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Pengukuran (measurement, disebut juga pengamatan, observasi) adalah prose-
dur menentukan kualitas atau kuantitas dari karakteristik subjek penelitian yang 
disebut variabel. Pengukuran variabel merupakan elemen kunci metodologi riset 
epidemiologi. Pengukuran yang benar terhadap variabel penelitian merupakan 
prinsip yang tidak dapat dikompromikan dari sebuah riset. Pengukuran variabel 
menghasilkan sekumpulan nilai atau atribut dari individu-individu yang disebut 
data. Data dianalisis untuk menghasilkan informasi. Informasi diinterpretasikan 
dan digunakan oleh pengguna hasil penelitian.  

Kesalahan dalam pengukuran, disebut measurement bias (measurement 
error), menghasilkan data yang tidak valid, mengakibatkan hasil-hasil penelitian 
tidak valid, tidak benar. Kesalahan dalam pengukuran merupakan kesalahan 
yang sangat serius, jauh lebih serius daripada ukuran sampel (sample size) yang 
sering dipersoalkan oleh orang-orang yang awam dalam metodologi riset, baik di 
dalam maupun di luar kampus. Ibarat orang menembak ke sasaran tembak, laras 
senapan yang digunakan hendaknya lurus, tidak lancung (bengkok). Senapan 
lancung (measurement error) tidak akan mengenai sasaran dengan benar meski 
digunakan berkali-kali (ukuran sampel besar).   

Makalah ini menjelaskan berbagai aspek validitas dan reliabilitas 
pengukuran, serta cara menilai validitas dan reliabilitas  pengukuran.  

VALIDITAS  

Validitas berasal dari bahasa Latin validus yang berarti kuat, “strong”, “robust”. 
Pertama-tama perlu dibedakan dua buah konsep validitas: (1) Validitas 
penelitian; dan (2) Validitas pengukuran. Validitas penelitian adalah derajat 
kebenaran (keabsahan) kesimpulan yang ditarik dari sebuah penelitian, yang 
dinilai berdasarkan metode penelitian yang digunakan, keterwakilan sampel 
penelitian, dan sifat populasi asal sampel (Last, 2001). Sebagai contoh, ketika 
sebuah meta-analisis melaporkan hasil analisis dari 18 studi bahwa penggunaan 
telepon seluler ≥10 tahun meningkatkan risiko tumor otak, yakni neuroma 
akustik dan glioma (Hardell et al., 2007), keabsahan kesimpulan tersebut 
merujuk kepada validitas penelitian. 

Makalah ini membahas validitas pengukuran. Last (2001) mendefinisikan 
validitas pengukuran “an expression of the degree to which a measurement 
measures what it purports to measure”. Validitas pengukuran merupakan 
pernyataan tentang derajat kesesuaian hasil pengukuran sebuah alat ukur 
(instrumen) dengan apa yang sesungguhnya ingin diukur oleh peneliti. Sedang 
pengukuran (measurement) merupakan  prosedur pemberian nilai kuantitatif 
atau kualitatif terhadap variabel pada subjek penelitian (Streiner dan Norman, 
2000). Pengukuran disebut juga pengamatan (observation). 
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Dalam konteks ini pengukuran yang valid adalah pengukuran dari alat 
ukur yang dibuat) dengan metodologi yang benar dan implementasi pengukuran 
yang benar pula. Jika implementasi pengukuran benar, tetapi alat ukur tidak 
benar, maka hasil pengukuran juga tidak benar, menghasilkan kesalahan 
pengukuran yang disebut measurement bias (measurement error). Demikian 
juga jika metodologi alat ukur benar, tetapi pelaksanaan pengukuran tidak benar 
(misalnya, asal-asalan), maka hasil pengukuran juga tidak benar. Contoh, timba-
ngan dacin merupakan instrumen (alat ukur) yang valid untuk mengukur berat 
badan anak balita di posyandu. Tetapi ketika instrumen tersebut digunakan 
untuk mengukur tinggi badan anak balita, pengukuran tersebut tidak lagi valid, 
alias tidak benar, meskipun peneliti melakukan pengukuran tinggi badan 
tersebut dengan hati-hati. 

Validitas pengukuran menentukan validitas penelitian. Jika pengukuran 
salah, maka kesimpulan penelitian juga salah. Jelas validitas pengukuran sangat 
vital bagi validitas sebuah penelitian.Validitas pengukuran mencakup 4 aspek: (1) 
Validitas isi; (2) Validitas muka; (3) Validitas konstruk; (4) Validitas kriteria.  

Validitas Isi 

Validitas isi (content validity) merujuk kepada derajat kesesuaian hasil pengu-
kuran variabel yang diteliti oleh sebuah alat ukur dengan isi (content) dari 
variabel tersebut sebagaimana yang dimaksudkan oleh peneliti. Contoh, jika 
sebuah kuesioner dirancang untuk mengukur sikap anggota masyarakat terhadap 
orang dengan HIV/ AIDS (ODHA), maka validitas isi alat ukur tersebut merujuk 
kepada sejauh mana isi kuesioner memang mengukur sikap, bukan mengukur 
variabel lainnya (misalnya, persepsi atau perilaku terhadap ODHA), dan sejauh 
mana berbagai aspek sikap telah tercermin dalam  item-item pertanyaan kuesio-
ner. Jika tidak mengukur sikap, maka alat ukur tersebut tidak valid. 

Validitas isi mencakup dua aspek: (1) relevansi isi, dan (2) liputan isi 
(Messick, 1980, dikutip oleh Streiner dan Norman, 2000). Relevansi isi (content 
relevance) merujuk kepada kesesuaian antara masing-masing item pengukuran 
dengan isi variabel yang diukur. Cakupan isi (content coverage) merujuk kepada 
lingkup item pengukuran dalam meliput segala aspek isi variabel yang diukur. 
Sebuah variabel tidak harus merupakan sebuah entitas tunggal yang memiliki 
variasi, tetapi bisa juga entitas majemuk terdiri atas sejumlah sub-variabel; 
variabel itu disebut variabel komposit. Penilaian relevansi isi maupun cakupan isi 
dilakukan secara kualitatif berdasarkan pertimbangan pakar, disebut “validity by 
assumption” (Guilford, 1954, seperti dikutip Streiner dan Norman, 2000) mau-
pun secara kuantitatif dengan mengujicobakan alat ukur kepada sejumlah subjek 
penelitian.  

Contoh, modal sosial (social capital) merupakan sebuah variabel yang 
akhir-akhir ini banyak diteliti tentang hubungannya dengan status kesehatan 
individu (lihat misalnya, Lomas, 1998).  Modal sosial merupakan variabel 
makro/ ekologis/ kontekstual, yang terukur pada tingkat populasi. Putnam 
(1995), dikutip Baum dan Ziersch (2003),  mendefinisikan modal sosial “features 
of social organisation such as networks, norms and social trust that facilitate 
coordination and cooperation for mutual benefit”. Modal sosial merupakan 
karakteristik organisasi sosial – misalnya jejaring, norma, dan kepercayaan  
sosial – yang memudahkan koordinasi dan kerjasama untuk kepentingan 
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bersama. Jadi modal sosial merupakan variabel dengan substansi kompleks, 
mencakup dua dimensi: (1) struktural dan (2) kognitif. Dimensi struktural meru-
juk kepada elemen-elemen objektif, seperti keberadaan jaringan sosial (social 
network) dan perkumpulan (associations) di dalam masyarakat. Dimensi kognitif 
merujuk kepada elemen-elemen subjektif, seperti kepercayaan (trust) dan norma 
timbal-balik (norms of reciprocity) antar warga masyarakat (Baum dan Ziersch, 
2003). Dengan kompleksitas isi tersebut maka pengukuran yang valid untuk 
variabel komposit memerlukan sejumlah item pertanyaan. Tabel 1 menyajikan 
contoh matriks untuk memeriksa validitas isi modal sosial.  

