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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Inteligensi merupakan salah suatu hal yang penting dalam kehidupan, banyak 

hal diberbagai bidang dalam kehidupan disangkutpautkan dengan inteligensi. 

Inteligensi adalah perwujudan dari suatu daya dalam diri manusia, yang 

mempengaruhi kemampuan seseorang diberbagai bidang (Nur’aeni, 2012). Inteligensi 

memiliki peranan penting dalam kehidupan, salah satunya dalam dunia pendidikan 

dan pengajaran, masalah inteligensi merupakan salah satu masalah pokok. Peranan 

inteligensi dalam proses pendidikan merupakan hal yang sangat penting sehingga 

dipandang menentukan dalam hal berhasil atau tidaknya seseorang dalam hal belajar 

Menurut teori Binet (Suryabrata, 2004) mengenai hakikat inteligensi, salah 

satunya adalah kecenderungan untuk menetapkan dan mempertahankan 

(memperjuangkan) tujuan tertentu. Makin cerdas seseorang, akan makin cakaplah dia 

membuat tujuan sendiri, tidak menunggu perintah saja. Semakin cerdas seseorang, 

maka dia akan semakin tetap pada tujuan itu, tidak mudah dibelokkan oleh orang lain 

dan suasana lain. 

Seseorang yang memiliki inteligensi yang tinggi cenderung memiliki 

perbedaan dan kelebihan dalam menanggapi sesuatu permasalahan demi mencapai 
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tujuannya, contohnya dalam kemampuan menyelesaikan atau memecahkan masalah 

dengan baik dan cepat. Seseorang yang memiliki inteligensi tinggi dalam proses 

belajar, akan lebih mudah mengatasi masalahnya dan cenderung dapat mencapai 

tujuan. Ini dikarenakan seorang yang memiliki inteligensi tinggi cenderung bisa 

menentukan tujuannya tanpa harus mendapatkan bimbingan lebih, dan dapat 

menyesuaikan dirinya untuk mencapai tujuan. 

Goddard, mengatakan bahwa inteligensi sebagai tingkat kemampuan 

pengalaman seseorang untuk menyelesaikan masalah-masalah yang langsung 

dihadapi dan untuk mengantisipasi masalah-masalah yang akan datang, sedangkan 

Henmon, mengatakan bahwa inteligensi terdiri dari dua macam, yaitu: kemampuan 

untuk memperoleh pengetahuan; dan pengetahuan yang diperoleh (Azwar, 2011). 

Lewis Madison Terman, mengatakan bahwa inteligensi merupakan kemampuan 

seseorang untuk berpikir abstrak. Inteligensi bukan kemampuan tunggal dan seragam, 

tetapi merupakan komposit dari berbagai fungsi, sehingga mencakup gabungan 

kemampuan-kemampuan yang diperlukan untuk bertahan dan maju dalam budaya 

tertentu ( Anastasi, 2007). 

Thurstone telah lebih dulu menjelaskan tentang inteligensi yang dikenal 

dengan PMA (Primary Mental Ability). Thurstone menyatakan bahwa kemampuan 

mental primer seseorang meliputi beberapa faktor yakni verbal factors, space factors, 

perceptual factors, numerical factors, memory factors, induction factors, deduction 

factors, general reasoning factors, world-fluency factors, dan closure factors 
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(Guilford, 1972).  Sebagaimana inteligensi berkaitan erat dengan kemampuan 

pemecahan masalah, maka sejalan dengan teroi PMA Thurstone yang mana salah satu 

faktornya yaitu reasoning (R).  Reasoning merupakan kemampuan untuk mengambil 

kesimpulan dari beberapa contoh, aturan, atau prinsip dan dapat juga diartikan 

sebagai kemampuan pemecahan masalah (Azwar, 2011). 

Dalam menjalani hidup, setiap orang akan selalu dihadapkan dengan berbagai 

masalah. Masalah atau persoalan merupakan bagian dari kehidupan manusia. Hampir 

setiap hari orang dihadapkan kepada persoalan-persoalan yang perlu dicari jalan 

keluarnya (Suharnan, 2005). Dalam mengahdapi permasalahan yang akan selalu 

bermuculan tersebut maka dibutuhkanlah kemampuan dalam memecahkan masalah. 

