
17 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. KAJIAN TEORI 

1. TKD III Analogi Verbal 

Tes Kemampuan Diferensial (TKD) III Analogi Verbal merupakan sebuah 

subtes dari Tes Kemampuan Diferensial (TKD), yakni subtes ke-3 dari Tes 

Kemampuan Diferensial (TKD). Pembentukan Tes Kemampuan Diferensial 

(TKD) dibuat berlandaskan sebuah teori inteligengensi, yaitu teori inteligensi 

Thurstone yang dikenal dengan Primary Mental Abilities (PMA). 

Menurut Thurstone inteligensi terdiri atas sejumlah kemampuan mental 

primer, kemampuan mental dikelompokkan ke dalam enam faktor dan 

inteligensidapat diukur dengan melihat sampel perilaku seseorang dalam keenam 

bidang tersebut. Faktor yang dimaksud yaitu: 

1. Kemampuan: Verbal (V), yaitu pemahaman akan hubungan kata, kosa-

kata, dan penguasaan komunikasi lisan;  

2. Number (N), yaitu kecermatan dan kecepatan dalam penggunaan fungsi-

fungsi hitung dasar;  

3. Spatial (S), yakni kemampuan untuk mengenali berbagai hubungan dalam 

bentuk visual;  

4. Word Fluency (W), yaitu kemampuan untuk mencerna dengan cepat kata-

kata tertentu;  
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5. Memory (M), yaitu kemampuan mengingat gambar-gambar, pesan-pesan, 

angka-angka, kata-kata, dan bentuk-bentuk pola;  

6. Reasoning (R), yaitu kemampuan untuk mengambil kesimpulan dari 

beberapa contoh, aturan, atau prinsip. Dapat juga diartikan sebagai 

kemampuan pemecahan masalah (Azwar, 2011; Walgito, 2010; Sobur, 

2003; Guilford, 1972). 

Analogi merupakan salah satu bagian dari teori inteligensi Thurstone 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; Walgito, 2010;  Sobur, 2003). 

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 mengungkapkan bahwa dalam analogi yang dicari 

adalah keserupaan dari dua hal yang berbeda, dan menarik kesimpulan atas dasar 

keserupaan itu (Putra, 2011). 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 & 

Suryani, 2012). Salah satu bentuk analogi yang bisa digunakan dalam 

memecahkan masalah yaitu analogi verbal. 
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Analogi verbal terdiri atas dua fungsi kognitif yaitu analogi dan verbal 

(Lestari & Suryani, 2012). 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 merupakan sebuah dasar bernalar, mencari sebuah keserupaan, 

membentuk pola-pola, mencari sebab akibat, melibatkan penggunaan logika serta 

fleksibilitas berpkir. Maka dari hal tersebut jelas bahwa analogi akan memiliki 

keterkaitan yang sangat erat dengan sebuah disiplin ilmu, yakni filsafat. Filsafat 

menurut Poedjawijatna (Tafsir, 1990) merupakan sejenis pengetahuan yang 

berusaha mencari sebab yang sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu berdasarkan 

pikiran. Dari keberagaman pendapat filsuf mengenai filsafat maka dapat 

disimpulkan bahwa filsafat adalah proses berpikir secara radikal (mendasar, 
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mendalam, sampai ke akar-akarnya), sistematik (teratur, runtut, logis,dan tidak 

serampangan), dan universal (umum, terintegral, seta tidak khusus dan tidak 

parsial) terhadap segala yang ada dan mungkin ada. Dari penjelasan mengenai 

filsafat tersebut, jelas bahwa filsafat tidak bisa dipisahkan dan sangat berkaitan 

dengan proses bernalar, berpikir yang mendalam sesuai dengan konsep analogi. 

Maka jelas analogi menjadi bagian yang begitu penting dalam pembelajaran 

filsafat. 

Seseorang yang memiliki kemampuan anlogi yang baik maka akan 

memiliki prestasi belajar yang baik pada pembelajaran filsafat. Sebagaimana 

Poerwanto (2007) memberikan pengertian prestasi belajar yaitu hasil yang dicapai 

oleh seseorang dalam usaha belajar sebagaimana yang dinyatakan dalam raport. 