 

Tabel  1 Contoh matriks untuk memeriksa aspek cakupan dalam validitas 
isi  pada pengukuran modal sosial sebagai sebuah variabel kompleks 

Item 
Pertanyaan 

Dimensi Struktural Dimensi Kognitif 

Jejaring Perkumpulan Tingkat 
kepercayaan 

Norma timbal balik 

1  x   
2   x  
3 x    
4    x 

 
Perhatikan, peneliti merancang 4 item pertanyaan yang mencerminkan 

dua dimensi modal sosial. Cakupan isi mengandung arti, semua aspek dari isi 
variabel yang akan diukur terwakili oleh item-item pertanyaan. Jika masing-
masing dimensi tidak cukup diukur dengan sebuah pertanyaan, peneliti 
hendaknya menambah item pertanyaan sampai semua aspek isi variabel 
terwakili. Tetapi penambahan item pertanyaan hendaknya tidak  mengulangi 
pertanyaan yang sama (redundansi). Redundansi pengukuran mengakibatkan 
pembobotan terlalu berlebih kepada salah satu aspek dari isi variabel, sehingga 
mempersempit validitas isi variabel. 

Aspek relevansi isi dan cakupan isi dari validitas isi berkaitan erat dengan 
aspek konsistensi internal dari reliabilitas alat ukur. Relevansi isi dari sebuah alat 
ukur dapat dinilai secara kuantitatif, dengan mengkorelasikan masing-masing 
item pertanyaan dari alat ukur tersebut dan mengkorelasikan masing-masing 
item dengan keseluruhan item. Prinsipnya, satu item dengan item lainnya 
hendaknya berkorelasi sedang, dan masing-masing item berkorelasi dengan skor 
total item. Item pertanyaan dengan koefisien korelasi item-total kurang dari 0.20 
hendaknya dibuang dan jika perlu ditulis ulang (Streiner dan Norman, 2000).  

Validitas Muka 

Validitas muka (face validity) merujuk kepada derajat kesesuaian antara 
penampilan luar alat ukur dan atribut-atribut variabel yang ingin diukur. Contoh, 
jika alat ukur merupakan kuesioner, maka item-item pertanyaan dalam 
kuesioner harus dapat dipahami oleh subjek penelitian  dengan benar. Meskipun 
validitas muka beroperasi “hanya” pada permukaan, namun aspek validitas ini 
sama pentingnya dengan aspek validitas lainnya. Contoh, jika sebuah kuesioner 
memiliki validitas isi yang tinggi, yakni semua item pertanyaan kuesioner relevan 
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dan meliput semua aspek isi variabel yang akan diukur, tetapi kalimat perta-
nyaan tidak dibuat dengan jelas sehingga subjek penelitian keliru dalam 
menafsirkan pertanyaan, maka hasil pengukuran tetap saja tidak valid. 

Prinsipnya, item-item pertanyaan dalam kuesioner hendaknya disusun 
dengan kalimat yang baik, jelas, tidak membingungkan, tidak ambigu, tidak 
terlalu panjang. Setiap item pertanyaan hanya menanyakan sebuah pertanyaan, 
bukan sejumlah pertanyaan, sehingga dapat dipahami oleh subjek penelitian 
dengan benar, tidak menimbulkan multi-tafsir. Dengan pertanyaan yang baik, 
maka respons yang diperoleh dari subjek penelitian akan mencerminkan jawaban 
yang sesungguhnya, bukan jawaban akibat salah tafsir atas pertanyaan tersebut.  

Pertanyaannya, apakah semua item pertanyaan perlu dikemukakan 
dengan lugas, eksplisit, dan langsung? Tidak selalu demikian. Jika pertanyaan 
yang akan diajukan menyangkut isu-isu sensitif, maka item pertanyaan justru 
perlu disampaikan dengan cara lebih halus, implisit, tersirat. Dengan demikian 
responden bisa menjawab dengan benar tanpa merasa malu atau dipermalukan. 
Contoh, dalam studi faktor risiko perilaku tentang penyakit menular seksual 
(PMS) dan HIV/AIDS, sebuah pertanyaan dari kuesioner diungkapkan sebagai 
berikut:  “Apakah Anda sering berhubungan seks dengan wanita tuna susila 
(WTS)?”. Jika informasi tentang perilaku seksual subjek penelitian digali dengan 
lugas dan langsung seperti itu, besar kemungkinan subjek penelitian justru akan 
menjawab tidak, sesuai dengan norma umum yang berlaku di masyarakat, bahwa 
berhubungan seks dengan WTS merupakan perbuatan amoral.  

Sebagai alternatif, informasi tersebut dapat digali dengan pertanyaan yang 
lebih halus sebagai berikut: “Apakah Anda sering berkencan dengan wanita 
pekerja seks komersial (PSK)?”  Kalimat tanya ini lebih baik dan tidak memper-
malukan responden, sebab “berkencan” (to date) adalah kata netral yang bisa 
digunakan ketika membuat janji dengan orang yang bukan PSK, misalnya pacar. 
Di sisi lain, tujuan utama  pengukuran juga tidak meleset, sebab bagi sebagian 
besar orang, kata “berkencan” dengan PSK mengandung makna implisit “ber-
hubungan seksual”, bukan sekedar “mengobrol” atau “bercanda” dengan PSK.   

Prinsipnya, untuk memastikan validitas muka, perancang kuesioner 
hendaknya menggunakan bahasa yang baik, benar, tepat, tidak multi-interpreta-
tif, sehingga dengan kuesioner tersebut dapat diperoleh jawaban yang benar, 
jujur, seadanya dari responden, tanpa merendahkan, memojokkan, memper-
malukan, maupun mengarahkan responden. Pertanyaan yang relevan kemudian, 
dapatkah kejujuran jawaban subjek penelitian dicek dengan tes kebohongan? 
Tepatkah penggunaan tes kebohongan dalam suatu penelitian? Tidak. Tidak 
secara etis maupun secara metodologis.  Penggunaan tes kebohongan melanggar 
etika riset karena melecehkan subjek penelitian seperti layaknya seorang “krimi-
nal” yang sedang diinterogasi, dan peneliti dengan arogan memosisikan diri 
seperti seorang “reserse”. Peneliti tidak mempercayai jawaban yang diberikan 
oleh subjek penelitian,  karena itu  melakukan tes kebohongan, seperti halnya 
reserse memasang alat “lie detector” untuk mengecek tingkat kebohongan 
tersangka kriminal. Padahal prinsip etika riset adalah melindungi harkat dan 
martabat subjek penelitian. Subjek penelitian harus dihormati, karena telah 
mengorbankan waktunya untuk memberikan informasi kepada peneliti.  