Pemecahan masalah adalah suatu proses mencari atau menemukan jalan yang 

menjembatani antara keadaan yang sedang dihadapi dengan keadaan yang diinginkan 

(Suharnan, 2005). Chaplin (2001) dalam kamus lengkap psikologi menyatakan bahwa 

pemecahan masalah adalah proses yang tercakup dalam usaha menemukan urutan 

yang benar dari alternatif-alternatif jawaban mengarah pada satu sasaran atau kearah 

pemecahan yang ideal. Solso, Maclin & Maclin (2002) mengatakan pemecahan 

masalah adalah suatu pemikiran yang terarah secara langsung untuk menemukan 

suatu solusi atau jalan keluar untuk suatu masalah yang spesifik. Sebuah contoh 

ilustrasi dituliskan Solso, Maclin & Maclin: 
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Seekor anjing diikat dengan tali 6 kaki di lehernya, dan semangkuk air 

terletak 10 kaki jauhnya dari anjing tersebut. Bagaimana anjing tersebut 

dapat mencapai mangkuk? (Solso, Maclin & Maclin, 2002 : 434). 

Ilustrasi di atas membutuhkan penyelesaian masalah berupa 

mengumpulkan respon-respon yang kemungkinan dapat diterapkan, memilih, 

kemudian menguji respon-respon tersebut. Selain itu mungkin dapat ditemukan 

trik-trik untuk menyelesaikan masalah. Setiap orang menemukan banyak 

masalah dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga akan membuat suatu cara 

untuk menanggapi, memilih, menguji respon yang didapat untuk memecahkan 

suatu masalah (Solso, Maclin & Maclin, 2002). 

Ada beberapa cara yang digunakan seseorang dalam memecahkan masalah, 

salah satunya dengan menganalogikan masalah, pernyataan analogis mengungkap 

tentang kemampuan kosakata dan kemampuan menalar (Sukardi, 1997). Analogi 

dapat berarti “sebanding dengan”, persoalan-persoalan yang bersifat analogi biasanya 

berbentuk perbandingan atau modifikasi-modifikasinya. Alamsyah (Putra, 2011) 

mengungkapkan bahwa dalam analogi yang dicari adalah keserupaan dari dua hal 

yang berbeda, dan menarik kesimpulan atas dasar keserupaan itu. Dengan demikian 

analogi dapat dimanfaatkan sebagai penjelas atau sebagai dasar penalaran. Analogi 

adalah persamaan yang berhubungan, jadi perlu menalar jawaban menurut kasus yang 

paralel (Philip, 2010). Pola-pola analogi bisa digunakan untuk memecahkan masalah 

yang stimulusnya berupa fitur geometris, numerik, verbal, dan lain-lain (Lestari & 
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Suryani, 2012). Salah satu bentuk analogi yang bisa digunakan dalam memecahkan 

masalah yaitu analogi verbal. 

Verbal berarti berkaitan dengan kata atau kumpulan kata. Melalui pengertian 

pengertian tersebut, analogi verbal dipahami sebagai proses bernalar analogis yang 

melibatkan kata-kata untuk memecahkan suatu masalah (Duran, Enright, & Peirce, 

1987). Steward, Barnes-Holmes, & Roche (2004) menyatakan bahwa dalam 

menyelesaikan persoalan analogi verbal, fungsi-fungsi yang terlibat antara lain adalah 

fungsi penghubungan atau penyusunan kombinasi, penggunaan logika, fleksibilitas 

dalam berpikir, dan juga kemauan untuk berpikir eksploratif. Pada analogi verbal, 

proses yang dilakukan adalah berusaha mencari pola dari suatu persoalan, lalu 

menciptakan hipotesa atau formula untuk menjelaskan pola dari suatu contoh atau 

kejadian yang ada tersebut supaya dapat menerapkannya pada persoalan yang baru 

dengan pola yang sama (Sternberg, 1994). Dari penjelasan-penjelasan tersebut maka 

dapat dipahami bahwa analogi verbal merupakan kemampuan dalam memecahkan 

masalah yang berkaitan dengan kata-kata. 

Analogi verbal merupakan bagian dari inteligensi menurut teori PMA 

Thurstone (Azwar, 2011). Analogi verbal merupakan bagian dari inteligensi yang 

berkaitan dengan kemampuan pemecahan masalah, sehingga analogi menjadi hal 

yang penting dikarnakan kemampuan analogi dapat memprediksi seseorang dalam 

kemampuan menghadapi masalah, dikarnakan ketika seseorang memiliki kemampuan 

pemecahan masalah yang baik maka akan lebih siap menghadapi tantangan 
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dikemudian hari, sesuai dengan pembahasan awal bahwa manusia dalam setiap 

harinya menemui berbagai macam masalah. 

