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PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman budaya dan 

etnik. Hal ini dikarenakan letak geografis Indonesia yang terdiri dari pulau-

pulau sehingga menyebabkan setiap daerah memiliki adat-istiadat dan 

kebiasaannya masing-masing yang berbeda antara satu dengan lainnya. Oleh 

sebab itu, sudah sewajarnya setiap orang harus mengenal dan memiliki 

pemahaman tentang asal usul, budaya dan etnik dari mana ia berasal. Hal 

inilah yang dinamakan pengetahuan akan identitas etnik yang harus dimiliki 

oleh setiap individu. Identitas etnik merupakan bagian dari self-concept 

individu yang diperoleh dari pengetahuannya sebagai anggota dari kelompok 

sosial dengan nilai-nilai dan kelekatan emosional signifikan dengan 

kelompok tersebut (Tajfel, 1981). Menurut Phinney (2003), identitas etnik 

adalah identitas seseorang atau sense of self sebagai seorang anggota dari 

sebuah kelompok etnik dimana ia tergabung. Menurutnya, identitas etnik 

merupakan sesuatu yang dinamis, dapat berubah sepanjang waktu dan 

konteks serta harus disesuaikan dengan pembentukannya. Maksudnya, bisa 

saja individu yang awalnya memiliki kelekatan secara emosional dan persepsi 

positif yang kuat dengan etniknya menjadi biasa saja ketika telah lama hidup 

di perantauan dimana etniknya adalah minoritas. Oleh karena dapat berubah 



sepanjang waktu, diperlukan suatu alat ukur yang mampu mengukur seberapa 

besar seseorang telah mengetahui identitas etniknya. 

Salah satu pengembangan alat ukur identitas etnik dibuat oleh Phinney 

(1992) yang bernama skala Multigroup Ethnic Identity Measure (MEIM). 

Alat ukur ini terbentuk dari tiga aspek identitas etnik, yaitu sikap positif 

terhadap etnik dan rasa memiliki, perilaku etnik, dan pencapaian identitas 

etnik. Kemudian alat ukur identitas etnik tersebut dikembangkan oleh 

Umaña-Taylor, dkk (2004) dengan mengacu pada teori identity formation dari 

Erikson yang kemudian dikembangkan oleh Marcia (1980) dan teori identitas 

sosial dari Tajfel (1981). Pengembangan alat ukur ini menghasilkan 3 dimensi 

yang bersifat uncorrelated multidimensions, yaitu komitmen, eksplorasi, dan 

afirmasi.  

Selanjutnya, pada tahun 2014, Paramitha melakukan transadaptasi 

skala identitas etnik ke dalam bahasa Indonesia. Format skala yang digunakan 

masih sama dengan format skala dari Umaña-Taylor, dkk (2004), yaitu 

menggunakan jenis skala Likert dengan 4 pilihan jawaban. Kemudian skala 

tersebut dikembangkan lagi oleh Safitri (2017) dan Saputra (2017) menjadi 

format skala forced choice yang terdiri dari 21 blok dimana terdapat 3 pilihan 

jawaban (item) pada setiap bloknya dan masing-masing pilihan jawaban 

(item) mewakili tiap dimensi.  

Pada penelitian ini, skala identitas etnik versi forced choice akan 

dianalisis menggunakan dua model analisis psikometrik, yaitu Classical Test 

Theory (CTT) dan Item Response Theory (IRT). Keduanya berfokus pada 



pengukuran validitas dan reliabilitas dari instrumen psikologi (Bassey, 2016). 

Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Awopeju dan Afolabi (2016), bahwa 

CTT dan IRT merupakan dua teori besar dalam psikometrika yang digunakan 

untuk mengembangkan, melakukan evaluasi dan pengujian terhadap alat 

ukur. Kedua teori ini didasarkan pada asumsi yang berbeda dan menggunakan 

pendekatan statistika yang berbeda pula. Keduanya tidak hanya berfokus pada 

pengembangan, evaluasi, dan pengukuran reliabilitas dan validitas alat ukur 

saja namun juga membuktikan kualitas suatu alat ukur.  

