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 Jelaskan Proses pengembangan instrument ? 

Jawab : 

Proses pengembangan instrument adalah sebagai berikut : 

1. Berdasarkan sintesis dari teori-teori yang dikaji tentang suatu konsep dari variable yang 
hendak di ukur, kemudian dirumuskan konstruk dari variable tersebut . 

2. Berdasarkan konstruk tersebut dikembangkan dimensi dan indicator variable yang 
sesungguhnya telah tertuang secara eksplisit pada rumusan konstruk variable pada 
langkah pertama . 

3. Membuat kisi-kisi instrument dalambentuk table spesifikasi yang memuat dimensi, 
indiaktor, nomor butir dan jumlah butir untuk setiap dimensi dan indicator . 

4. Menetapkan besaran atau parameter yang bergerak dalam suatu rentangan kontinum dari 
suatu kutub ke kutub lain yang berlawanan, misalnya dari rendah ke tinggi, dari negative 
ke positif dari otoriter ke demokratik , dari dependen ke independen dan sebagainya . 

5. Menulis butir-butir instrument yang dapat berbentuk pernyataan atau pertanyaan . 
6. Butir-butir yang telah ditulis merupakan konsep instrument yang harus melalui proses 

validasi , baik validasi teoretik maupun validasi empirik. 
7. Tahap validasi pertama yang ditempuh adalah validasi teoretik,yaitu melalui pemeriksaan 

pakar atau melalui panel yang pada dasarnya menelaah seberapa jauh dimensi merupakan 
jabaran yang tepat dari konstruk, seberapa jauh indicator merupakan jabaran yang tepat 
dari dimensi,dan seberapa jauh butir-butir instrument yang dibuat secara tepat dapat 
mengukur indicator. 

8. Revisi atau perbaikan berdasarkan saran daripakar atau berdasarkan hasilpanel. 
9. Setelah konsep instrument dianggap valid secara teoritik atau secara 

konseptual,dilakukanlah penggandaan instrument secara terbatas untuk keperluan 
ujicoba. 

10. Ujicoba instrument dilapangan merupakan bagian dari proses validasi empiric . 
11. Pengujian validasi dilakukan dengan menggunakan kriteria baik kriteria internal maupun 

kriteria eksternal 
12. Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh kesimpulan mengenai valid atau tidaknya sebuah 

butir atau sebuah perangkat instrument . 
13. Untuk kriteria internal dan validitas internal, berdasarkan hasil analisis butir maka butir-

butir yang tidak valid dikeluarkan atau diperbaiki untuk diujicoba ulang, sedang butir-
butir yang valid dirakit kembali menjadi sebuah perangkat insturmen untukmelihat 
kembali validasi kontennya berdasarkan kisi-kisi.  
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