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A. Identitas etnik 

1. Definisi identitas etnik 

Identitas etnik merupakan bagian dari self-concept individu yang 

berasal dari pengetahuan tentang keanggotaannya dalam suatu kelompok, 

disertai dengan value dan significant emotion yang melekat pada 

keanggotaannya tersebut (Tajfel, 1981). Sedangkan menurut Phinney (1990) 

dan Phinney, dkk (1999), identitas etnik adalah sebuah konstruk kompleks 

yang mengandung sebuah komitmen dan rasa kepemilikan (sense of 

belonging) pada kelompok, evaluasi positif terhadap kelompok, dan adanya 

minat untuk bersama di dalam kelompok serta turut berpartisipasi dalam 

aktivitas sosial kelompok. Menurutnya, identitas berkaitan dengan masa lalu 

dan aspirasi masa depan yang berhubungan dengan etnisitas. Jadi, identitas 

etnik akan membuat seseorang memiliki harapan akan masa depan yang 

berkaitan dengan etniknya (Ramdani, dkk, 2014). Menurut Phinney dan Ong 

(2007), identitas etnik adalah adanya rasa yang dimiliki oleh seorang individu 

sebagai bagian dari anggota kelompok, dimana rasa tersebut akan 

berkembang setiap waktu melalui proses pencarian, pembelajaran dan 

kemudian akan muncul keterikatan dalam diri individu tersebut kepada 

kelompoknya.  



Konsep identitas etnik kemudian dikembangkan kembali menjadi alat 

ukur dengan model baru oleh Umaña-Taylor, dkk (2004). Ia mengungkapkan 

bahwa alat ukur ini akan dapat melihat pengalaman individu yang merasa 

bahwa etnisitas mereka adalah komponen penting bagi diri mereka sendiri, 

bagaimana seseorang melalui proses eksplorasi terhadap etniknya dan sejauh 

mana individu tersebut berkomitmen terhadap etnik mereka. Selain itu, alat 

ukur ini juga dapat melihat pengalaman negatif dan positif individu dengan 

etniknya, bagaimana perasaan mereka ketika berada dalam lingkungan 

etniknya. Menurut Umaña-Taylor, dkk (2004), identitas etnik terdiri dari tiga 

dimensi yang bersifat uncorrelated multidimensions, yaitu afirmasi, 

komitmen, dan eksplorasi.  

2. Dimensi identitas etnik 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Umaña-Taylor, dkk 

(2004), identitas etnik memiliki tiga dimensi yang bersifat uncorrelated 

multidimensions, yaitu: 

a. Eksplorasi 

Eksplorasi adalah proses mencari informasi dan/atau menambah 

pengalaman yang dilakukan seseorang terhadap etniknya, dimana proses ini 

akan berlangsung seumur hidup. Jika individu tidak melakukan eksplorasi, 

maka ia akan memiliki komitmen yang rendah terhadap kelompok etniknya. 

 

 

 



b. Komitmen 

Komitmen adalah adanya rasa ikatan seorang individu dalam bentuk 

keyakinan terhadap etniknya, dimana ikatan tersebut akan membuat individu 

memiliki rasa keinginan untuk terlibat aktif dalam kelompok etniknya dan 

mampu merasakan ikatan yang kuat terhadap kelompok etniknya. Komitmen 

didapatkan pada saat melalui proses eksplorasi, dimana seorang individu 

dapat memerolehnya dengan cara mencari sendiri atau juga dapat dengan 

meniru orangtua atau seseorang yang menjadi role-model individu tersebut. 

c. Afirmasi 

Afirmasi adalah bentuk evaluasi seorang individu terhadap etniknya. 

Dimensi ini muncul karena ketika seorang individu sudah melalui proses 

ekspolasi dan komitmen, belum tentu individu tersebut akan memberikan 

evaluasi yang baik pada etniknya. Oleh sebab itu, dimensi ini bersifat 

dikotomi, yaitu positif dan negatif, sehingga bila skor afirmasi tinggi, maka 

penilaiannya positif dan skor afirmasi rendah, maka penilaiannya negatif. 

