
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain penelitian 

Metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif 

psikometrik dengan membandingkan analisis dua pendekatan psikometrika, 

yaitu CTT dan IRT. Teknik yang digunakan untuk melakukan analisis 

terhadap alat ukur penelitian ini adalah rit, KR-20 dan SEM untuk CTT dan 1-

PL, 2-PL, ICC, IIF, TIF, dan SEM untuk IRT. Bagan desain penelitian dapat 

dilihat pada Gambar 5. 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Desain penelitian perbandingan analisis CTT dan IRT. 

 

B. Fokus penelitian 

Fokus penelitian ini adalah membandingkan performa CTT dan IRT 

dalam menganalisis skala identitas etnik versi forced choice. Perbandingan 

yang dimaksud dapat dilihat dari segi item discrimination, koefisien α dan 

SEM. 
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C. Definisi operasional  

Identitas etnik adalah pemahaman seorang individu mengenai dirinya 

dalam suatu kelompok, bagaimana ikatan emosional yang terjalin antara 

individu tersebut dengan kelompoknya dan bagaimana kepercayaan individu 

saat berada dalam kelompok yang membuat individu tersebut memiliki ikatan 

yang kuat terhadap kelompoknya serta bersama-sama melakukan kebiasaan 

yang sama.  Identitas etnik dapat diukur dengan menggunakan tiga dimensi, 

yaitu: 

1. Eksplorasi, yaitu suatu kegiatan aktif pencarian informasi mengenai etnik 

individu, seperti membaca sumber tertulis tentang etniknya, turut 

berpartisipasi dalam kegiatan yang berhubungan etniknya dan bertanya 

kepada seseorang yang dianggap lebih paham tentang etnik individu 

tersebut. Hasil pengukuran yang tinggi pada dimensi ini akan 

mengindikasikan bahwa individu tersebut melakukan eksplorasi, 

sedangkan hasil pengukuran yang rendah mengindikasikan individu 

tersebut tidak melakukan eksplorasi pada etniknya.  

2. Komitmen, yaitu keyakinan individu terhadap etniknya yang ditunjukkan 

dengan adanya rasa kepemilikkan yang kuat terhadap etniknya, memiliki 

pemahaman yang baik tentang etniknya, dan menganggap bahwa etniknya 

memiliki peran bagi individu tersebut. Hasil pengukuran yang rendah 

mengindikasikan bahwa individu tersebut tidak memiliki komitmen yang 

kuat pada etniknya dan demikian sebaliknya. 



3. Afirmasi, yaitu suatu bentuk penilaian baik itu positif yang berarti senang 

dengan etniknya maupun negatif yang berarti adanya rasa tidak suka 

terhadap etniknya. Hasil pengukuran yang tinggi pada dimensi ini akan 

mengindikasikan bahwa individu tersebut memberikan penilaian (afirmasi) 

positif terhadap etniknya, sedangkan hasil pengukuran yang rendah 

mengindikasikan bahwa individu tersebut memberikan penilaian (afirmasi) 

negatif pada etniknya.  

Kategorisasi status identitas etnik berdasarkan tinggi-rendahnya hasil 

pengukuran dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 1 

Kategorisasi status identitas etnik bersadarkan tinggi-rendah skor setiap 

dimensi. 

Dimensi Status Identitas 

Etnik Eksplorasi Komitmen Afirmasi 

Rendah Rendah Rendah Diffuse negative 

Rendah Rendah Tinggi Diffuse positive 

Rendah Tinggi Rendah Foreclose negative 

Rendah Tinggi Tinggi Foreclose positive 

Tinggi Rendah Rendah Moratorium negative 

Tinggi Rendah Tinggi Moratorium positive 

Tinggi Tinggi Rendah Achieved negative 

Tinggi Tinggi Tinggi Achieved positive 

 

D. Lokasi 

Pengambilan data dilakukan di SMA Laboratorium Universitas Negeri 

Malang yang terletak di Jalan Bromo No.16, Kauman, Klojen, Kota Malang, 

Jawa Timur. 

 



E. Subjek penelitian 

Populasi penelitian ini adalah remaja akhir perempuan dan laki-laki 

berusia 15 sampai dengan 18 tahun di kota Malang. Sedangkan sampel 

penelitian ini adalah remaja akhir yang berusia antara 15 sampai dengan 18 

tahun di SMA Laboratorium Universitas Negeri Malang yang berjumlah 440 

siswa. Penelitian ini menggunakan teknik sampling non random sampling 

dimana setiap subjek tidak memiliki kesempatan yang sama untuk ikut serta 

dalam penelitian, dikarenakan subjek yang digunakan ditentukan langsung 

oleh pihak SMA Laboratorium Universitas Negeri Malang. 

