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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis pada penelitian ini, maka dapat diambil kesimpullan 

sebagai berikut : 

1. Tes Kemampuan Diferensial (TKD) III Analogi Verbal dapat dikatakan telah 

memenuhi karakteristik psikometri yang baik berdasarkan analisis 

menggunakan pendekatan classical test theory; 

a. Analisis validitas konkuren menggunakan pendekantan classic yang mana 

nilai mata kuliah filsafat dijadikan sebagai kriterium, maka didapatkan hasil 

bahwa TKD III Analogi Verbal signifikan atau dapat memprediksi nilai 

mata kuliah terkait yaitu mata kuliah filsafat. 

b. Analisis reliabilitas dengan pendekatan Classic dilakukan dengan 

menggunkan metode split-half maka didapatkan nilai koefisien korelasi 

antar aitem baik dilihat dari Cronbach-Alpha dan Guttman Split-Half 

masing-masing sebesar 0.813 dan 0.915 mengindikasikan data memiliki 

reliabilitas yang tergolong kedalam kategori bagus sekali (> 0.8) 

(Sumintono & Widhiarso, 2015). 

c. Berdasarkan hasi analisis uji daya beda dengan menggunakan pendekatan 

Classical Test Theory didapatkan 14 aitem yang gugur atau tidak memenuhi 

kriteria (< 0.30) (Sugiyono, 2010). 
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2. Tes Kemampuan Diferensial (TKD) III Analogi Verbal dapat dikatakan telah 

memenuhi karakteristik psikometri yang baik berdasarkan analisis 

menggunakan pendekatan Item Response Theory; 

a. Uji unidimensionalitas didapatkan hasil pengukuran raw variance yakni 

sebesar 53.2%. Hal ini menunjukkan bahwa persyaratan unidimensionalitas 

yang didapatkan termasuk dalam kategori bagus (raw variance > 40%) 

(Sumintono & Widhiarso, 2014). 

b. Dalam analisis reliabilitas dengan pendekatan item response theory dengan 

pemodelan rasch didapatkan nilai untuk analisis item reliability sebesar 

0.99. Hal ini menunjukkan bahwa reliabilitas item pada penelitian ini 

termasuk pada kategori istimewa (> 0.94) (Sumintono & Widhiarso, 2015). 

Hal ini dapat disimpulkan bahwa kualitas butir-butir item TKD III Analogi 

Verbal sangatlah bagus (fit).  

c. Analisis seleksi aitem dengan pendekatan item response theory terdapat 7 

aitem yang tidak memenuhi ketiga kriteria, baik Outfit MNSQ, Outfit 

ZSTD maupun Point Measure Correlation berdasarkan analisis dengan item 

fit order. 
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B. Saran 

1. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Melakukan pengumpulan data (psikotes) yang dimiliki oleh Biro. 

b. Menggunakan subjek yang lebih banyak. 

c. Terdapat beberapa aitem yakni aitem nomor 1, 2, 3, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 

31, 39 dan 40 yang tidak memenuhi kriteria baik dari pendekatan Classical Test 

Theory maupun pendekatan Item Response Theory, sehingga aitem-aitem 

tersebut perlu diperbaiki ataupun diganti. 

 

2. Bagi Psikolog/Pengguna TKD III Analogi Verbal 

Tes Kemampuan Diferensial (TKD) III Analogi Verbal memiliki karakteristik 

psikometri yang baik, sehingga para psikolog dapat menggunakan alat tes ini untuk 

melakukan seleksi-seleksi baik dibidang pendidikan maupun bidang industri. 

 