3. Status identitas etnik 

Menurut Phinney dan Ong (2007), identitas etnik terbentuk melalui 

proses membuat keputusan dan melakukan evaluasi diri oleh seseorang 

terhadap etniknya. Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Weinrich (Safitri, 

2017) yang menyatakan bahwa identitas etnik merupakan proses dimana 

seseorang secara aktif membentuk labels mereka. Berdasarkan hal tersebut 

maka muncullah kerangka pemikiran yang berhubungan dengan teori 

perkembangan dari Erikson (Santrock, 2007), dimana pada masa remaja, 



seseorang akan melalui tahap identity versus identity confusion, yaitu 

seseorang akan mengalami berbagai proses pencarian dan percobaan yang 

akan mendorong orang tersebut untuk membuat suatu keputusan dan 

berkomitmen (Phinney & Ong, 2007). Erikson juga menjelaskan bahwa 

remaja yang melakukan proses eksplorasi dan mulai berkomitmen akan 

memiliki self-concept dan memiliki pengetahuan akan kelompoknya sehingga 

akan tercipta proses pembentukan identitas, yaitu komitmen dan eksplorasi. 

Marcia (Umaña-Taylor, dkk, 2004) mengoperasionalisasikan teori 

Erikson menjadi bentuk klasifikasi individu berdasarkan seberapa tinggi dan 

rendah tingkatan eksplorasi dan komitmen seorang individu. Terdapat empat 

bentuk klasifikasi individu yang dikenal dengan status identitas, yaitu 

achievement, foreclosure, moratorium, dan diffusion. 

a. Identity achievement, ditandai dengan adanya proses eksplorasi aktif 

yang dilakukan oleh individu yang mengarah pada komitmen yang tegas 

pada etniknya. 

b. Identity foreclosure, ditandai dengan adanya komitmen yang kuat kepada 

etniknya tanpa harus melakukan eksplorasi terlebih dahulu terhadap 

etniknya. 

c. Identity moratorium, mengacu pada eksplorasi aktif individu terhadap 

etniknya tetapi tidak memiliki komitmen yang kuat terhadap etniknya. 

d. Identity diffusion, mengacu pada individu yang tidak secara aktif 

mengeksplorasi etniknya dan tidak berkomitmen terhadap etniknya. 



Awal tahap perkembangan pengukuran skala identitas etnik, Phinney 

(1992) membuat alat ukur Multigroup Ethnic Identity Measure (MEIM) yang 

terdiri dari 14 item, dimana alat ukur ini menggunakan tiga aspek dari 

identitas etnik, yaitu pencapaian identitas etnik yang terdiri dari 7 item, sikap 

positif terhadap etnik dan rasa memiliki yang terdiri dari 5 item, dan perilaku 

etnik yang terdiri dari 2 item. Kemudian pada tahun 2004, Umaña-Taylor, 

dkk melakukan pengembangan terhadap skala ini dengan menambahkan satu 

dimensi baru, yaitu dimensi afirmasi. Hal tersebut dilakukan karena 

menurutnya, seseorang tidak selalu memberikan evaluasi yang positif 

terhadap etniknya meskipun individu tersebut telah melakukan proses 

eksplorasi dan komitmen. Jadi, tak dapat dipungkiri, mungkin saja seseorang 

yang memiliki tingkat eksplorasi dan komitmen yang tinggi bisa memiliki 

evaluasi yang negatif terhadap etniknya. Karena dimensi afirmasi bersifat 

dikotomi (positif-negatif) maka keempat status identitas tersebut akan 

membentuk delapan status identitas etnik yang dapat dilihat pada, yaitu: 

identity achievement negative, identity achievement positive, identity 

forclosure negative, identity forclosure positive, identity moratorium 

negative, identity moratorium positive, identity diffusion negative, dan 

identity diffusion positive. 