Prosedur penelitian yang etis dalam menggali informasi adalah bahwa 
peneliti (pewawancara) membangun hubungan baik (rapport) dan rasa saling 
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percaya (trust) dengan subjek penelitian. Peneliti harus menghormati dan 
menghargai subjek penelitian, bukan mencurigainya sebagai pembohong. Sebab 
bukankah subjek penelitian tidak mencurigai dan menganggap peneliti sebagai 
pembohong, misalnya membohongi subjek penelitian dengan memberikan obat 
“bohong-bohongan” alias plasebo.  

Lalu bagaimana cara mendapatkan jawaban yang benar dari subjek 
penelitian? Secara metodologis, prosedur penelitian yang benar adalah peneliti 
mengerjakan dulu pekerjaan rumahnya dengan baik, yaitu membuat instrumen 
yang valid (benar) dan reliabel (andal) sehingga ketika digunakan akan mengha-
silkan jawaban yang jujur. Instrumen itu perlu dites dulu di lapangan pada se-
jumlah kecil subjek dalam suatu pilot study (pada survei, biasanya menggunakan 
20-30 subjek atau lebih). Setelah instrumen disempurnakan dan memenuhi 
syarat validitas dan reliabilitas, peneliti boleh menerapkannya kepada responden 
dalam pengumpulan data yang sesungguhnya. Penggunaan tes kebohongan 
menunjukkan sempitnya wawasan  peneliti dalam memahami etika, metodologi, 
dan hakikat penelitian. 

Penilaian validitas muka dilakukan secara kualitatif (subjective judgment) 
oleh pakar, disebut “validity by assumption (Gay, 1976), maupun secara 
kuantitatif dengan mengujicobakan kepada subjek penelitian.  

Validitas Konstruk 

Validitas konstruk (construct validity) merujuk kepada kesesuaian antara hasil 
pengukuran alat ukur dengan konsep (konstruk) teoretis tentang variabel yang 
diteliti. Mengapa validitas konstruk perlu dibahas? Simak uraian berikut. 
Variabel-variabel seperti berat badan, tinggi badan, dan tekanan darah sistolik, 
dengan mudah dapat diamati, diukur, dan didefinisikan secara operasional 
menurut cara mengukur variabel itu. Contoh, berat badan dapat didefinisikan 
bobot badan yang diukur dalam kilogram, tinggi badan didefinisikan tinggi 
badan yang diukur dalam cm. Demikian pula tekanan darah sistolik dapat 
didefinisikan sebagai besarnya tekanan yang diukur dalam milimeter Hg pada 
saat sistol ventrikel. Tetapi begitu peneliti beralih dari wilayah variabel-variabel 
yang bersifat fisik ke variabel-variabel yang lebih “psikologis” seperti depresi, 
kecemasan, kecerdasan, motivasi, dan nyeri, maka peneliti menghadapi variabel-
variabel “abstrak” yang tidak dapat diamati secara langsung.   

Agar dapat diukur maka variabel “abstrak” itu perlu dibangun menjadi 
bentuk lebih konkrit, disebut “konstruk”. Konstruk (bahasa Inggris “construct”) 
adalah “an idea or a belief that is based on various pieces of evidence which are 
not always true” (Hornby, 2003). Jadi konstruk adalah suatu ide atau keyakinan 
yang dibentuk oleh sejumlah bukti-bukti yang belum tentu benar. Contoh, andai 
saja rumah merupakan konsep abstrak,  maka rumah dapat direkonstruksi 
memiliki beberapa bagian, seperti lantai, tiang, atap, dinding, langit-langit, pintu, 
jendela. Jadi rumah dapat didefinisikan sebagai suatu  konstruk berdasarkan 
bagian-bagian seperti disebutkan di atas. Tentu konstruk dalam masalah 
penelitian lebih abstrak daripada konstruk rumah dalam contoh di atas.  

Dengan memecah sebuah variabel abstrak menjadi bagian-bagian yang 
lebih konkrit lalu membangun kembali (merekonstruksi) bagian-bagian itu 
menjadi satu kesatuan variabel semula, maka keabstrakan variabel itu dibuat 
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menjadi lebih konkrit, sekaligus dapat diukur secara kuantitatif. Contoh, jika 
berdasarkan teori, kecemasan (anxiety) dimanifestasikan oleh adanya bukti 
seperti telapak tangan berkeringat, takhikardia, gerakan mondar-mandir, dan 
kesulitan berkonsentrasi, maka suatu pengukuran kecemasan dikatakan memi-
liki validitas konstruk jika berhubungan (berkorelasi) dengan bukti-bukti 
tersebut (Streiner dan Norman, 2000).  

Validitas konstruk dibedakan dalam dua aspek: (1) validitas konvergen, 
dan (2) validitas diskriminan. Validitas konvergen  (convergent validity) merujuk 
kepada derajat kesesuaian antara atribut hasil pengukuran alat ukur dan konsep-
konsep teoretis yang menjelaskan keberadaan atribut-atribut dari variabel terse-
but. Sebagai contoh, jika berdasarkan teori, kecemasan ditandai oleh bukti-bukti 
adanya telapak tangan berkeringat, takhikardia, gerakan mondar-mandir, dan 
kesulitan memusatkan perhatian, maka sebuah alat ukur kecemasan dikatakan 
memiliki validitas konvergen apabila berkorelasi dengan bukti-bukti tersebut di 
atas. Seandainya hasil pengukuran kecemasan ternyata tidak berkorelasi dengan 
bukti-bukti tersebut, maka problem kesalahan bisa terletak pada pengukuran 
bukti-bukti tentang kecemasan tersebut, atau teorinya yang salah tentang kece-
masan (Streiner dan Norman, 2000).  

Validitas diskriminan (discriminant validity) merujuk kepada derajat 
ketidaksesuaian antara atribut-atribut yang seharusnya tidak diukur oleh alat 
ukur dan konsep-konsep teoretis tentang variabel tersebut. Contoh, jika teori 
(misalnya, patofisiologi) menyatakan bahwa kecemasan tidak dimanifestasikan 
dalam bentuk tingkat kebotakan kepala (dalam bahasa kedokteran disebut 
“alopecia”), maka pengukuran yang memiliki validitas diskriminan seharusnya 
tidak berkorelasi dengan tingkat kebotakan kepala. Sebaliknya jika berkorelasi, 
maka masalahnya bisa terletak pada pengukuran kecemasan, atau konstruk 
teoretisnya yang salah tentang kecemasan.  