Analogi merupakan bagian dari inteligensi, yang berkaitan erat dengan 

kemampuan dalam memecahkan masalah, yang mana sepanjang kehidupan manusia 

tidak akan pernah luput dari masalah yang datang silih berganti, maka diperlukanlah 

sebuah tes yang dapat mengukur potensi untuk menyelesaikan masalah. Banyak 

pihak seperti sekolah atau perusahaan yang menggunakan tes untuk menyeleksi orang 

yang akan masuk ke sekolah atau perusahaan tertentu, yang bertujuan agar orang 

yang telah lolos dari seleksi akan dapat menunjukkan kinerja yang baik, serta mampu 

memecahkan masalah yang akan dihadapi di sekolah atau perusahaan (Princen, 

2011). Jadi, hasil tes tersebut dijadikan tolak ukur apakah seseorang berkompeten 

masuk ke sekolah ataupun memiliki karakter yang diinginkan perusahaan. Melihat 

penggunaan hasil tes yang cukup luas di sekolah dan perusahaan, maka sangatlah 

penting bahwa instrumen tes tersebut benar-benar berkualitas, yaitu benar-benar 

sesuai fungsi dasarnya dan dapat dipercaya. 

Terdapat beberapa tes psikologi yang sering digunakan di Indonesia dalam 

mengukur kemampuan analogi, antara lain Intelligenz  Struktur Test (IST) subtes 

analogien (AN), Tes Inteligensi Wechsler pada Verbal Scale, dan Tes Kemampuan 

Diferensial (TKD) terletak pada TKD III yaitu subtes analogi verbal. Analogi verbal 

terdiri dari dua fungsi kognitif yaitu analogi dan verbal (Lestari & Suryani, 2012).  
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Begitu pentingnya tes tersebut sehingga hasil tes dijadikan tolak ukur apakah 

seseorang berkompeten, serta untuk  memprediksi kesuksesan dalam bidang tertentu, 

ataupun memiliki karakter yang diinginkan. Maka dilihat dari penggunaan hasil tes 

yang cukup luas, diperlukan sebuah instrumen tes yang benar-benar berkualitas, yaitu 

sesuai fungsi dasarnya dan dapat dipercaya. Kualitas yang dimaksud merupakan 

karakteristik psikometri yang baik. 

TKD III sebagai instrumen pengukuran yang menghasilkan data dan 

memberikan informasi akurat harus memenuhi beberapa karakteristik penting agar 

dapat dinyatakan sebagai alat tes yang baik. Karakteristik penting yang dimaksud 

diantaranya adalah valid dan reliabel (Azwar, 2016; Sobur, 2003), sebagaimana 

Firmin, Hwang, Burger, Sammons, & Lowrie (2005) juga mengatakan sebagai 

sebuah alat ukur psikologis, maka tidak dapat dilepaskan dari tiga prinsip yang 

mendasari sebuah tes psikologi, yaitu validitas, reliabilitas, dan standardisasi.  

Sifat valid ini menunjukkan sejauh mana instrumen mengukur atribut yang 

menjadi tujuannya (Azwar, 2016, 2014a, 2014b, 2009; Sumintono & Widhiarso, 

2014; Kaplan & Saccuzzo, 2012; Anastasi & Urbina, 2007; Kerlinger, 2006; Firmin, 

dkk, 2005). Reliabilitas mengacu pada konsistensi hasil ukur dari instrumen (Azwar, 

2016, 2014a, 2014b, 2009; Sumintono & Widhiarso, 2014; Kaplan & Saccuzzo, 

2012; Anastasi & Urbina, 2007; Kerlinger, 2006). Sedangkan, standardisasi 

merupakan sebuah patokan yang diperlukan dalam administrasi tes, yaitu kondisi 

dimana seharusnya tes diadministrasikan sesuai dengan kondisi saat proses 



8 
 

 
 

penormaan tes. Sehingga ketika sebuah tes dilakukan oleh orang lain dengan proses 

yang sama, hasilnya akan cenderung ekuivalen (Firmin, dkk, 2005). 

Tes Kemampuan Diferensial yang dikenal dengan sebutan TKD merupakan 

sebuah baterei tes yang disusun oleh Sudirgo Wibowo pada tahun 1976 berdasarkan 

teori Primary Mental Abilities yag disusun oleh Thurstone. Menurut Thurstone 

inteligensi digambarkan terdiri atas sejumlah kemampuan primer, Thurstone 

mengelompokkan kemampuan mental ke dalam enam faktor (dalam Azwar, 2011). 