 

 

 

 



B. Karekteristik Psikometrika 

1. Forced Choice 

Terdapat beberapa format skala yang biasa digunakan dalam 

pengukuran psikologi, seperti skala Likert, skala Guttman, skala Thurstone, 

semantik diferensial, dan rating scale. Dari beberapa format skala tersebut, 

format skala Likert adalah format skala yang paling sering digunakan untuk 

pengukuran konstruk non-kognitif. Namun seperti yang kita ketahui, respon 

dari format skala ini dapat menimbulkan bias respon seperti pemalsuan 

(faking) dan bias keinginan sosial (social desirability bias). Oleh sebab itu, 

untuk mengatasi bias respon tersebut, dibuatlah format forced choice 

(Hontangas et al., 2015). Pada format forced choice, akan terdapat istilah blok 

yang menggambarkan nomor pada satu set item, dimensionalitas (unidimensi 

atau multidimensi), dan blok polaritas (positif atau negatif item pada satu set 

blok). Terdapat tiga jenis format forced choice, yaitu pick, mole dan rank. 

a. Pick, format ini menginstruksikan responden untuk memilih item yang 

mendeskripsikan dirinya. 

b. Mole (MOst dan LEast), format ini menginstruksikan responden untuk 

memilih item yang paling sesuai dan paling tidak sesuai dengan dirinya. 

c. Rank, format ini menginstruksikan responden untuk mengurutkan item 

berdasarkan yang paling mendeskripsikan dirinya hingga yang tidak. 

Format skala penelitian ini adalah forced choice pick sehingga responden 

diperintahkan untuk memilih satu pilihan jawaban yang sesuai dengan 

dirinya.  



Beberapa penelitian terdahulu (Cheung & Chan, 2002; Brown & 

Maydeu-Olivares, 2003) berhasil membuktikan bahwa format alat ukur 

forced choice mampu mengontrol bias respon dan meningkatkan criterion 

validity. Namun, terdapat beberapa penelitian yang mengatakan bahwa format 

alat ukur forced choice juga memilliki kekurangan yaitu menghasilkan 

ipsative score yang menimbulkan permasalahan pengukuran psikometrik 

yang berkaitan dengan reliabilitas, rata-rata inter-correlations, faktor analisis, 

dan interpretasi skor (Hontangas dkk., 2015). Forced choice akan 

menghasilkan ipsative score karena adanya jumlah skor pada semua dimensi 

adalah konstan untuk setiap responden, yang berarti bahwa setiap skor pada 

suatu dimensi bergantung pada skor pada dimensi lainnya (Hontangas dkk., 

2015).  

2. Classical Test Theory (CTT) 

Menurut Bassey (2016), CTT adalah teori yang terdiri dari observed 

score (X), true score (T) dan error (E). Hubungan antara observed score (X), 

true score (T) dan error (E) dapat dilihat pada persamaan (1). 

X = T + E                (1) 

Pada persamaan (1), X adalah observed score, T adalah true score, dan 

E adalah error. Teori ini melihat hubungan antara observed score dan true 

score pada setiap tes. Instrumen pengukuran seperti tes, kuesioner, skala dan 

lainnya masih memiliki kekurangan, sehingga sangat mungkin jika hasil 

observed score berbeda dari kemampuan responden. Perbedaan antara true 

score dan observed score adalah hasil dari error. Error atau kesalahan 



pengukuran yang tidak sistematik (random), menyebabkan observed score 

menjadi lebih tinggi atau rendah dari true score. Hal ini menyiratkan bahwa 

terdapat kesalahan pada instrumen pengukuran atau dengan kata lain 

observed score hampir selalu dipengaruhi oleh besarnya error (Bassey, 

2016). Asumsi-asumsi CTT dijadikan dasar untuk mengembangkan formula-

formula dalam menentukan reliabilitas dan validitas alat ukur sehingga dapat 

diketahui kualitas alat ukur tes.  

a. Item discrimination (aj) 

Item discrimination (aj) adalah kemampuan item tertentu untuk 

membedakan antara individu dengan ability tinggi dan individu dengan 

ability rendah pada suatu tes (Awopeju & Afolabi, 2016). Menurut 

Murphy dan Davidshofer (2003), jika suatu tes dan satu item mengukur hal 

yang sama, maka diharapkan bahwa orang yang mengerjakan tes dengan 

baik akan menjawab item tersebut dengan benar dan orang yang 

mengerjakan tes dengan buruk akan menjawab item tersebut dengan salah. 

