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ABSTRAK  

 
Penelitian dengan Judul ”Pengembangan Instrumen Tes Psikologi 

Berbasis TIK”. Bertujuan untuk mengembangkan suatu alat ukur (Tes Psikologi) 
yang disebut dengan tes GTLC. Adapun rumusan masalahnya adalah bahwa untuk 
memenuhi kebutuhan alat tes psikologis yang memenuhi persyaratan sebagai Tes 
yang baik antara lain menghitung Reliabilitas dan Validitas Tes GTLC Metode 
penelitian menggunakan metode deskriptif, alat pengumpul data berupa tes 
psikologi (teknik tes) dan hasil tes dianalisis dengan teknik statistik, untuk 
reliabilitas menggunakan rumus KR20 dan untuk pengukuran validitas 
menggunakan teknik Product Moment. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tes GTLC cukup valid dan reliabel, dari 160 
siswa sampel penelitian Reliabilitasnya adalah 0,766 sedang validitas dari masing-
masing kelas (4 kelas). Kelas pertama 0,249, kelas ke dua 0,658, kelas ke tiga 
0,607, dan kelas ke empat 0,645. 
Untuk rekomendasi penelitian diharapkan dilanjutkan untuk standar tes dengan 
sampel yang lebih besar dan instrument disusun dengan format TIK. 
 
Kata kunci:  Validitas, Reliabilitas: Tes Psikologi 
 
 
PENDAHULUAN 

 
Tes Psikologi bukan hal yang baru terutama dibidang pendidikan, industri, 

dan klinis. Dinegara-negara maju penggunaan tes psikologi sebagai alat untuk 
mengetahui “human ability and traits” dan di Indonesia biasanya tes psikologis 
digunakan dengan tujuan untuk seleksi, penempatan, konseling, penyesuaian, 
therapi, dan juga penyusunan program Bimbingan di sekolah. Sedangkan dibidang 
industri selain untuk seleksi, penempatan, transfor dan penyesuaian tenaga-tenaga 
yang sudah bekerja, pemilihan orang yang akan dilatih kembali dan juga untuk 
menentukan syarat-syarat kerja (performance reqruitments) untuk jabatan tertentu 
juga bantuan dalam menentukan program-program latihan. Dibidang klinis tes 
psikologi dimanfaatkan untuk kepentingan diagnosis prognosis maupun therapi 
pada gangguan-gangguan pribadi. 
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Perkembangan penggunaan tes di Indonesia saat ini cukup 
menggembirakan namun ketersediaan alat tes Psikologi kita masih sangat kurang 
dan yang ada pun masih banyak yang belum “matang” tapi langsung digunakan. 
Untuk itu kita perlu meningkatkan mutu tes yang telah ada dan juga mengadakan 
gerakan besar-besaran untuk membuat tes psikologi yang baru agar dapat 
memenuhi kebutuhan. 

Menyusun tes yang baru perlu waktu yang sangat lama sedangkan 
kebutuhan sangat mendesak untuk itu lebih cepat dengan mengembangkan alat 
yang sudah ada yang diadaptasi, divalidasi, dan dicari reliabilitasinya. Tes Psikologi 
yang mengukur kemampuan umum (Inteligensi umum) yang bernama GTLC 
(Group Tes of  Learning Capacity) adalah salah satu tes yang boleh dikatakan 
belum matang untuk digunakan di Indonesia apalagi dengan berbasis penggunaan 
teknik komputer (TIK). Dengan demikian penelitian ini berupaya untuk nantinya 
mengembangkan Instrumen Tes Psikologi yang Berbasis TIK. yang diawali dengan 
mencari validitas dan reliabilitas tes GTLC.   

Untuk memenuhi kebutuhan Alat tes Psikologi yang memenuhi 
persyaratan sebagai alat Tes Psikologi yang baik, harus dilakukan pengembangan 
Tes GTLC yang nantinya mampu mengukur kemampuan umum atau Inteligensi 
seseorang, dan layak sebagai tes psikologi berbasis TIK. 

Maka secara operasional rumusan masalahnya adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana Validitas tes GTLC ? 
2. Bagaimana Rehabilitas tes GTLC ? 

Penelitian ini bertujuan Mengembangkan Tes GTLC (Group Tes of 
Learning Capacity) sebagai alat mengukur kemampuan umum seseorang yang 
memenuhi persyaratan tes yang baik adalah : 
1. Validitas isi tes GTLC 
2. Reliabilitas tes GTLC 

Tes Psikologi yang baik adalah tes yang memenuhi persyaratan antara lain 
sebagai berikut : valid dan  reliabel. 

Hasil penelitian ini diharapkan akan menambah jumlah Tes Psikologis 
yang sangat dibutuhkan saat ini dan nantinya akan dapat dilanjutkan dalam bentuk 
Tes dengan Teknik Informasi Komputer. 
 
 
METODOLOGI  

 
Metode penelitian yang digunakan untuk pengembangan tes adalah 

metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. 
Teknik pengumpul data dengan menggunakan Tes Psikologis dan dikorelasikan 
dengan tes psikologis yang telah valid sedangkan Reliabilitas Tes diperoleh dengan 
menggunakan Kuder 20 (KR 20). 
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Penelitian ini baru sampai pada proses pengembangan tes sesuai dengan 
persyaratan sebagai tes yang baik. 
 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
  

Dari data 160 siswa sampel penelitian hasil perhitungan Reliabilitas Tes 
cukup reliabel yaitu 0,766 dan dari 4 kelas yang 3 kelas validitasnya tinggi 0,658, 
0,607, dan 0,645 hasil yang belum optimal disebabkan sampel penelitian yang 
kecil, akan lebih baik kalau sampelnya besar, untuk penelitian pengembangan tes 
psikologi. 
 
 
KESIMPULAN 
 
 Secara keseluruhan hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai studi awal 
pengembangan Tes Psikologi berbasis TIK karenha dengan ukuran sampel yang 
kecil saja hasilnya sudah cukup baik, sehingga direkomendasikan dengan sampel 
yang besar penelitian pengembangan tes ini bisa dilanjutkan kearah standardisasi 
Tes dan yang terakhir mengembangkan tes Berbasis TIK.  
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