CTT adalah model klasik pengukuran psikometrik. Teori ini 

didasarkan pada asumsi bahwa peserta tes memiliki observed score dan true 

score. CTT memiliki keunggulan, yaitu konsep pengukuran yang mudah 

dipahami, analisis matematis yang mudah, dan dapat digunakan pada analisis 

dengan ukuran sampel kecil. Namun, CTT juga memiliki kelemahan, yaitu 

item dependent, group dependent, dan estimasi SEM (Standart Error of 

Measurement) yang berlaku untuk semua peserta tes (Mahannani, 2015). 

Selain itu, CTT adalah model analisis psikometrik yang lebih menekankan 

pada tes secara keseluruhan dibandingkan dengan item yang membentuk tes 

tersebut, sehingga CTT tidak dapat digunakan untuk memprediksi performa 

dari peserta tes (Zoghi & Valipour, 2014). 

Untuk menutupi kekurangan dari CTT, dikembangkanlah model 

analisis psikometrik yang bernama IRT. IRT didasarkan pada gagasan bahwa 

probabilitas respon menjawab item dengan benar merupakan fungsi 

matematis dari parameter responden dan parameter item. Tujuan utama dari 



IRT adalah menyediakan kerangka untuk melakukan evaluasi terhadap 

seberapa baik tes terlaksana dan seberapa baik performa individu dalam 

mengerjakan item pada tes (Bassey, 2016). Bertolak belakang dengan CTT, 

IRT memiliki keunggulan not item dependent, not group dependent, dan 

estimasi SEM yang bergantung pada kemampuan peserta tes. 

Sama seperti CTT, IRT juga memiliki kelemahan, yaitu menggunakan 

persamaan matematis yang rumit dan memerlukan ukuran sampel yang besar 

(Mahannani, 2015). Terdapat 3 model pengukuran pada IRT, yaitu model 

logistik satu parameter (1-PL), model logistik dua parameter (2-PL), dan 

model logistik 3 parameter (3-PL). Namun, pada penelitian ini hanya akan 

menggunakan IRT model 1-PL dan 2-PL. Pada model analisis IRT, untuk 

mengetahui karakteristik dari item dan seberapa besar probabilitas seseorang 

dalam menjawab item dengan benar dan kemampuan responden dalam 

menjawab setiap item dapat diketahui melalui kurva dan fungsi informasi 

yang dinamakan Item Characteristic Curve (ICC) dan Item Information 

Function (IIF). Kurva dan fungsi informasi tersebut akan menggambarkan 

hubungan antara kinerja responden dalam merespon item dan latent trait. 

Dibandingkan dengan alat ukur yang bersifat non-kognitif, analisis 

data dengan menggunakan CTT dan IRT lebih banyak digunakan pada alat 

ukur yang bersifat kognitif (Awopeju & Afolabi, 2016; Bassey, 2016; Güler, 

Uyanık, & Teker, 2014; Zoghi & Valipour, 2014). Terdapat perbedaan dari 

beberapa hasil penelitian yang membandingkan antara model analisis CTT 

dan IRT. Beberapa penelitian (Awopeju & Afolabi, 2016; Güler, Uyanık, & 



Teker, 2014; Zoghi & Valipour, 2014) menunjukkan bahwa analisis data 

menggunakan model CTT dan IRT memiliki hasil yang sebanding. 

Sedangkan pada penelitian Suhariyono, Sriyono, dan Ngazizah (2014), 

menunjukkan bahwa tingkat akurasi pendekatan IRT lebih akurat 

dibandingkan dengan pendekatan CTT. Adanya perbedaan hasil beberapa 

penelitian sebelumnya memperkuat perlu dilakukannya penelitian ini. 

Tidak hanya untuk mengetahui perbedaan antara kerangka analisis 

CTT dan IRT saja, penelitian ini akan melakukan analisis pada alat ukur non-

cognitive (skala identitas etnik) dengan menggunakan format forced choice, 

sehingga akan dapat diketahui pula bagaimana CTT dan IRT dalam 

mengatasi permasalahan yang mungkin timbul pada alat ukur dengan format 

forced choice. Meskipun format alat ukur forced choice mampu mengurangi 

bias respon, meningkatkan criterion validity dan menghindari adanya faking 

oleh responden (Hontangas dkk., 2015) namun tidak dapat dipungkiri bahwa 

format forced choice ini mampu menimbulkan munculnya ipsative score.. 