Dengan kata lain, item dengan nilai aj tinggi mampu memisahkan 

responden dengan performa tidak baik dan baik dalam mengerjakan tes. 

Nilai aj dapat diketahui dengan menghitung korelasi item-total tes, dimana 

item yang berkorelasi paling tinggi dengan total adalah item yang terbaik. 

Maksudnya, item-item tersebut memiliki varian yang besar yang berelasi 

dengan konstruk yang diukur dan akan mempengaruhi reliabilitas tes. 

Perhitungan korelasi item-total ini memiliki bias karena pada skor 

total termasuk skor item yang dikorelasikan sehingga akan menghasilkan 



korelasi lebih tinggi karena item tersebut juga berkorelasi dengan dirinya 

sendiri (Kamila, 2014). Namun hal tersebut dapat diatasi dengan 

pengukuran corrected item-total correlation (rit), dimana korelasi item-

total tidak memasukkan item yang dikorelasikan ke dalam total. 

Persamaan dari rit dengan koefisien korelasi biserial terdapat pada 

persamaan (2) dan (3). 

r(y-i) = 
    (  )        

√  
     

          

             (2) 

 rbis(yi) = 
       

  
 √
  

  
             (3) 

Dimana r(y-i) adalah corrected item total correlation (rit),    adalah 

standard deviasi total skor,    adalah standard deviasi item, rbis(yi) adalah 

korelasi biserial,    adalah rata-rata skor total subjek yang menjawab 

benar item i,    adalah rata-rata skor total semua subjek,    adalah 

standard deviasi skor total semua subjek,    adalah proporsi jawaban 

yang benar untuk item i,    adalah proporsi jawaban yang salah untuk 

item i. 

b. Reliabilitas (α) 

Terdapat beberapa teknik untuk mengukur α pada CTT, namun 

untuk mengukur α dari alat ukur forced choice, teknik yang dapat 

digunakan adalah Kuder-Richardson (K-R) 20. Kuder-Richardson (K-R) 



20 atau KR-20 digunakan untuk mengukur item yang bersifat dikotomi 

dengan memberikan skor 1 pada jawaban benar dan 0 pada jawaban 

lainnya. Secara matematis, persamaan KR 20 dapat dituliskan sebagai 

berikut: 

KR20 = 
 

   
 (   

∑  

  
 )             (4) 

Pada persamaan (4), k adalah jumlah item yang ada pada tes, pq adalah 

varians dari item i, dan   
  adalah total varians tes. 

c. Standard Error of Measurement (SEM) 

Menurut Purwanto (Mahannani, 2015), SEM atau kesalahan baku 

pengukuran adalah ukuran yang mencerminkan ketidakakuratan skor dari 

hasil analisis tes. Pada motode CTT, semakin besar nilai SEM maka 

semakin kecil koefisien reliabilitasnya dan demikian pula sebaliknya. 

Rumus SEM pada CTT dapat dihitung melalui persamaan (5). 

SEM = sd√                  (5) 

Pada persamaan (5), SD adalah standar deviasi dan     adalah koefisien α. 

