukur.  

 