Validitas konstruk dinilai secara kualitatif (“validity by assumption”), 
maupun kuantitatif dengan mengujicobakan alat ukur kepada sejumlah subjek 
penelitian. Contoh, Grogan et al. (2000) mengevaluasi validitas konstruk kuesio-
ner kepuasan pasien terhadap pelayanan dokter umum (GP) di North of England, 
Midlands, dan Scotland, di UK. Kuesioner itu disebut Patient Satisfaction 
Questionnaire (PSQ). Studi tersebut menggunakan 1390 pasien. Respons yang 
diberikan oleh pasien dianalisis secara kuantitatif menggunakan Confirmatory 
Factor Analysis (CFA) dan ANOVA untuk menilai validitas konstruk. Studi 
tersebut menyimpulkan, PSQ merupakan alat ukur yang memiliki validitas 
konstruk cukup tinggi untuk mengukur kepuasan pasien terhadap pelayanan 
dokter umum. 

Validitas Kriteria 

Validitas kriteria (criterion validity) merujuk kepada kesesuaian antara hasil 
pengukuran sebuah alat ukur dengan alat ukur ideal (standar emas), tentang 
variabel yang diteliti. Mengapa perlu membahas validitas kriteria? Sering dijum-
pai sebuah instrumen mengukur atribut dengan validitas tinggi, namun mahal, 
tidak praktis, invasif, berbahaya, atau memakan banyak waktu untuk pengguna-
an rutin. Untuk mengatasi problem itu lalu dicari  instrumen baru yang lebih 
murah, aman dan mudah diterapkan. 
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Penilaian validitas kriteria suatu alat ukur  dapat dilakukan dengan mem-
bandingkannya secara kuantitatif dengan alat ukur standar emas. Pengukuran 
oleh sebuah alat ukur memiliki validitas kriteria yang tinggi jika berkorelasi kuat 
dengan alat ukur standar emas. Ukuran hubungan yang digunakan tentu perlu 
disesuaikan dengan skala pengukuran variabel. Jika variabel terukur dalam skala 
dikotomi, maka validitas kriteria dapat dinilai dengan menggunakan koefisien 
kesepakatan Kappa, atau ukuran-ukuran hubungan yang sesuai, seperti 
sensitivitas, spesifisitas, nilai prediktif positif, dan nilai prediktif negatif. Jika 
variabel terukur dalam skala ordinal, validitas kriteria dapat dinilai dengan koefi-
sien korelasi Spearman.  

Validitas kriteria dibedakan dalam dua aspek: (1) Validitas sewaktu; dan 
(2) Validitas prediktif (Streiner dan Norman, 1989). Validitas sewaktu 
(concurrent validity, simultaneous validity) merujuk kepada kesesuaian hasil 
pengukuran antara suatu alat ukur dan alat ukur ideal (standar emas) pada 
waktu yang sama. Contoh, angiografi merupakan prosedur diagnostik definitif 
untuk stroke, tetapi invasif dan mengandung risiko kematian  sebesar 1% 
(Rosner, 1990). Positron Emissions Tomography (PET) scanner mendiagnosis 
stroke dengan mengukur aliran darah otak secara non-invasif dan lebih aman. 
Penilaian derajat kesesuaian antara hasil pengukuran PET scanner dan  peng-
ukuran angiogram merupakan penilaian validitas kriteria.  

Tabel 2. menyajikan Tabel 2x2 untuk penilaian validitas sewaktu dan 
prediktif dengan ukuran sensitivitas dan spesifisitas. Sensitivitas dan spesifisitas 
berguna untuk memeriksa validitas sewaktu alat ukur, jika variabel terukur 
dalam skala dikotomi. Alat ukur  memiliki validitas sewaktu tinggi jika 
menunjukkan sensitivitas dan spesifitas tinggi.  

 

Tabel 2 Format Tabel 2x2 untuk menilai validitas sewaktu dan validitas 
prediktif dari suatu pengukuran, data dikotomi 
 
            Pengukuran standar emas 
  Positif Negatif Total 

Pengukuran  Positif TP FP TP+FP 

alat ukur baru Negatif FN TN FN+TN 

Total  TP+FN FP+TN N 
 

TP = True Positive (Positif Sejati)       FP = False Positive (Positif Palsu) 
TN = True Negative (Negatif Sejati)   FN = False Negative (Negatif Palsu) 
 
Sensitivitas adalah proporsi subjek yang positif menurut standar emas yang 
diidentifikasi sebagai positif oleh alat ukur. Sensitivitas menunjukkan 
probabilitas alat ukur untuk mendiagnosis subjek sebagai positif dengan benar 
(Gerstman, 1998; Last, 2001):  
 

        Sensitivitas = 
FNTP

TP


          

 
Spesifisitas adalah proporsi subjek yang negatif menurut standar emas yang 
diidentifikasi sebagai negatif oleh alat ukur. Spesifisitas menunjukkan 
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probabilitas alat ukur untuk mendiagnosis subjek sebagai negatif  dengan benar 
(Gerstman, 1998; Last, 2001):  

        Spesifisitas = 
FPTN

TN
           

 
Kombinasi sensitivitas dan spesifisitas yang optimal biasanya ditunjukkan 
dengan kurva Receiver Operating Characteristics (ROC). Biasanya makin luas 
segitiga ROC, makin optimal kombinasi sensitivitas dan spesifisitas. Tetapi bisa 
jadi ROC luas, sedang  sensitivitas dan spesifisitas tidak cukup tinggi, maka 
sebaiknya jangan gunakan ROC. 

Validitas prediktif (predictive validity, prognostic validity) merujuk 
kepada kesesuaian antara hasil pengukuran alat ukur sekarang dan hasil 
pengukuran standar emas di masa mendatang. Berbeda dengan validitas 
sewaktu, hasil pengukuran standar emas dalam validitas prediktif belum tersedia 
saat ini, melainkan baru diketahui beberapa waktu mendatang.  

Validitas prediktif dapat dinilai dengan ukuran Nilai Prediktif Positif dan 
Nilai Prediktif Negatif. Nilai Prediktif Positif adalah probabilitas subjek yang dii-
dentifikasi positif oleh alat ukur benar-benar akan positif menurut standar emas 
di kemudian hari (Gerstman, 1998; Last, 2001). Contoh, jika alat ukur meru-
pakan suatu alat skrining, maka nilai prediktif positif merupakan proporsi subjek 
yang diklasifikasikan sebagai sakit akan benar-benar berpenyakit di kemudian 
hari. Rumus Nilai Prediktif Positif: 

            Nilai Prediktif Positif  = 
FPTP

TP
                                                    

 
Nilai Prediktif Negatif adalah probabilitas subjek yang diidentifikasi negatif oleh 
alat ukur akan benar-benar negatif menurut standar emas  di kemudian hari 
(Gerstman, 1998; Last, 2001): 

           Nilai Prediktif Negatif = 
FNTN

TN
       

 
Alat ukur memiliki nilai prediktif positif tinggi bila di kemudian hari terbukti 
banyak terjadi true positive (TP) dan sedikit false positive (FP). Alat ukur 
memiliki nilai prediktif negatif tinggi bila di kemudian hari banyak terjadi true 
negatif (TN) dan sedikit false negative (FN). Alat ukur memiliki validitas prediktif 
tinggi jika memberikan skor Nilai Prediktif Positif dan Nilai Prediktif Negatif 
mendekati 100%.  