 

3. Item Response Theory (IRT) 

Dalam psikometrika, IRT juga dikenal dengan sebutan teori latent 

traits atau teori modern. Menurut Zoghi dan Valipour (2014), teori ini 

menghubungkan antara probabilitas respon peserta tes, item pada tes, dan 

juga kemampuan dasar peserta tes. Hambleton (Zoghi & Valipour, 2014) 

mengungkapkan dua postulat konsep dasar IRT, yaitu: 



a. Performa peserta tes pada item yang ada pada tes dapat diprediksi atau 

dijelaskan oleh serangkaian faktor yang disebut traits, latent traits, atau 

kemampuan. 

b. Hubungan antara performa peserta tes dalam mengerjakan item tes dan 

traits yang mendasarinya dapat digambarkan dengan fungsi monoton 

bertingkat yang disebut fungsi karakteristik item atau item characteristic 

curve (ICC). Fungsi ini menentukan bahwa seiring dengan meningkatnya 

traits, maka probabilitas peserta yang menjawab dengan benar terhadap 

item meningkat. 

Terdapat tiga asumsi pada IRT (Bassey, 2016), yaitu: 

a. Unidimensi, maksudnya pada IRT, setiap item hanya mengukur satu 

kemampuan peserta tes. 

b. Local independence, berarti bahwa peluang peserta tes menjawab benar 

pada satu item tidak terkait dengan peluang peserta tes menjawab benar 

pada item lain dan respon terhadap suatu item adalah keputusan 

independen dari masing-masing peserta tes, tidak ada kecurangan atau 

berpasangan atau kerjasama kelompok dalam proses pengerjaan tes. IRT 

memberi probabilitas bahwa seseorang dengan tingkat kemampuan 

tertentu akan menjawab dengan benar. Orang dengan kemampuan lebih 

rendah memiliki sedikit kesempatan, sedangkan orang dengan 

kemampuan tinggi sangat mungkin untuk menjawab dengan benar. 

c. Normal Ogive, maksudnya adalah ketika grafik kemampuan peserta tes 

dibuat menjadi plot maka karakteristik kurva akan menghasilkan akan 



menyerupai bentuk normal ogive dengan bentuk seperti ‘S’ dan 

kecuraman yang menunjukkan kesulitan item.   

Menurut Hambleton dan Swaminathan (1985), tujuan IRT adalah 

membentuk parameter item dan parameter peserta tes yang bersifat invarian 

agar dapat mengatasi kelemahan-kelemahan CTT yaitu group dependent dan 

item dependent. Group dependent adalah hasil analisis yang bergantung pada 

subjek yang mengerjakan tes. Maksudnya, jika tes diberikan kepada subjek 

dengan kemampuan tinggi, maka tingkat kesukaran tes menjadi rendah, dan 

begitu pula sebaliknya. Sedangkan item dependent adalah hasil analisis yang 

bergantung pada item yang diberikan. Maksudnya, jika item yang diberikan 

memiliki tingkat kesukaran yang tinggi, maka estimasi kemampuan subjek 

rendah, dan begitu pula sebaliknya.  

a. Item Characteristic Curve (ICC) 

Dalam IRT, ICC yang berfungsi untuk menggambarkan hubungan 

antara latent trait dan performa individu pada suatu item. Terdapat tiga 

parameter yang digunakan pada ICC, yaitu: 

1. Parameter lokasi (bj) 

Parameter lokasi (bj) biasa dikenal dengan item difficulty atau tingkat 

kesulitan item. Tingkat kesulitan item ini berkaitan dengan posisi 

latent trait dan probabilitas individu menjawab item dengan benar. 

Semakin tinggi nilai bj maka semakin sulit item tersebut. 

 

 



2. Parameter Slope (aj) 

Slope (aj) pada ICC, lebih dikenal dengan item discrimination. Pada 

item discrimination, semakin tinggi skor maka semakin baik item 

tersebut. 

3. Parameter guessing (cj) 

Parameter guessing (cj) pada ICC adalah garis yang terus mendekati 

kurva tertentu (item lower asymptote).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Item Characteristics Curve (ICC) Normal Ogive.  