Selanjutnya Winkel (1997) mengatakan bahwa prestasi belajar adalah suatu bukti 

keberhasilan belajar atau kemampuan seseorang siswa dalam melakukan kegiatan 

belajar sesuai dengan bobot yang dicapainya. 

Sugihartono, dkk (2007) berpendapat bahwa prestasi belajar adalah hasil 

pengukuran yang berwujud angka maupun pernyataan yang mencerminkan 

tingkat penguasaan materi pelajara bagi siswa. Hal ini berarti prestasi belajar 

hanya bisa diketahui jika telah dilakukan penilaian terhadap hasil belajar siswa. 

Menurut Suryabrata (2006), menyatakan prestasi belajar adalah hasil yang dicapai 

dari suatu latihan, pengalam yang harus didukung oleh kesadaran. Menurut 

Muhibbin Syah (2010) perstasi belajar merupakan tingkat keberhasilan siswa 

dalam mencapai tujuan yang telah ditetap dalam sebuah program. 
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a. Karakteristik TKD III Analogi Verbal 

Analogi Verbal merupakan subtes ke 3 dari TKD. Pada subtes ini terdiri dari 

40 soal berupa kalimat-kalimat, dengan empat pilihan jawaban yang mengukur 

kemampuan verbal (Wibowo, 1976). Waktu pengerjaan subtes TKD III analogi 

verbal adalah 5 menit (Wibowo, 1976). Skoring subtes TKD III analogi verbal 

berupa dikotomi, yaitu skor 0 untuk jawaban salah dan skor 1 untuk jawaban 

benar (Lestrai & Wahyuni, 2012). Salah satu contoh beserta deskripsinya 

(Wibowo, 1976): 

Subtes 3: Analogi Verbal 

Contoh  : Langit : biru = rumput : ……… 

Deskripsi : Untuk menjawab contoh perkataan : 

(1) Meja (2) hijau (3) panas (4) benar 

Orang yang ditest harus mencari kata yang keempat diantara keempat 

perkataan yang telah tersedia untuk elengkapi tepat kosong tersebut. Kata 

yang dipilih itu harus mempunyai hubungan tertentu dengan kata yang 

ketiga dari soal, sesuai dengan hubungan yang telah ada antara kata yang 

pertama dengan kata yang kedua pada soal. Berdasarkan hasil dari subtes 

ini maka dapat dinilai keapuan analogis yang bersifat verbal (Wibowo, 

1976:69). 
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2. Karakteristik Psikometri 

a. Validitas 

Suatu tes harus mengukur apa yang ingin diukur, sebuah estimasi seberapa 

baik sebuah tes mengukur apa yang ingin diukur, itulah yang disebut dengan 

validitas (Anastasi & Urbina, 2007; Azwar, 2014a, 2014b, 2009, 2016; Firmin, 

Hwang, Burger, Sammons & Lowrie, 2005; Kaplan & Sacuzzo, 2012; Kerlinger, 

2006; Sumintono & Widhiarso, 2014). Tipe validitas pada umumnya digolongkan 

dalam tiga kategori besar, yakni content validity (validitas isi), construct validity 

(validitas konstruk), dan criterion-related validity (validitas berdasarkan kriteria). 

1) Validitas Isi 

Validitas isi merupakan validitas yang diestimasi lewat pengujian terhadap 

isi tes dengan analisis rasional atau lewat professional judgment (Azwar, 2014a). 

Validitas isi berkaitan dengan hubungan antara isi tes dan konstruk yang diukur 

(Sumintono & Widhiarso, 2015). 

2) Validitas Konstrak 

Validitas konstrak adalah tipe valditas yang menunjukkan sejauhmana tes 

menungkap suatu trait atau konstruk teoretik yang hendak diukurnya (Allen & 

Yen dalam Azwar, 2014a). 