 

F. Tahap pelaksanaan penelitian 

Pelaksaan penelitian ini terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap persiapan, 

tahap pengumpulan data dan tahap analisis data. Tahap pelaksanaan 

penelitian ini dijelaskan pada Gambar 6. 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Tahapan pelaksanaan penelitian 
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1. Tahap persiapan 

Tahap persiapan adalah tahap pertama dalam pelaksanaan penelitian 

ini. Tahap ini terdiri dari: 

a. Peneliti mencetak skala identitas etnik versi forced choice yang telah 

diadaptasi oleh Paramita (2014) dan diubah menjadi versi forced 

choice oleh (Safitri, 2017) dan Saputra (2017). 

b. Peneliti membuat surat izin untuk melakukan penelitian. 

c. Peneliti meminta izin kepada pihak SMA Laboratorium Universitas 

Negeri Malang untuk melakukan penelitian. 

2. Tahap pengumpulan data 

Tahap ini, pengambilan data dilakukan kepada 440 subjek penelitian 

berusia 15 hingga 18 tahun yang telah ditentukan oleh pihak SMA 

Laboratorium Universitas Negeri Malang. 

3. Tahap analisis data 

Terdapat beberapa tahapan yang dilakukan pada tahap analisis data, 

yaitu: 

a. Peneliti memeriksa data yang terkumpul untuk memastikan bahwa 

semua data layak untuk digunakan dalam penelitian. 

b. Peneliti melakukan tahap skroking, yaitu memberikan skor kepada 

setiap jawaban subjek penelitian kemudian menghitung serta membuat 

tabulasi data. 



c. Peneliti menganalisis data yang diperoleh menggunakan software R-

Studio versi 3.3.2 dengan menggunakan metode CTT rit, KR-20, SEM 

dan IRT model 1-PL, 2-PL, ICC, IIF, TIF, dan SEM. 

d. Peneliti menginterpretasi dan membuat hasil analisis data. 

e. Peneliti melakukan perbandingan terhadap kedua hasil analisis data 

dan kemudian membuat kesimpulan hasil penelitian. 

 

G. Teknik analisis data 

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik perhitungan yang 

termasuk ke dalam model analisis CTT dan IRT. Aplikasi software yang 

digunakan untuk menganalisis data adalah R versi 3.3.2. 

1. Corrected item total correlation (rit) 

Corrected item total correlation (rit) dengan koefisien korelasi biserial 

digunakan untuk mengeliminasi item-item yang tidak menunjukkan 

korelasi yang signifikan dengan konstruk yang diukur. Dengan kata lain, 

melalui perhitungan rit ini akan dapat diketahui seberapa seragam item-

item dalam satu tes untuk mengukur konstruk yang akan diukur. Cara 

perhitungan rit dapat dilihat pada persamaan (2) dan persamaan (3). 

2. Kuder-Richardson 20 (KR-20) 

Salah satu cara untuk mengetahui kualitas suatu alat ukur adalah dengan 

menghitung reliabilitas. Untuk mengetahui reliabilitas alat ukur dengan 

menggunakan model CTT, dapat dilakukan dengan teknik Kuder-

Richardson 20 (KR-20). Teknik ini dipilih berdasarkan dengan 



pertimbangan menyesuaikan dengan format forced choice yang 

digunakan pada penelitian ini. Cara perhitungan reliabilitas dengan 

teknik Kuder-Richardson 20 (KR-20) dapat dilihat pada persamaan (4). 

3. Model IRT 1-PL dan 2-PL 

Model IRT 1-PL dan 2-PL digunakan untuk menganalisis data yang 

diperoleh berdasarkan parameter yang digunakan dimana masing-masing 

model memiliki cara perhitungannya masing-masing disesuaikan dengan 

parameter yang digunakan. Cara perhitungan IRT 1-PL dapat dilihat pada 

persamaan (7) dan (8) serta cara perhitungan IRT 2-PL dapat dilihat pada 

persamaan (9), (10), dan (11). 

4. ICC dan IIF 

Untuk mengetahui karakteristik item dan fungsi informasi item dapat 

digunakan dengan melihat kurva ICC dan IIF. Kedua kurva ini dapat 

diperoleh dengan menggunakan software R Studio versi 3.3.2 dengan 

menggunakan packages ltm. Sehingga akan muncul kurva seperti pada 

Gambar 1 dan 2. 

5. Standard Error of Measurement (SEM) 

SEM digunakan untuk mengetahui seberapa besar eror yang dihasilkan 

dari masing-masing pendekatan yang digunakan. Pada CTT dan IRT, 

SEM memiliki cara perhitungan masing-masing, dimana perhitungan 

SEM berlaku untuk seluruh responden sedangkan SEM pada IRT berlaku 

untuk setiap responden. Cara perhitungan SEM pada CTT dapat dilihat 



pada persamaan 5 dan cara perhitungan SEM pada IRT dapat dilihat pada 

persamaan 6. 

 