Pada Gambar 1, pada ICC, ketika ϴ menunjukkan angka 0 (rata-rata) 

maka peluang individu menjawab item dengan benar adalah 0.5. Ketika 

ϴ menunjukkan angka 1 maka peluang individu menjawab item dengan 

benar adalah 0.6. Pada ICC, analisis yang digunakan adalah item 

discrimination (aj) dan item difficulty (bj).  
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b. Information Function 

IRT memiliki Item Information Function (IIF) dan Total Information 

Function (TIF) untuk mengetahui seberapa banyak informasi yang dapat 

diperoleh melalui ICC. Sedangkan untuk mengetahui sejauh mana suatu 

item dapat berfungsi untuk membedakan individu pada suatu alat ukur 

tertentu, maka dapat diketahui dengan melihat IIF pada suatu item. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Item Information Function (IIF) dengan 3 item. 

Pada Gambar 2, menunjukkan bahwa terdapat informasi yang 

berbeda pada setiap itemnya. Pada item 1, informasi tertinggi dapat 

dilihat pada ϴ = -1 namun sudah tidak terdapat informasi ketika ϴ = 5. 

Pada item 2, informasi tertinggi dapat dilihat pada ϴ = 0 dan masih 

terdapat informasi ketika ϴ berada pada -5 dan 5. Sedangkan pada item 3 

berkebalikan dengan item 1, informasi tertinggi dapat dilihat pada ϴ = 2 

namun sudah tidak terdapat informasi ketika ϴ = -5. Jadi, IIF dapat 



menggambarkan apakah item tertentu memiliki nilai aj pada area latent 

trait tertentu, sehingga dalam menyusun suatu tes, penyusun dapat 

memilih item yang sesuai dengan kemampuan individu yang akan 

mengerjakan tes tersebut sehingga tujuan dan pembuatan tes pun dapat 

tercapai. Selain IIF, IRT juga memiliki TIF yaitu kumpulan dari semua 

informasi yang terdapat pada seluruh item, dimana TIF ini berhubungan 

dengan SEM. 

c. Standard Error of Measurement (SEM) 

Menurut Retnawati (Mahannani, 2015), SEM dalam IRT 

menunjukkan adanya ketidakakuratan hasil analisis dan memiliki 

hubungan dengan TIF. TIF dengan SEM memiliki hubungan berbanding 

terbalik kuadratik, dimana semakin rendah fungsi total informasi maka 

estimasi SEM semakin tinggi dan demikian pula sebaliknya. Gambar 3 

menunjukkan hubungan antara SEM dan TIF. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Hubungan antara TIF dengan SEM dimana semakin rendah 

skor TIF maka semakin tinggi estimasi SEM. 



Cara menghitung SEM dengan pendekatan IRT dapat dilihat pada 

persamaan (6). 

SEM (θ) = 
 

√ ( )
                (6) 

Pada persamaan (6), SEM (θ) adalah kesalahan baku pengukuran dan 

 ( ) adalah item informasi. 

Menurut Hambleton dan Swaminathan (Güler, Uyanık, & Teker, 

2014) model IRT 1 parameter logistik (1-PL) dan 2 parameter logistik (2-PL) 

adalah sebagai berikut. 

a. IRT 1-PL 

Model 1-PL membentuk hubungan antara parameter bj dan level trait.  

Secara matematis, persamaan IRT model 1-PL dapat dituliskan sebagai 

berikut: 

Рi (ϴ) = (  
     (   )

)             (7) 

Q = 1 - Рi (ϴ)              (8) 

Pada persamaan (7) dan (8), i adalah item ke-i, a adalah the discrimination 

parameter, b adalah the difficulty parameter, ϴ adalah level kemampuan,   

adalah konstanta 2.718. 

b. IRT 2-PL 

Model 2-PL membentuk hubungan antara parameter bj dan level trait 

yang ditambah dengan parameter aj. Secara matematis, persamaan IRT model 

2-PL dapat dituliskan sebagai berikut: 

Ii (ϴ) = a
2
 Рi (ϴ) Qi (ϴ)             (9) 



Рi (ϴ) = (  
     (   )

)           (10) 

Q = 1 - Рi (ϴ)            (11) 

Pada persamaan (9), (10), dan (11), i adalah item ke-i, a adalah the 

discrimination parameter, b adalah the difficulty parameter, ϴ adalah level 

kemampuan,   adalah konstanta 2.718. 