Pada awalnya tes ini disusun  ditujukan untuk mengidentifikasi kekuatan dan 

kelemahan seseorang sebagai pertimbangan untuk seleksi masuk perguruan tinggi. 

Dengan kata lain, alat ini digunakan untuk melihat kemampuan dasar seseorang 

apakah ia mampu mengikuti kegiatan akademik di perguruan tinggi (Wibowo, 1976). 

Pada perkembangan selanjutnya, tes ini digunakan sebagai instrumen untuk 

penjurusan di SMA ataupun seleksi karyawan di perusahaan oleh biro-biro konsultasi 

psikologi (Lestari & Suryani, 2012). 

Sejak disusun pada tahun 1976 di Universitas Indonesia, tes ini telah 

mengalami beberapa revisi serta mengalami perubahan sesuai dengan situasi dan 

kebutuhan untuk meningkatkan kemuktahiran dikarenakan pengetahuan yang selalu 

berkembang, dan perlunya alat tes yang sesuai dengan informasi terkini (Wibowo, 

1976). Revisi dan perubahan-perubahan yan terjadi pada TKD dilakukan oleh 

berbagai pihak, namun hingga saat ini belum ada hasil laporan mengenai uji validitas 

dan reliabilitas maupun revisi dan perubahan yang dilakukan (Lestari & Suryani, 
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2012). Hal ini akan berisiko bagi kepentingan penelitian maupun praktek layanan 

psikologis yang menggunakan tes ini. 

Penyusunan Tes Kemampuan Diferensial didasari oleh ke-enam kemampuan 

mental primer dari Thurstone, sehingga terbentuklah suatu baterai Test Kemampuan 

Diferensial yang terdiri dari 10 subtes dalam bentuk buku (Wibowo, 1976). Subtes 

analogi verbal terdapat pada TKD III yang mana terdiri dari 40 soal yang mengukur 

kemampuan verbal dan diberi batas waktu pengerjaan selama 5 menit.  

Dalam penelitian mengenai validitas  dari Tes Keampuan Diferensil yang 

dilakukan oleh Wibowo (1976) dilakukanlah pengujian valditas TKD dengan sampel 

Mahasiswa Akademi Minyak dan Gas Bumi. Karena untuk meneliti validitas 

prediktif akan memakan waktu lama, maka digunakan metode concurrent validity. 

Perbedaan validitas prediktif dan validitas konkuren hanya soal waktu (Wibowo, 

1976). Sampel penelitian yang digunakan 43 orang mahasiswa tingkat III 

AKAMIGAS, rata-rata dari nilai tentamen yang diperoleh dipakai sebagai kriterium 

dalam perhitungan validitas, maka didapatkan koefisien validitas concurrent dari 

seluruh test sebesar 0.54. Sementara untuk hasil analisis Validitas TKD III yang 

dilakukan Wibowo (1976) didapat nilai sebesar 0.42. Maka disimpulkan bahwa Tes 

Kemampuan Diferensial dinyatakan valid memprediksi prestasi studi dilihat dari nilai 

tentamen (wibowo, 1976).  

Pada awal pembuatan TKD, Wibowo (1976) melakukan pengujian dengan 

sampel Mahasiswa Akademi Minyak Bumi dan Gas dengan metode test-retest. 
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Berdasarkan pengujian tersebut didapatkan hasil koefisien reliabilitas TKD secara 

keseluruhan r= 0.55 yang berarti tes ini substantif memenuhi syarat (Wibowo, 1976). 

Sementara koefisien reliabilitas TKD III didapatkan sebesar r = 0.78, dan signifikan 

pada taraf 0.05 dan 0.01. Dalam pengujian reliabilitas ini Wibowo (!976) 

menggunakan standar reliabilitas dari Garret, yang mana koefisien reliabilitas yang 

dianggap signifikan r > 0.208, maka dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian TKD 

secara keseluruhan maupun TKD III  dinyatakan reliabel. 

Setelah TKD III Analogi Verbal dikatakan valid dan reliabel serta telah 

digunakan oleh berbagai pihak, terdapat penelitian yang menganalisis karakteristik 

psikometri TKD III, yaitu penelitian yang dilakukan Lestari & Suryani (2012) 

diketahui bahwa hasil dari item total-corelation pada TKD III dengan pendekatan 

Clasical Test Theory (CTT) menggunakan data hasil tes TKD III yang ada pada Biro 

Layanan Fakultas Psikologi Unika Atma Jaya tahun 1996 hingga 2017 terdapat hanya 

18 soal (45%) yang valid mengukur konstruk analogi verbal.  