3) Validitas berdasarkan Kriteria 

Prosedur pendekatan validitas berdasarkan kriteria menghendaki 

tersedianya kriteria eksternal yang dapat dijadikan dasar pengujian skor tes 

(Azwar, 2014a). Prosedur validasi berdasarkan kriteria menghasilkan dua macam 

validitaas, yaitu validitas prediktif dan validitas konkuren. 
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a) Validitas Prediktif 

Validitas prediktif diestimasi bila tes dimaksudkan untuk berfungsi sebagai 

predictor bagi performansi di waktu yang akan dating. Dalam analisis ini, 

performansi yang hendak diprediksikan itu disebut sebagai kriteria validasi 

(Azwar, 2014a) 

b) Validitas Konkuren 

Apabila skor tes dan skor kriteria validasinya dapat diperoleh dalam waktu 

yang sama, maka korelasi antara kedua skor termaksud merupakan validitas 

konkuren (Azwar 2014a. Perbedaan validitas prediktif dan validitas concurrent 

hanya soal waktu (Wibowo, 1976).   

b. Reliabilitas 

Reliabilitas merujuk pada konsistensi sebuah pengukuran ketika prosedur 

sebuah tes diulang kembali (Anastasi & Urbina, 2007; Azwar, 2014a, 2014b, 

2009, 2016; Firmin, Hwang, Burger, Sammons & Lowrie, 2005; Kaplan & 

Sacuzzo, 2012; Kerlinger, 2006; Sumintono & Widhiarso, 2014). Reliabilitas 

dapat diestimasi jika ada yang dibandinigkan. Perbandingan antar waktu yang 

diturunkan menjadi pendekatan reliabilitas tes ulang, perbandingan antar bentuk 

tees yang diturunkan menjadi reliabilitas ter paralel, dan perbandingan antar 

komponen yang diturunkan menjadi pendekatan konsitensi internal (Sumintono & 

Widhiarso, 2015). 
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1) Pendekatan Tes Ulang 

Reliabilitas tes ulang didapatkan dari korelasi antara skor dari tes yang 

sama. Pada tipe ini, koefisien reliabilitas didapatkan melakui korelasi skor tes 

antar waktu. Ada dua jenis koefisian korelasi yang dipakai, pertama adalah 

korelasi pearson (product moment) dan korelasi intrakelas (interclass correlation) 

(Sumintono & Widhiarso, 2015). 

2) Pendekatan Tes Paralel 

Tipe ini disusun untuk mengatas permasalahan yang ada pada tipe 

reliabilitas tes parallel berkaitan dengan isu efek bawaan atau kontaminasi. 

Reliabilitas tes parallel disebut juga dengan reliabilitas form (alternate form) 

(Sumintono & Widhiarso, 2015). 

3) Pendekatan Konsistensi Internal 

Relabel dalam konsistensi internal menunjukkan bahwa antara satu bagian 

tes dan bagian lainnya menghasilkan pengukuran yang konsisten. Konsistensi 

internal diindikasikan oleh tingginya korelasi antara belahan tes. Belahan ini dapat 

berupa butir maupun komponen tes. Karena itu, dalam pendekatan ini dikenal dua 

belahan tes yang biasa dihitung dengan koefisian spearmon brown, atau tiga 

belahan yang biasa dihitung dengan koefisien Feldt, atau yang dihitung dengan 

menggunakan koefisien alpha (Sumintono & Widhiarso, 2015) 
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c. Pendekatan dalam Karakteristik Psikometri 

1) Classical Tes Theory (CTT) 

Asumsi dasar dari teori tes klasik adalah, skor yang didapat dilambangkan 

dengan X, tidak lain adalah terdiri dari skor murni (T), dan eror pengukuran E, 

sehingga persamaannya : 

X = T + E 

Hasil dari suatu tes yang didapatkan terkandung skor murni dan eror 

pengukuran. Skor tampak (X) bersifat nyata (muncul dalam data secara  langsung) 

sedangkan skor murni (T) dan eror pengukuran (E) bersifat tersemnunyi (latent). 

Asumsi lain yang perlu diketahui yakni eror pengukuran (E) dalam CTT bersifat 

acak dan tidak berkorelasi dengan X maupun T, dan korelasi yang diharapkan 

muncul adalah 0 (nol) (Sumintono & Widhiarso, 2015). 