IRT merupakan pemodelan terhadap respon-respon yang diberikan 

oleh responden. Berdasarkan dua model IRT yang akan digunakan pada 

penelitian ini, perlu dilakukannya uji kecocokan model (Goodness of Fit) 

pada dua model IRT.  Sehingga akan diketahui model mana yang sesuai 

dengan data yang ada. Pada penelitian ini, cara yang dapat dilakukan adalah 

dengan menghitung chi-squared menggunakan software R, sehingga akan 

memunculkan informasi mengenai log likelihood untuk IRT model 1-PL dan 

2-PL. 

 

C. Skala identitas etnik 

Skala identitas etnik versi forced choice yang disusun oleh Safitri 

(2017) dan Saputra (2017) adalah skala yang digunakan pada penelitian ini, 

dimana terdapat 21 blok dengan total 63 item yang terdiri dari dimensi 

afirmasi, komitmen, dan eksplorasi. Untuk skoring, setiap responden yang 

menjawab akan diberi skor 1 dan kemudian akan dianalisis dengan 

menggunakan metode CTT dan IRT. Blueprint skala identitas etnik dapat 

dilihat pada Tabel 1. 



Tabel 1. 

Blueprint skala identitas etnik 

Dimensi Jumlah Nomor Item Persentase 

Eksplorasi 21 

1a, 2b, 3c, 4a, 5b, 6c, 7a, 8b, 9c, 10a, 

11b, 12c, 13a, 14b, 15c, 16a, 17b, 

18c, 19a, 20b, 21c 

33,33% 

    

Komitmen 21 

1b, 2c, 3a, 4b, 5c, 6a, 7b, 8c, 9a, 10b, 

11c, 12a, 13b, 14c, 15a, 16b, 17c, 

18a, 19b, 20c, 21a 

33,33% 

    

Afirmasi 21 

1c, 2a, 3b, 4c, 5a, 6b, 7c, 8a, 9b, 10c, 

11a, 12b, 13c, 14a, 15b, 16c, 17a, 

18b, 19c, 20a, 21b 

33,33% 

Jumlah 63  100% 

 

D. Variabel penelitian 

Variabel penelitian ini adalah identitas etnik, dimana variabel ini 

terbentuk dari 3 dimensi yang bersifat uncorrelated multidimensions, yaitu 

eksplorasi, komitmen, dan afirmasi. Setiap dimensi memiliki satu indikator 

perilaku yang menjadi acuan dalam pembuatan item. Karena pada variabel ini 

masing-masing dimensi tidak saling berkorelasi, maka skor tampaknya 

(observed score) setiap dimensi akan berdiri sendiri dan akan menunjukkan 

status identitas seseorang, seperti pada Gambar 4. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Construct identitas etnik versi forced choice. 

 

E. Kerangka pemikiran 

CTT dan IRT adalah dua model besar perhitungan analisis 

psikometrik yang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. 

Perbedaan yang paling menonjol terletak pada kerangka dasar psikometrik 

dari masing-masing metode dimana CTT lebih menekankan pada hubungan 

antara observed score dan true score pada setiap tes yang dapat dilihat pada 

persamaan (1). Sedangkan IRT lebih menekankan pada hubungan antara 

probabilitas respon peserta tes, item pada tes, dan juga kemampuan dasar 

peserta tes yang dapat diukur dengan menggunakan pendekatan IRT 

berdasarkan model parameter logistik, yaitu 1-PL dan 2PL. Oleh sebab itu 

Identitas Etnik 

Afirmasi Komitmen Eksplorasi 

Mencari informasi 

mengenai etniknya 

Memiliki rasa bangga 

dengan etniknya 

Memiliki pemahaman 

tentang etniknya 

21 item 21 item 21 item 

Observed score Observed score Observed score 



pada penelitian ini, akan diketahui bagaimana jika skala identitas etnik versi 

forced choice  akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan CTT dan 

IRT. 

 