Dari soal-soal yang tidak valid tersebut terdapat soal yang bukan tergolong 

verbal seperti soal nomor 19 yang mengukur aritmatika dan soal nomor 27 dan nomor 

40 yang mengukur bidang keruangan 2 dimensi dan 3 dimensi. Soal nomor 8 

menunjukkan korelasi yang negatif, yang bermakna bahwa soal tersebut gagal 

memenuhi fungsinya.  
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Soal yang tergolong mudah terdapat sebanyak 26 soal (65%), soal yang 

tergolong sedang sebanyak 10 soal (25%) dan soal yang tergolong sulit sebanyak 4 

soal (10%). Sebagai sebuah instrumen pengukuran yang menghasilkan data dan 

memberikan informasi akurat, berdasarkan hasil penelitian tersebut maka TKD III 

tidak memenuhi karakteristik penting agar dapat dinyatakan sebagai alat tes yang baik 

dari hasil analisis item total-cerelation yang didapatkan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Lestari & Suryani enam tahun 

yang lalu, validitas dan indeks kesulitan aitem pada TKD III tergolong kurang 

memuaskan. Namun hingga saat ini TKD III masih terus dipergunakan oleh praktisi 

psikologi mengingat fungsi analogi verbal dalam memprediksi kesuksesan seseorang 

dalam menyelesaikan permasalahan tertentu. Untuk itu pada penelitian ini dilakukan 

pengujian kembali karakteristik psikometri TKD III dengan menggunakan 

pendekatan Clasical Test Theory (CTT) serta pendekatan teori modern yang dikenal 

dengan Item Response Theory (IRT). Penelitian yang dilakukan oleh Lestari & 

Suryani (2012) dengan menggunakan pendekatan CTT terdapat kemungkinan bahwa 

TKD III cukup layak digunakan namun rendahnya nilai validitas yang didapatkan 

dikarnakan subjek yang mengikuti tes, sementara melalui CTT hal seperti ini tidak 

dapat di prediksi, maka dari itu peneliti menggunakan 2 pendekatan dalam melakukan 

pengujian ulang. 

Sebagai sebuah teori tes klasik atau CTT memiliki kelemahan-kelemahan 

antara lain, adalah: (1) kemampuan peserta tes dinyatakan dalam variabel yang 
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deskrit, dan (2) besarnya koefisien validitas dan koefisien reliabilitas suatu tes serta 

nilai parameter suatu butir soal tergantung kepada peserta tes yang dikenai suatu tes. 

Maka dibutuhkanlah alternatif berupa model yang mempunya sifat-sifat: (1) 

karakteristik butir tidak tergantung kepada kelompok peserta tes yang dikenai butir 

soal tersebut, (2) skor yang menyatakan kemampuan peserta tes tidak tergantung pada 

tes, (3) model dinyatakan dalam tingkatan (level) butir soal, tidak dalam tingkatan tes, 

(4) model tingkat tidak memerlukan tes paralel untuk menghitung koefisien 

reliabilitas, dan (5) model menyediakan ukuran yang tepat untuk setiap skor 

kemampuan (Hambleton, Swaminathan, & Rogers, 1991: 5). Model alternatif yang 

dapat mempunyai ciri-ciri itu adalah model pengukuran yang disebut teori respon 

butir (Item Response Theory) (Suwarto, 2011). 

Teori tes modern atau biasa disebut dengan teori respon butir ( item response 

theory) dikembangkan oleh para ahli pengukuran bidang psikologi dan pendidikan 

sebagai upaya meminimalkan kekurangan-kekurangan yang ada dalam teori tes 

klasik. Keunggulan teori tes modern antara lain, adalah: (1) lebih baik landasan 

teorinya dibandingkan dengan teori tes klasik, (2) kemampuan peserta tes dinyatakan 

dalam variabel yang kontinu, (3) tidak diperlukan tes paralel untuk menghitung 

koefisien reliabilitas (yang dalam teori tes modern disebut fungsi informasi), dan (4) 

besarnya koefisien reliabilitas suatu tes dan nilai parameter suatu butir soal tidak 

tergantung kepada peserta tes yang dikenai suatu tes (Suwarto, 2011).  
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Dimulai dari awal penyusun TKD III pada tahun 1976 di Universitas 