Istilah ipsative score pertama kali digunakan oleh R. B. Cattell untuk 

memberikan nama pada tipe skala dimana skor pada satu atribut relatif 

dengan skor pada atribut lain pada individu. Dengan kata lain adanya ipsative 

score ini akan menyebabkan masalah pada hubungan antar dimensi pada 

suatu alat ukur dan masalah pada interpretasi perbandingan antar individu 

yang mengikuti tes. 

Penelitian ini akan menggunakan teknik analisis koefisien korelasi 

biserial (CTT) dan 2 model pengukuran IRT, yaitu model 1-PL dan model 2-



PL. Penelitian ini menarik untuk diteliti karena pada penelitian sebelumnya 

(Safitri, 2017; Saputra, 2017) diketahui bahwa hasil reliabilitas dengan 

menggunakan pendekatan deleyad alternate form dan teknik analisis 

menggunakan rit dan coefficient of stability and equivalence adalah rendah-

sedang, sehingga perlu untuk diteliti ulang, bagaimana jika alat ukur identitas 

etnik versi forced choice dianalisis menggunakan pendekatan CTT dan IRT. 

Subjek penelitian ini adalah remaja akhir berusia 15 hingga 18 tahun 

yang sedang menempuh studi di Malang. Karakteristik subjek didasarkan 

pada teori perkembangan Erikson (Santrock, 2007) yang mengatakan bahwa 

remaja ialah seseorang yang berusia 12 hingga 18 tahun yang sedang dalam 

masa pencarian jati dirinya untuk membentuk suatu identitas bagi dirinya. 

Penelitian ini akan menghasilkan perbandingan antara kerangka analisis suatu 

data dengan menggunakan model analisis CTT dan IRT pada skala non-

cognitive dengan format forced choice yang belum banyak dilakukan oleh 

penelitian sebelumnya sehingga menarik untuk diteliti. 

 

B. Rumusan masalah 

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah perbandingan 

performa CTT dan IRT dalam analisis karakteristik psikometrik skala 

identitas etnik versi forced choice? 

 

 

 



C. Tujuan 

Untuk membandingkan performa CTT dan IRT dalam analisis 

karakteristik psikometrik skala identitas etnik versi forced choice. 

 

D. Manfaat penelitian 

1. Manfaat teoritis 

a. Sebagai salah satu dasar pengembangan terhadap kajian teori 

mengenai pendekatan besar dalam dunia psikometri, yaitu CTT dan 

IRT. 

b. Memperluas kajian teori mengenai alat ukur identitas etnik. 

2. Manfaat praktis 

Dapat dijadikan acuan bagi peneliti yang ingin melakukan 

penelitian mengenai pengukuran psikometri baik itu dengan pengukuran 

CTT maupun IRT pada konstruk identitas etnik. 

 

E. Penelitian terdahulu 

1. Umaña-Taylor, A., Yazedjian, A., dan Bámaca-Gómez, M. (2004). 

Developing the Ethnic Identity Scale Using Eriksonian and Social 

Identity Perspectives. Identity: An International Journal of theory and 

Research, 4(1), 9-38. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan pengukuran 

psikometrika dari Skala Identitas Etnik. Penelitian ini menggunakan dua 

dasar teori yang dibuat oleh Erikson dan Tajfel. Pengembangan dari skala ini 

menghasilkan adanya tiga dimensi yang terdapat pada konstruk identitas 

etnik, yaitu eksplorasi, komitmen, dan afirmasi. Partisipan pada penelitian ini 



terdiri dari siswa SMA (n = 231) dan mahasiswa (n = 615). Partisipan diminta 

untuk mengisi alat ukur sosialisasi etnik keluarga dan harga diri kemudian 

mengerjakan skala identitas etnik. Dalam penelitian pertama, peneliti 

menggunakan analisis EFA dan CFA untuk memeriksa, memperbaiki, dan 

melakukan uji konfirmasi struktur faktor dari alat ukur identitas etnik. Dalam 

penelitian yang kedua, peneliti memeriksa kembali karakteristik psikometrik 

dari alat ukur identitas etnik. Hasil dari penelitian ini diperoleh reliabilitas 

pada faktor eksplorasi sebesar 0,92, faktor komitmen sebesar 0.91, dan faktor 

afirmasi sebesar 0.86.  