RELIABILITAS  

Alat ukur (instrumen) yang baik harus mengukur dengan benar (valid) dan 
konsisten (andal, reliabel). Terdapat dua aspek reliabilitas alat ukur: (1) 
Konsistensi internal; dan (2) Stabilitas. Contoh 1, jika sebuah instrumen terdiri 
dari sejumlah item pertanyaan (misalnya, kuesioner untuk menilai depresi), 
maka skor dari masing-masing item pertanyaan seharusnya berkorelasi dengan 
skor semua item. Contoh ini mengilustrasikan gagasan  konsistensi internal. 
Contoh 2, jika sebuah timbangan berulang kali  mengukur 5kg ± 0kg dari bobot 
bayi, sedang timbangan lainnya mengukur 5kg ± 4kg dari bobot bayi yang sama, 
maka bisa disimpulkan pengukuran dengan timbangan pertama lebih stabil 
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daripada timbangan kedua. Contoh ini mengilustrasikan gagasan stabilitas. Alat 
ukur yang reliabel tidak hanya perlu konsisten secara internal, tetapi juga 
konsisten secara eksternal, mencakup stabilitas  alat ukur ketika digunakan pada 
waktu berbeda (test-retest reliability), pengukur sama pada dua kesempatan 
berbeda (intra-observer reliability), atau pengukur berbeda pada kesempatan 
sama (inter-observer reliability), dengan kondisi-kondisi yang identik (Polgar 
dan Thomas, 2000; Streiner dan Norman, 2000).  

Reliabilitas maupun validitas merupakan ukuran kredibilitas pengukuran 
(Kothari, 1990; Mercer, 1991). Alat ukur yang reliabel belum tentu valid. Tetapi 
alat ukur yang valid harus reliabel. Reliabilitas merupakan kondisi yang 
diperlukan tetapi tidak mencukupi untuk validitas pengukuran. Gambar 1 
menyajikan hubungan antara reliabilitas dan validitas.    
Perhatikan, aspek validitas yang berhubungan dengan reliabilitas adalah validitas 
isi (content validity). Sedang aspek reliabilitas yang berkaitan dengan validitas 
adalah konsistensi internal antar item, konsistensi item-total, dan konsistensi 
belah paroh. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konsistensi internal 

Jika sebuah penelitian berniat mengukur suatu variabel komposit, seperti 
persepsi, keyakinan, sikap, perilaku, sindroma, dan sebagainya, maka alat ukur 
membutuhkan sejumlah item pertanyaan. Jika tujuan pengukuran adalah 
mendeskripsikan variabel tersebut pada subjek penelitian, maka item-item terse-
but seharusnya menunjukkan konsistensi internal (homogenitas). Artinya, semua 
item tersebut hendaknya dengan homogen mengukur berbagai aspek yang 
berbeda dari satu variabel yang sama, bukan mengukur berbagai aspek dari 
variabel yang lain. Contoh, jika sebuah penelitian berminat mengukur variabel 
komposit yang disebut modal sosial (social capital), maka masing-masing item 
hendaknya berkorelasi dengan modal sosial. Alat ukur yang bertujuan mengukur 
dan mendeskripsikan sebuah variabel komposit hendaknya memenuhi syarat 
sebagai berikut: (1) Masing-masing item pertanyaan hendaknya berkorelasi 
sedang satu dengan lainnya; (2) Masing-masing item pertanyaan hendaknya 
berkorelasi dengan skor total pengukuran (Streiner dan Norman, 2000). 

Reliabilitas  
pengukuran  
antar waktu 

 
 
 
 
Content validity 

Face  
validity 
(“outer look” validity) 

Criterion  
validity  
(bandingkan dgn “gold 
standard”) 

Construct  
validity  
(theoretical validity) 

Konsistensi  
internal item-total, 
                         belah  
                          paroh,KR-20, 
                          α  Cronbach 
 

Content 
relevance 

Reliabilitas pengukuran 
   intra & antar-pengamat 

Gambar 1 Hubungan antara reliabilitas dan validitas pengukuran 

Konsistensi praktis, 
penilaian kuantitatif 

Relevansi teoretis, 
penilaian kualitatif 



Prof. Bhisma Murti, dr, MPH, MSc, PhD     Validitas dan Reliabilitas Pengukuran 
 
     

Matrikulasi Program Studi Doktoral, Fakultas Kedokteran, UNS, Mei 2011 
 

10 

)rσ2σσ(σ

σ  -σr
1)i(t

itti
2

t
2

i

it  t i r 


 

Jadi, apakah setiap alat ukur harus menunjukkan homogenitas alias 
konsistensi internal? Tidak. Apabila tujuan pengukuran  bukan mendeskripsikan 
melainkan mendiskriminasi (membedakan) subjek penelitian berdasarkan 
variabel yang diukur, maka homogenitas item-item pertanyaan dalam alat ukur 
bukan merupakan isu yang perlu dipersoalkan. Contoh, jika tujuan pengukuran 
adalah mendeskripsikan derajat depresi, maka alat ukur yang digunakan 
hendaknya di permukaan menunjukkan pengukuran variabel tersebut (validitas 
muka), dan semua item pertanyaan hendaknya berhubungan satu dengan 
lainnya dengan cara yang koheren (konsistensi internal). Sebaliknya, jika tujuan 
pengukuran adalah mendiskriminasi (membedakan) pasien-pasien depresi 
dengan kelompok lainnya (yaitu, pasien-pasien tidak depresi), maka peneliti 
cukup memilih item-item pertanyaan yang dijawab dengan berbeda oleh subjek 
penelitian. Dalam hal ini item-item yang tidak berguna untuk mendiskriminasi 
adalah item-item pertanyaan yang selalu dijawab sama oleh semua subjek peneli-
tian, yaitu item pertanyaan yang tidak menunjukkan variasi respons (“zero vari-
ance”). Metode ini digunakan oleh ahli psikometri ketika mengembangkan 
kuesioner MMPI untuk mengukur depresi (Streiner dan Norman, 2000). 

Konsistensi internal dapat dianalisis pada dua area: (1) Korelasi item-
total; (2) Reliabilitas belah-paroh. 

1. Korelasi Item-Total 

Korelasi item-total (item-total correlation) menilai konsistensi internal alat ukur 
dengan mengorelasikan masing-masing item dan total pengukuran, minus item 
yang bersangkutan. Karena dikurangi dengan item yang bersangkutan, maka 
korelasi item-total disebut juga korelasi item-sisa (item-rest correlation). Rumus 
korelasi item-total (Nunnally, 1978, dikutip Streiner dan Norman, 2000):  

 
    

 
 
dimana r i(t-1) adalah korelasi item i dengan skor total, setelah menyingkirkan 

pengaruh item i terhadap skor total, rit adalah korelasi item i dengan skor total, i 

adalah deviasi standar item i; dan t deviasi standar skor total. Prinsipnya, suatu 
item dapat digunakan dalam alat ukur jika memiliki korelasi item-total > 0.20. 
Item yang berkorelasi lebih rendah hendaknya disingkirkan, atau ditulis ulang. 
Tetapi item yang berkorelasi terlalu tinggi (>0.90) juga perlu dicermati karena 
mungkin merupakan akibat dari redundansi (duplikasi) pengukuran, sehingga 
salah satu item perlu disingkirkan.  