Data skor mentah yang didapatkan dalam suatu tes akan dianalisis dan 

diinterpretasi dengan beberapa cara yakni sebagai berikut. 

a) Statistik Deskriptif 

Tiga statistic yang dipakai dalam konteks ini yakni mengenai tendeensi 

sentral  (misalnya rata-rata), ukuran keragaman (misalnya, varian), dan table 

frekuensi. Ketiganya akan memberikan informasi secara langsung butir soal mana 

yang berguna dan mana yang tidak (Sumintono & Widhiarso, 2015). 

b) Tingkat Kesulitan 

Tingkat kesulitan menunjukkan proporsi individu yang dapat mengerjakan 

soal secara benar. Tingkat kesulitan mempunyai titik terendah sebesar 1,0 artinya 

semua siswa dapat menjawab dengan betul (Sumintono & Widhiarso, 2015). 
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c) Daya Deskriminasi 

Menunjukkan seberapa jauh sebuah item mampu membedakan individu 

yanag kemampuannya tinggi dan rendah (Sumintono & Widhiarso, 2015). 

d) Pembobotan Butir Soal 

Skor dalam CTT biasanya diberikan sama (misal 1 untuk jawaban benar, 

dan 0 untuk jawaban salah), pembobotan skor diberlakukan apabila suatu soal 

yang diberika mempunyai bobot yang berbeda untuk menghasilkan skor mentah. 

 

2) Item Response Theory (IRT) 

a) Asumsi Item Response Theory (IRT) 

Menurut Hambleton, dkk (1991) ada beberapa asumsi didalam item 

response theory yakni unidimensi, independensi lokal, dan item characteristic 

curve (ICC). 

 Unidimensi 

Asumsi ini menyatakan bahwa hanya satu kemampuan diukur dengan satu 

set aitem dalam tes, (Hambleton, dkk., 1991; Hambleton & Swaminathan, 1985). 

Asumsi ini tidak dapat dipenuhi secara ketat karena faktor kognitif, kepribadian, 

dan keikutsertaan dalam tes selalu mempengaruhi hasil tes, setidaknya sampai 

batas tertentu (Hambleton, dkk., 1991; Hambleton & Swaminathan, 1985). 

Faktor-faktor ini termasuk tingkat motivasi, kecemasan tes, kemampuan untuk 

bekerja dengan cepat, kecendurangan untuk menebak bila ragu tentang jawaban, 

dan keterampilan kognitif (Hambleton & Swaminathan, 1985). Satu set data tes 
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perlu adanya komponen “dominan” atau faktor yang mempengaruhi hasil tes, agar 

asumsi ini dapat terpenuhi (Hambleton, dkk., 1991). 

 Independensi Lokal 

Asumsi ini menyatakan bahwa respon pada aitem yang satu bebas dari 

pengaruh respon pada aitem lain jika kemampuan yang mempengaruhi 

performansi dibuat konstan. Sehingga jikaa kemampuan disamakan pada aitem, 

aitem tidak saling berhubungan (Hambleton, dkk, 1991). Asusmsi independensi 

lokal terpenuhi jika asumsi unidimensi terpenuhi (Hambleton, dkk, 1991). 

 Kurva Karakteristik Aitem 

Kurca karakteristik aitem atau item characterisrtic curve (ICC) 

merefleksikan hubungan yang sebenarnya antara kemampuan dan respon peserta 

terhadap aitem tes (Hambleton, dkk, 1991). 

 

b) Model-Model dalam Item Response Theory (IRT) 

ICC dalam IRT dibentuk dengan tiga unsur, yaitu parameter aitem, 

parameter peserta, dan jawaban. Jawaban peserta ditentukan oleh parameter aitem 

dan parameter peserta. Paremeter aitem dan parameter peserta dihubungkan 

dengan suatu model rumus yang dikenal dengan fungsi karakteristik aitem (item 

characteristic function) oleh karena itu setelah semua asumsi dipenuhi, dipilih 

model item response theory yang akan digunakan (Hambleton, dkk, 1991). 

Model-model item response theory yang sering digunakan adalah model logistic 

1, 2 dan 3 parameter (Hambleton, dkk, 1991). 

 Model Logistik 1 Parameter 
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Model Logistik 1 parameter sering juga disebut model Rasch. Sesuai 

dengan namanya dalam model ini hanya menggunakan parameter b untuk 

membedakan antar aitem. Dalam model logistik 1 parameter diasumsikan hanya 

kesulitan aitem sebagai karakter yang mempengaruhi performansi peserta. Dengan 

demikian, parameter a dan parameter c diasumsikan konstan untuk semua aitem 

(Hambleton, dkk, 1991). 