Indonesia, belum adanya revisi terhadap TKD III Analogi Verbal, sementara seiring 

dengan berjalannya waktu perubahan selalu terjadi sesuai dengan situasi dan 

kebutuhan, untuk meningkatkan kemuktahiran dikarenakan pengetahuan yang selalu 

berkembang, dan perlunya alat tes yang sesuai dengan informasi terkini (Wibowo, 

1976). Pada awal pembuatan TKD III Analogi Verbal ditahun 1976, Wibowo 

melakukan analisis dengan menggunakan pendekatan CTT, dan penelitian mengenai 

TKD III yang dilakukan oleh Lestari dan Suryani di tahun 2012 juga melakukan 

analisis dengan pendekata CTT, sehingga belum ada penelitian yang menganalisis 

TKD III Analogi verbal menggunakan pendekatan IRT. 

Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti tertarik untuk melihat apakah 

Tes Kemampuan Diferensial (TKD) masih berfungsi sesuai dengan tujuan awal 

disusun, khususnya pada subtes analogi verbal, dengan menganalisis Karakteristik 

Psikometri TKD III, menggunakan pendekatan Clasical Test Theory (CTT) dan Item 

Response Theory (IRT). 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni antara lain: 

1. Apakah TKD III Analogi Verbal telah memenuhi karakteristik psikometri 

yang baik berdasarkan analisis menggunakan pendekatan clasical test theory? 
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2. Apakah TKD III Analogi Verbal telah memenuhi karakteristik psikometri 

yang baik berdasarkan analisis menggunakan pendekatan item response theory 

dengan pemodelan Rasch? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat analisis perbandingan karakteristik 

psikometri Tes Kemampuan Diferensial (TKD) III analogi verbal Ketika Dilakukan 

Pengujian Ulang Dengan Menggunakan Pendekatan Classical Test Theory dan Item 

Responses Theory. 

D. Keaslian Penelitian 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lestari & Suryani (2012) yang 

berjudul “Validitas dan Reliabilitas Tes Kemampuan Diferensial Analogi Verbal” 

penelitian ini bertujuan untuk menegtahui validitas dan reliabilitas dari TKD III yang 

digunakan untuk mengukur analogi verbal. Data yang dianalisis diambil dari biro 

pelayanan Fakultas Psikologi Universitas Katolik Atma Jaya. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 55% soal di TKD III tidak valid untuk mengukur analogi verbal. 

Analisis validitas prediktif menunjukkan bahwa TKD III tidak berkualifikasi sebagai 

tes pembeda. Analisis reliabilitas menunjukkan bahwa TKD III tidak konisten dalam 

mengukur analogi verbal.  
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Penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2011) mengenai Karakteristik 

Psikometri Subtes Analogien (AN) Pada Intelligenz Struktur Test (IST) menggunakan 

metode pengumpulan data dengan metode dokumentasi. Data berupa respon jawaban 

dari 2011 peserta yang pernah mengikuti tes seleksi kerja masuk suatu perusahaan 

yang didokumentasikan P3M. Hasil analisis berdasarkan teori tes klasik menemukan 

bahwa dari 20 item subtes AN hanya 1 item saja yang memiliki indeks kesukaran, 

indeks daya beda dan efektifitas distraktor yang baik, serta hasil uji validitas konstrak 

diketahui bahwa subtes AN tidak valid. 

Pada penelitian ini peneliti membahas mengenai TKD pada subtes yang  sama 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari & Suryani (2012). Penelitian ini  

menggunakan pendekatan Item Respon Theory yang dianalisis dengan aplikasi 

winstep, proses menganalisis karakteristik psikometri TKD III meliputi analisis 

indeks kesukaran item, indeks daya beda item, reliabilitas tes dan uji unidimensional. 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat baik secara teoritis maupun praktis, antara 

lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian ilmiah dalam 

bidang Psikometri dan Psikodiagnostika, serta memberikan informasi ilmiah 
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mengenai karakteristik psikometri Tes Kemampuan Diferensial (TKD) subtes 

analogi verbal sebagai alat tes yang digunakan dalam asesmen psikologi. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan: Menjadi landasan untuk mengevaluasi TKD 

secara berkala, khususnya subtes analogi verbal, oleh ilmuan psikologi 

sehingga dapat dipergunakan dalam melakukan assesmen mengenai analogi 

verbal. 

 

 