Jika item pertanyaan memberikan lebih dari dua alternatif respons 
(jawaban), maka korelasi item-total dinilai dengan menggunakan korelasi 
Pearson. Jika item-item memberikan alternatif jawaban dikotomi, maka korelasi 
item-total dinilai dengan korelasi titik-biserial (point-biserial correlation) (Klein, 
1986 dikutip Streiner dan Norman, 2000). 

2. Reliabilitas Belah-Paroh 

Reliabilitas belah-paroh (split-half reliability) menilai  konsistensi internal 
(homogenitas) alat ukur dengan cara membagi item-item secara random ke da-
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lam dua bagian alat ukur, lalu mengorelasikan kedua bagian tersebut. Prinsipnya, 
jika alat ukur memiliki konsistensi internal, maka kedua bagian akan berkorelasi 
tinggi. Penunjukan item secara random bertujuan agar kedua bagian alat ukur 
memiliki varians yang sama, walaupun cara itu tidak menjamin bahwa tujuan 
tersebut akan tercapai. Reliabilitas belah-paroh disebut “reliabilitas ganjil-genap” 
(“odd-even reliability”) jika  item-item dibagi ke dalam kelompok ganjil dan 
genap. Rumus reliabilitas belah-paroh Spearman-Brown sebagai berikut 
(Streiner dan Norman, 2000): 
 

      

 
k adalah jumlah bagian item-item; r adalah korelasi semula. Sebagai contoh, jika 
20 item dibelah menjadi dua paroh, maka k = 2.  Bila korelasi semula antara 
kedua bagian alat ukur = 0.60, korelasi Spearman-Brown: 

 
Jadi reliabilitas belah-paroh alat ukur adalah 0.76. 

Kuder-Richardson 20 

Kuder-Richardson 20 (=KR 20) menilai  konsistensi internal item-item dalam 
sebuah alat ukur secara keseluruhan, jika item-item pertanyaan dalam menye-
diakan respons dikotomi, misalnya “benar-salah”, “ya-tidak”, “ada-tidak”. Rumus 
KR 20 sebagai berikut (Streiner dan Norman, 2000): 
 
             
 
n adalah jumlah item, pi adalah proporsi yang menjawab salah satu pilihan 

respons item pertanyaan i, qi = (1-pi), dan T adalah simpang baku dari skor total. 

Alpha () Cronbach 

Alpha (α) Cronbach merupakan koefisien konsistensi internal yang paling sering 
digunakan untuk analisis reliabilitas. Alpha Cronbach merupakan perluasan KR-
20, dapat digunakan untuk item-item dengan respons dikotomi atau lebih. Jika 
alpha Cronbach digunakan untuk item-item dikotomi, maka hasilnya identik 
dengan  KR-20. Rumus alpha Cronbach (Streiner dan Norman, 2000):  
 

       
 
 
Dengan program statistik seperti SPSS dan Stata dapat dihitung korelasi item-
total dan alpha Cronbach yang baru jika item yang menunjukkan korelasi item-
total  rendah dibuang. Jika item dibuang, alpha Cronbach akan meningkat, dan 
homogenitas alat ukur meningkat. Tetapi perlu diperhatikan, membuang item 
pertanyaan bisa mengancam validitas isi. 
 

0.76
1)x0.60(21

2x0.60
rSB 
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Makin tinggi alpha Cronbach, makin baik (konsisten) alat ukur. Tetapi ada 
beberapa keadaan di mana alpha Cronbach tinggi tidak menunjukkan alat ukur 
yang baik. Pertama, nilai alpha Cronbach tergantung dari besarnya korelasi antar 
item dan jumlah item di dalam alat ukur. Jika jumlah item pertanyaan alat ukur 
banyak, alpha Cronbach akan meningkat, meskipun tidak berarti alat ukur 
tersebut baik.  

Kedua, jika dua buah alat ukur dengan konstruk yang berbeda diga-
bungkan membentuk sebuah alat ukur, maka alpha Cronbach dapat 
menunjukkan nilai tinggi. Jika hal ini terjadi, maka nilai alpha Cronbach yang 
tinggi bisa menyesatkan. 

Ketiga, jika alpha Cronbach terlalu tinggi, maka ada kemungkinan telah 
terjadi redundansi, yaitu sejumlah item menanyakan aspek yang sama dari 
sebuah variabel dengan cara sedikit berbeda, sehingga mempersempit cakupan 
alat ukur dan menurunkan validitas isi.  

Cutoff minimal alpha Cronbach untuk sebuah alat ukur adalah 0.60. 
Sejumlah penulis menggunakan cutoff 0.70 untuk mengklasifikasi konsistensi 
internal sebagai memadai, dan 0.80 sebagai baik (Streiner dan Norman, 2000; 
Garson, 2008). Contoh, O’Loughlin et al. (2002) meneliti reliabilitas dua alat 
ukur ketergantungan nikotin untuk studi tentang kebiasan merokok, yakni 
HONC dan SDI. HONC (Hooked on Nicotine Checklist) terdiri dari 10 item, 
masing-masing dengan respons dikotomi “Yes” atau “No”. Sedang SDI (Stanford 
Dependence Index) terdiri dari 5 item, masing-masing dengan pilihan respons 
kategorikal ganda. Kesimpulan penelitian, HONC menunjukkan konsistensi 
internal dengan alpha Cronbach 0.90, dan SDI menunjukkan konsistensi internal 
dengan alpha Cronbach 0.78. Jadi alat ukur HONC menunjukkan reliabilitas 
baik, SDI reliabilitas memadai. 

STABILITAS 

Alat ukur yang reliabel tidak hanya menunjukkan konsistensi internal, tetapi juga 
stabilitas ketika digunakan untuk mengukur variabel subjek penelitian pada 
kondisi-kondisi yang identik. Stabilitas (disebut juga reprodusibilitas) alat ukur 
mencakup: (1) Pengukuran pada dua kesempatan yang dipisahkan oleh interval 
waktu yang berbeda (test-retest reliability); (2) Pengukuran yang dilakukan oleh 
pengukur yang sama pada dua kesempatan yang berbeda (intra-observer 
reliability); dan (3) Pengukuran yang dilakukan oleh dua atau lebih pengukur 
yang berbeda (inter-observer reliability) pada kesempatan yang sama. Pada 
umumnya para penulis menyarankan agar alat ukur menunjukkan stabilitas di 
atas 0.50.  

Terdapat sejumlah ukuran reliabilitas yang dapat digunakan untuk 
mengukur derajat stabilitas alat ukur. Ukuran reliabilitas yang dipilih  hendaknya 
sesuai dengan skala variabel yang diukur. Jika pengukuran dilakukan pada dua 
kesempatan menyangkut variabel berskala kontinu, maka reliabilitas dinilai 
dengan menggunakan korelasi Pearson atau Spearman. Jika pengukuran 
dilakukan pada lebih dari dua kesempatan, atau lebih dari dua pengukur, 
menyangkut variabel berskala kontinu, maka reliabilitas dinilai dengan 
menggunakan korelasi intra-kelas (ICC). Jika pengukuran dilakukan pada dua 
kesempatan menyangkut variabel berskala dikotomi, maka reliabilitas dinilai 
dengan menggunakan kesepakatan Kappa.  
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1. Korelasi Pearson 

Korelasi (r) Pearson digunakan untuk menilai reliabilitas, jika variabel terukur 
dalam skala kontinu dan dilakukan pengukuran variabel dua kali. Sebagai 
contoh, Tabel 3 menyajikan hasil pengukuran pada dua waktu yang berbeda. 
Hitung test-retest reliability.  