 Model Logistik 2 Parameter 

Model logistik 2 parameter mirip dengan model logistik 1 parameter. 

Hanya ada penambahan 2 elemen dalam bentuk matematikanya, yaitu parameter 

daya beda (a) dan D. D adalah faktor penskalaan sehingga skala menjadi cocok 

dengan distribusi kumulatif normal atau fungsi ogive normal (Hambleton, dkk, 

1991). 

 Model Logistik 3 Parameter 

Pada model tes pilihan berganda, peserta mungkin untuk menebak jawaban 

yang benar. Berbagai kemungkinan tebakan menyebabkan seseorang dengan 

kemampuan yang sangat rendah dapat menjawab aitem dengan benar. Bahkan 

ketika mereka memiliki probabilitas mejawab aitem dengan benar yang sangat 

rendah pada tingkat kemampuan mereka (Hambleton, dkk, 1991). 
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B. Kerangka Berpikir 

Analogi verbal merupakan salah satu faktor kemampuan mental primer 

dari teori Primary Mental Abilities (PMA) Thustone. 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 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 

dikemudian hari. 
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Analogi merupakan sebuah dasar bernalar, mencari sebuah keserupaan, 

membentuk pola-pola, mencari sebab akibat, melibatkan penggunaan logika serta 

fleksibilitas berpkir. Maka dari hal tersebut jelas bahwa analogi akan memiliki 

keterkaitan yang sangat erat dengan sebuah disiplin ilmu, yakni filsafat. Filsafat 

menurut Poedjawijatna (Tafsir, 1990) merupakan sejenis pengetahuan yang 

berusaha mencari sebab yang sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu berdasarkan 

pikiran. Dari keberagaman pendapat filsuf mengenai filsafat maka dapat 

disimpulkan bahwa filsafat adalah proses berpikir secara radikal (mendasar, 

mendalam, sampai ke akar-akarnya), sistematik (teratur, runtut, logis,dan tidak 

serampangan), dan universal (umum, terintegral, seta tidak khusus dan tidak 

parsial) terhadap segala yang ada dan mungkin ada. Dari penjelasan mengenai 

filsafat tersebut, jelas bahwa filsafat tidak bisa dipisahkan dan sangat berkaitan 

dengan proses bernalar, berpikir yang mendalam sesuai dengan konsep analogi. 

Maka jelas analogi menjadi bagian yang begitu penting dalam pembelajaran 

filsafat. 

Beradsarkan penjelasan diatas diketahui bahwa analogi verbal merupakan 

salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan kita. Sehingga 

dibutuhkanlah sebuah tes yang dapat mengukur kemampuan tersebut, salah satu 

tes yang mengukur kemampuan analogi yaitu TKD III subtes analogi verbal, 

sebagai sebuah tes yang mengukur sebuah kemampuan yang menjadi tolak ukur 

dalam mengambil keputusan penting, maka penting untuk mengetahui bagaimaan 

kualitas karakteristik psikometrinya. Setiap tes psikologi haruslah memliki 
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kualitas yang baik. Kualitas yang dimaksud ialah karakterisktik pengukuran tes 

tersebut, yang paling utama adalah validitas dan reliabilitas tes (Azwar, 2016). 

Analogi verbal merupakan subtes ke III dari TKD. TKD merupakan sebuah 

baterai tes yang masing-masing subtesnya bisa berdiri sendiri dan bahkan 

digunakan bersama dengan tes lain diluar TKD. Ketika alat tes ini disusun, tes ini 

digunakan untuk melihat kemampuan dasar seseorang apakah ia mampu 

mengikuti kegiatan akademik di perguruan tinggi. Penting bagi orangtua untuk 

mengetahui apakah anak-anaknya memiliki cukup kemampuan untuk belajar di 

Perguruan Tinggi dengan sukses, mengingat biaya dan waktu yang dibutuhkan 

tidak sedikit. Dengan membanjirnya calon-calon mahsiswa, maka Perguruan 

Tinggi juga mulai mengadakan seleksi (Wibowo, 1976).  