2. Bassey, S. (2016). Transformation from CTT to IRT in Research. 

IJRDO-Journal of Educational Research, 1(4), 104-117. 

Penelitian ini membahas mengenai transformasi dari CTT menjadi 

IRT dalam menguji validitas instrumen penelitian. Penelitian ini menjelaskan 

mengenai perbedaan CTT dan IRT dilihat dari berbagai aspek. Selain itu, 

peneliti juga menjelaskan mengenai kelebihan, kekurangan dan asumsi-

asumsi dasar dari CTT dan IRT. Penelitian ini menggunakan skala CAT yang 

terdiri dari 60 item dengan format multiple choice. Sampel penelitian ini 

adalah siswa laki-laki (n = 26) dan perempuan (n = 24) yang berasal dari 

daerah pedesaan (n = 26) dan perkotaan (n = 24). Hasil pengukuran dengan 

teknik analisis data Two-Way ANOVA menghasilkan α sebesar 0.89. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa ada perbedaan prestasi akademik dibidang 

kimia antara perempuan dan laki-laki baik itu di pedesaan maupun di 

perkotaan. 



3. Mahannani. (2015). Analisis Soal International Competitions and 

Assessments for Schools (ICAS) Dengan Menggunakan Metode IRT dan 

CTT. Skripsi, Universitas Negeri Semarang, Biologi, Semarang. 

Penelitian ini mengenai analisis terhadap kualitas soal ICAS IPA pada 

tahun 2010 dengan menggunakan pendekatan CTT dan IRT model 1-PL. 

Sampel pada penelitian ini adalah 252 siswa SMP. Penelitian ini mengukur 

item difficulty, item discrimination, efektivitas pengecoh, reliabilitas, Item 

Information Function, latent traits, kecocokan soal dengan model 1-PL, dan 

SEM menurut CTT dan IRT. Hasil penelitian menurut analisis CTT diketahui 

bahwa semakin kecil jumlah peserta tes dalam suatu kelompok maka semakin 

besar jumlah soal yang berkualitas tidak baik. Sedangkan hasil penelitian 

menurut analisis IRT model 1-PL diketahui bahwa semakin kecil jumlah 

peserta tes dalam suatu kelompok maka semakin kecil jumlah soal yang tidak 

baik. Koefisien SEM pada hasil analisis IRT lebih kecil dibandingkan dengan 

hasil analisis CTT. Kesimpulan penelitian ini adalah analisis soal ICAS IPA 

pada tahun 2010 menggunakan pendekatan analisis IRT lebih akurat 

dibandingkan dengan analisis CTT. 

4. Safitri, O. (2017). Skala Identitas Etnik Versi Forced Choice: Delayed 

Alternate Form Approach (Desain B-B'). Skripsi, Universitas Brawijaya, 

Psikologi, Malang. 

Tujuan penelitian ini untuk mengukur reliabilitas dari alat ukur 

identitas etnik dengan menggunakan pendekatan psikometrik delayed 

alternate form dengan format skala forced choice dan desain B – B’. 

Penelitian ini menggunakan subjek sejumlah 217 remaja di SMAN 2 kota 

Malang. Pengumpulan data dilakukan sebanyak dua kali dengan rentang 



waktu selama dua minggu. Hasil analisis dengan teknik coefficient of stability 

and equivalence menunjukkan hasil hubungan antar dimensi sebesar .45 pada 

dimensi eksplorasi, .32 pada dimensi komitmen, dan .43 pada dimensi 

afirmasi. Hasil pengukuran rit pada dimensi eksplorasi menyisakan 15 item 

pada pengambilan data pertama, dam 13 item pada pengambilan data kedua, 

pada dimensi komitmen menyisakan 4 item pada pengambilan data pertama 

dan 0 item pada pengambilan data kedua, dan pada dimensi afirmasi 

menyisakan 12 item dan 7 item pada pengambilan data pertama dan kedua.   

 