Perhitungan koefisien korelasi Pearson menghasilkan r= 0.955 (p=0.000). 
Menurut Polgar dan Thomas (2000), pengukuran yang menghasilkan r ≥ 0.8 
dipandang memiliki reliabilitas tinggi (Polgar dan Thomas, 2000). Jadi pengu-
kuran dalam contoh Tabel 8.5 menunjukkan reliabilitas tinggi.  

Meskipun demikian perlu diketahui, koefisien korelasi Pearson 
merupakan ukuran reliabilitas yang liberal. Untuk sampel kecil (<15), seperti 
contoh soal dalam Tabel 8.5, koefisien korelasi Pearson akan memberikan hasil 
penilaian reliabilitas tes-retes yang lebih besar daripada seharusnya. Sebagai 
gantinya dianjurkan untuk menggunakan intraclass correlation (ICC) (Streiner 
dan Norman, 2000; Garson, 2008).  
 
Tabel 3  Pengukuran berat badan (kg) pada waktu berbeda 

Subjek Berat badan waktu 1 Berat badan waktu 2 

1 9.5 8.0 
2 10.5 11.5 
3 11.0 11.0 
4 14.0 13.0 
5 15.0 16.5 
6 15.5 14.0 
7 16.0 17.0 
8 17.5 16.0 
9 20.0 19.0 
10 23.0 21.0 

2. Intraclass Correlation Coefficient 

Koefisien korelasi intra-kelas (intraclass correlation coefficient, ICC) digunakan 
untuk menilai reliabilitas antar dua atau lebih pengamat, maupun test-retest 
reliability. Intinya, ICC adalah rasio antar varians antar kelompok dan varians 
total. Varians total berasal dari 3 sumber: (1) pasien; (2) pengamat; dan (3) 
random error (=residual error). Jika variasi pengamat diasumsikan random, 
maka rumus ICC: 
 
                                                                                      8.13 
 
 
di mana varians (σ2) adalah ukuran variasi, subskrip s = subjek (pasien); o= 
pengamat; e= random error. Bila variasi pengamat diasumsikan fixed, maka 
variasi pengamat tidak diperhitungkan dalam variasi total. Contoh (Tabel 4), 
sebuah studi menilai reliabilitas pengukuran depresi pada 5 pasien yang 
dilakukan oleh 3 pengamat. Skor depresi pasien berkisar dari 0 (tidak depresi) 
hingga 9 (depresi berat). Hitung intraclass correlation coefficient.  

2
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Tabel 4 Derajat depresi 5 pasien dinilai oleh 3 pengamat 

Pasien Pengamat 
1 

Pengamat 
2 

Pengamat 
3 i.T  

1  6  7  8 21 
2  4  5  6 15 
3  2  2  2   6 
4  3  4  5 12 
5  5  7  9 21 

.jT  20 25 30 75 

2
ij

i
Y  90 143 210 443Y2

ij
ij

  

 
Perhatikan, sumber variasi nilai berasal dari 2 pihak, yakni pasien dan pengamat. 
Kedua sumber variasi tersebut akan diperhitungkan dalam menilai reliabilitas 
pengukuran. Dengan demikian model yang digunakan untuk menilai reliabilitas 
adalah Two-Way ANOVA (ANOVA Dua Arah) dalam Tabel 5. Variasi pengukuran 
yang berasal dari pengamat diasumsikan “random”. Sumber-sumber variasi 
tersebut kemudian dipartisi menjadi 3 bagian: pengamat, pasien, dan residual, 
dan dikuantifikasi dalam bentuk “Sum of Square (SS)”: 
  
                                                                
 
Dengan menggunakan data Tabel 4 dapat dihitung SS (total): 
 

                        
 
 

 
 
Lalu dihitung SS(pengamat) sebagai berikut: 
 

                     
8.16 

 
 
 
Di samping pengamat, sumber variasi lainnya berasal dari pasien. Karena itu 
jumlah pasien (terletak pada baris dalam Tabel 8.6) dimasukkan ke dalam 
perhitungan “sum of square”. Selanjutnya  SS(pasien) dihitung: 
 
                                                                                              
 
 
 
 
Perhatikan, variasi yang bersumber dari pengamat perlu diperhitungkan dalam 
menghitung SS pasien. Dalam contoh Tabel 5 terdapat 3 pengamat (terletak pada 
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kolom), sehingga k=3 dimasukkan ke dalam kalkulasi  SS pasien. Selanjutnya 
SS(error) dihitung dengan persamaan: 
 
 
 
 
Tabel 5  Tabel Two-Way ANOVA 

Sumber 
variasi 

Sum of 
Square (SS) 

Degree of 
freedom (df) 

Mean 
Square (MS) 

F ratio 

Kolom 
(pengamat) 
 

 (k-1) SS(pengama
t)/ (k-1) 

MS(pengamat)
/ MS(error) 

Baris 
(pasien) 

 
 
 

(b-1) SS(pasien)/ 
(b-1) 

MS(pasien)/ 
MS(error) 

Error SS(total)-  
SS(pengamat
)- SS(pasien) 

(k-1)(b-1) SS(error)/  
(k-1)(b-1) 

 

Total  
 
 

(bk-1)   

k= jumlah kolom,  b= jumlah baris, N= jumlah total pengamatan 

 
Tabel 5 menyajikan tabel Two-Way ANOVA (Hicks, 1982). Terdapat 3 partisi 
“sum of square”: SS(pengamat), SS(pasien), dan SS(error). Jika “sum of square” 
dibagi dengan derajat bebas masing-masing, diperoleh rata-rata variasi, disebut 
“mean square (MS)”. Jika MS dibagi oleh MS residual, diperoleh rasio F untuk 
sumber variasi tersebut. Data Tabel 4 dapat dianalisis untuk mendapatkan 
ikhtisar Two-Way ANOVA, mencakup sumber variasi pengamat, pasien, dan 
error (Tabel 6). 
 
Tabel 6 Tabel ikhtisar Two-Way ANOVA 

Source Partial SS df MS F p 

Pengamat 10.00 2 5.00 10.00 0.0067 

Pasien 54.00 4 13.50 27.00 0.0001 

Error 4.00 8 0.50   

Total 68.00 14 4.86   

 
Rumus reliabilitas memerlukan informasi  tentang varians. Varians pasien, 
pengamat, dan error, dihitung dengan persamaan: 
        

2
 (error) = MS Error        

        
2
 (pengamat) = (MS Pengamat- MS Error) / b 

        
2
 (pasien) = (MS Pasien - MS Error)/ k  

 
Dengan menggunakan hasil Two-Way ANOVA yang disajikan dalam  Tabel 6, 
lalu memasukkan hasil tersebut ke dalam rumus reliabilitas di atas, maka 
diperoleh varians error, pengamat, maupun pasien, sebagai berikut: 
 

N

T

b

Tk

1j

2
..

