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Teori Pengukuran

1. Classical Test Theory (CTT)

2. Item Response Theory (IRT)



Classical Test Theory (CTT)

Asumsi teori tes klasik :

1. X = T + E
skor tampak merupakan penjumlahan skor murni dengan eror. Skor 

tampak sangat dipengaruhi eror pengukuran sedangkan skor murni 

pada setiap pengukuran adalah sama

2. є(X) = T2. є(X) = T

skor murni merupakan nilai harapan X (Expected value of X). Dengan 

kata lain T merupakan rata-rata distribusi teoritis skor X apabila subjek 

diberi pengukuran berulang tidak terbatas dan setiap pengukuran 

bersifat independen.

3. ρET    = 0

eror dan skor murni tidak berkorelasi. Dengan kata lain, tingginya nilai 

T tidak selalu memiliki E positif atau sebaliknya.



Classical Test 

...................
4. ρE1E2    = 0

Eror pada tes 1 tidak berhubungan dengan Eror  tes 2. bila pada tes 

1 E besar tidak berarti E2 juga besar. Dengan asumsi bahwa pada tes 

1 & 2 tidak terjadi pengaruh faktor kelelahan, belajar, latihan....

5. ρE1T2    = 05. ρE1T2    = 0
E1 tidak mempengaruhi T2.

Tes Paralel

tes paralel bila T pada setiap subjek sama pada 2 tes (T=T), Varians 

erornya sama , varians skor tampak dan mean yang setara.



Classical Test 

...................
Tes bersifat    - equivalent (skor murni setara)

asumsinya :  # T1 setara dengan T2. 

# Perbedaan skor murni (T) pada 2 tes untuk masing-

masing subjek selalu tetap (T1 = T2 + C)

τ



Item Response Theory (IRT)
Latent Trait Theory

Teori respon aitem mendasarkan diri pada sifat-sifat atau 
kemampuan laten yang mendasari kinerja atau performansi 
peserta terhadap aitem tes tertentu

Model pengukuran yang mengukur tingkat kemampuan (latent 
trait) berdasarkan pada respon subjek dan karakteristik aitem trait) berdasarkan pada respon subjek dan karakteristik aitem 
suatu tes.

Tujuan teori respon aitem adalah mengatasi kelemahan utama 
dalam teori tes klasik yaitu ketergantungan ukuran ciri peserta 
terhadap ciri aitem, serta ketergantungan ukuran ciri aitem 
terhadap peserta tes.



Item Response.............

IRT bersandar pada 2 postulat dasar, yaitu :

Performansi peserta dalam suatu tes dapat diprediksi 
dengan sekumpulan faktor yang disebut trait, ciri laten 
atau kemampuan.atau kemampuan.

Hubungan antara performansi peserta dengan 
sekumpulan trait yang mendasarinya dapat digambarkan 
dengan fungsi yang meningkat secara monoton yang 
disebut kurva karakteristik aitem (KKA). Fungsi ini 
menunjukkan bahwa bila  terjadi peningkatan trait, 
probabilitas jawaban benar juga meningkat.

Hambleton, dkk (1991)



Item Response.............

Asumsi IRT

1. Unidimensi

Setiap aitem hanya mengukur satu ciri peserta.

2. Independensi lokal2. Independensi lokal

Respon pada aitem yang satu bebas dari pengaruh respon pada

aitem lain jika kemampuan yang mempengaruhi performansi

dibuat konstan.

3. Item Characteristic Curve (ICC)

Merefleksikan hubungan yang sebenarnya antara kemampuan

dan respon peserta terhadap aitem tes



Item Response.............

Parameter-Parameter dalam IRT :

1. Tingkat kesulitan aitem (b), 

2. Daya beda aitem (a)

3. Peluang tebakan semu (c)3. Peluang tebakan semu (c)

4. Parameter peserta (θ) 

5. Respon peserta terhadap aitem dinyatakan dalam bentuk 

Probabilitas menjawab benar yang dilambangkan dengan Pi 

(θ) 



Item Response.............

Model-Model dalam IRT :

� Model logistik 1 parameter

� Model logistik 2 parameter

Model logistik 3 parameter� Model logistik 3 parameter