Wibowo (1976) mengatakan salah satu tujuan seleksi dari calon-calon 

mahasiswa pada fakultas Psikologi adalah untuk tujuan efisiensi, yaitu memilih 

calon-calon mahasiswa yang tepat untuk sejumlah tempat yang terbatas, untuk 

menghemat waktu kuliah, untuk menghemat biaya, dan agar sebagian besar 

mahasiswa yang diterima dapat menjadi sarjana psikologi dalam waktu yang tepat 

maka diangggap perlu untuk hanya memilih calon mahasiswa yang dianggap 

mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan studinya. Namun seiring 

berjalannya waktu tes ini digunakan sebagai instrumen untuk penjurusan di SMA 

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

psikologi. Tes psikologi paling banyak digunakan dalam dunia pendidikan dan 

perusahaaan guna seleksi dan klasifikasi pegawai (Wibowo, 1976). 
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TKD III sebagai alat tes psikolgi haruslah memiliki kualitas yang baik, agar 

memberi hasil yang akurat. Sejak disusun pada tahun 1976 di Universitas 

Indonesia, tes ini telah beberapa kali mengalami beberapa revisi, akan tetapi 

hingga saat ini belum ada hasil laporan atau publikasi mengenai uji validitas dan 

reliabilitas revisi atau perubahan yang dilakukan. Hal ini sangat riskan untuk 

kepentingan penelitian apabila ternyata tes tersebut tidak layak untuk digunakan 

mengingat usianya yang tua dan meskipun ada revisi, laporan hasil revisi tidak 

pernah diketahui isinya. 

Penelitian yang dilakukan Lestari & Suryani (2012) diketahui bahwa pada 

uji item total corelation pada TKD III 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 no. 19 yang mengukur 

aritmatika dan soal no. 27 dan no. 40 yang mengukur bidang keruangan 2 dimensi 

dan 3 dimensi. Soal no. 8 menunjukkan korelasi yang negatif, yang bermakna 

bahwa soal tersebut gagal memenuhi fungsinya. Penelitian yang dilakukan oleh 

Lestari & Suryani (2012) menggunakan pendekatan Classical Test Theory (CTT). 

Pendekatan CTT memiliki keterbatasan dalam pengembangan tes dan 

instrumen pengukurannya, yakni pada parameter-parameter aitem dalam teori 

klasik dan bagaimana ketergantungan hasil tes terhadap peserta tes (Azwar, 

2014a). Ketergantungan pada kelompok subjek ini akan mengurangi manfaat 

parameter aitem dalam berbagai aplikasinya (Hambleton, Swaminathan & Rogers, 

1991). Oleh karena itu digunakanlah pendekatan modern yang dapat 

meminimalisir kelemahan dari pendekatan teori klasik tersebut, sehingga pada 
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penelitian ini peneliti akan melakukan pengujian kembali karakteristik psikometri 

pada TKD III analogi verbal dengan  menggunakan pendekatan Classical Theory 

Test (CTT) dan Item Response Theory (IRT). 

 

C. Fokus Pertanyaan 

1. Apakah TKD III Analogi Verbal mampu memprediksi prestasi belajar 

mahasiswa pada mata kuliah yang berkaitan dengan filsafat menggunakan 

analisis pendekatan classical test theory? 

2. Apakah TKD III Analogi Verbal memiliki reliabilitas yang baik dengan 

analisis menggunakan pendekatan classical test theory dan item response 

theory dengan pemodelan rasch? 

3. Apakah TKD III Analogi Verbal bersifat unidimensi dengan analisis 

menggunakan pendekatan item response theory dengan pemodelan rasch? 

4. Apakah keseluruhan aitem TKD III Analogi Verbal bersifat fit (sesuai) untuk 

mengukur kemampuan Analogi Verbal menggunakan pendekatan item 

response theory dengan pemodelan rasch? 

5. Apakah keseluruhan aitem TKD III Analogi Verbal memiliki indeks 

kesukaran aitem yang baik berdasarkan analisis dengan menggunakan 

pendekatan item response theory pemodelan rasch? 

6. Apakah keseluruhan aitem TKD III Analogi Verbal memiliki indeks daya 

beda aitem yang baik berdasarkan analisis dengan menggunakan pendekatan 

classical test theory? 