2
.j




N

T

k

Tb

1i

2
..

2
i. 



N

T2
ij

k

i

b

j

2
..Y 

pasienpengamattotalerror SSSSSSSS 

4541068 
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O11 ialah frekuensi teramati sel 11 (= sel a) 
O22 ialah frekuensi teramati sel 22 (= sel d). 
N ialah jumlah semua pengukuran. 
 

E11 ialah frekuensi harapan sel 11 (= sel a) 
E22 ialah frekuensi harapan sel 22 (= sel d). 
 

        
2
 (error) = MS Error  = 0.50  

        
2
 (pengamat) = (MS Pengamat- MS Error)/ b = (5.00– 0.50)/ 5= 0.90 

        
2
 (pasien) = (MS Pasien - MS Error)/ k = (13.50– 0.50)/ 3 = 4.33 

 
Intraclass correlation coefficient (ICC) dihitung dengan rumus, sebagai berikut: 
 

 

 

 
Artinya, 76 persen dari variasi skor depresi berasal dari variasi sesungguhnya 
antar pasien. Sebesar 24 persen variasi skor depresi berasal dari variasi antar 
pengamat dan residual error. 

Jika variasi pengamat diasumsikan fixed, maka variasi pengamat tidak 
diperhitungkan dalam denominator rumus: 
         
         
                     
 
Artinya, 90 persen variasi skor depresi berasal dari variasi antar pasien. Alat ukur 
memiliki stabilitas memadai jika ICC antar pengukuran >0.50, stabilitas tinggi 
jika ICC antar pengukuran ≥ 0.80 (Streiner dan Norman, 2000; Polgar dan 
Thomas, 2000).   

3. Kesepakatan Kappa Cohen 

Kesepakatan Kappa (K) Cohen menilai reliabilitas pengukuran variabel berskala 
kategorikal, khususnya dikotomi. Kappa Cohen dihitung dengan menggunakan 
tabel kontingensi 2x2 (Sackett et al., 1991)(Tabel 7).    
 
Tabel 7  Tabel 2  2 untuk menghitung Kappa Cohen   
 Pengamat pertama 

  Ya Tidak  
Pengamat Ya a b a+b 
kedua Tidak c d c+d 
  a+c b+d N 

 
Sel a dan b disebut sel konkordan, sel b dan c disebut sel diskordan. 
Proporsi frekuensi kesepakatan teramati: 

p
0
 = 

N

OO 2211   

 
Proporsi frekuensi kesepakatan harapan: 
 
pe =  

 
Dengan Tabel 2x2 (Tabel 7), dapat dihitung E11 dan E22: 

E11 = 
N

)ca)(ba( 
  E22 = 

N

)db)(dc( 
 

76.0
0.50 90.0 4.33

4.33

2
errorσ2

pengamatσ2
pasien
σ

2
pasien
σ

ICC 







90.0
0.50  4.33

4.33

2
errorσ2

pasien
σ

2
pasien
σ

ICC 







N
22E11E 
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ep1

epop
K






Penilaian difokuskan pada sel a dan sel d, yaitu sel konkordan.  Kappa Cohen 
adalah perbedaan antara kesepakatan teramati dan kesepakatan harapan jika 
terjadi karena peluang (Cohen, 1960): 
 

          
 
Perhatikan, jika O11 + O22 = N, maka po = 1, dan K = 1, artinya terdapat 
kesepakatan sempurna. Sebaliknya , jika O11 + O22 = 0, maka po = 0, dan K = 0, 
artinya terdapat ketidaksepakatan sempurna. Kappa Cohen berkisar dari 0 
sampai 1, dengan interpretasi menurut Landis dan Koch (1977) disajikan pada 
Tabel 8. 
 
Tabel 8  Interpretasi nilai Kappa menurut Landis dan Koch (1977) 

Nilai K Kekuatan kesepakatan 

 ≤0.40 Buruk 

0.41 - ≤0.75 Sedang 

0.76 - 1.00 Baik 

 
Sedang Altman (1991) dikutip oleh MedCalc (2007) membagi kekuatan 
kesepakatan Kappa sebagaimana  disajikan Tabel 9. 
 
Tabel 9 Interpretasi nilai Kappa menurut Altman (1991) dikutip MedCalc 
(2007) 

Nilai K Kekuatan kesepakatan 

 ≤0.20 Buruk 
0.21 - 0.40 Kurang dari sedang 
0.41 - 0.60 Sedang 
0.61 - 0.80 Baik 
0.81 - 1.00 Sangat baik 

 
Contoh: Seorang radiolog diminta mendiagnosis tuberkulosis (tb) paru dengan 
hasil foto sinar X dari 100 pasien dengan gejala tb paru pada dua kesempatan 
yang berbeda (Tabel 10). Reliabilitas diagnosis dengan foto sinar X dinilai 
dengan Kappa Cohen, karena hasil diagnosis tb merupakan variabel dikotomi (tb 
vs tidak tb). Hitung kappa Cohen. 
 
Tabel 10  Kesepakatan diagnosis radiologi tuberkulosis paru 
  Diagnosis pertama  

  Tb paru  Tidak Tb paru Total 

Diagnosis Tb paru 40 20 60 

kedua Tidak Tb paru 10 30 40 

  50 50 100 

 

Pertama, nilai harapan untuk sel-sel konkordan, E11 dan E22., dihitung untuk 
menghitung proporsi kesepakatan teramati, po, dan proporsi kesepakatan 
harapan, pe. Akhirnya diperoleh kesepakatan Kappa Cohen sebagai berikut: 
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             po = (40+30)/100 = 0.70    pe = (30+20)/100 = 0.50 

 
 
 
Artinya, diagnosis tuberkulosis paru menggunakan sinar X menunjukkan 
reliabilitas sedang, mendekati buruk.  

Tabel 2x2 bisa digunakan untuk menilai reliabilitas pengukuran intra-
pengamat pada dua kali kesempatan yang berbeda maupun reliabilitas 
pengukuran antar dua pengamat pada kesempatan yang sama. 

Cara Meningkatkan Reliabilitas 

Reliabilitas yang rendah dapat terjadi karena inkonsistensi pengamat, ketidak-
stabilan atribut dari subjek yang diukur, dan situasi pengukuran yang tidak 
mendukung. Jadi cara untuk meningkatkan reliabilitas sebagai berikut:  
 
1. Memilih item-item pertanyaan untuk alat ukur, lalu menguji konsistensi 

internal dan stabilitas alat ukur melalui suatu pilot study (uji coba). 

2. Menghilangkan variasi pengukuran antar-pengamat, dengan menggunakan 
orang-orang terlatih dan termotivasi. 

3. Menghilangkan variasi pengukuran intra-pengamat, dengan mengurangi 
sumber variasi eksternal seperti kejemuan, kelelahan, lingkungan berisik, 
yang berpengaruh kepada subjek penelitian maupun pengamat.  

4. Melakukan koreksi terhadap pengamat, berdasarkan “kalibrasi” alat ukur 
dalam studi reliabilitas. 

5. Membakukan situasi/ konteks/ lingkungan penggunaan instrumen.  
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