
 

 
 

 
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER   

PROGRAM STUDI PSIKOLOGI – FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS GUNADARMA 
MATA KULIAH : KONSTRUKSI ALAT UKUR 

 KODE MATA KULIAH/SKS : IT-051353/ 3 SKS   
 

Silabus :  Mata kuliah ini membahas tentang pentingnya pengetahuan membuat alat ukur terkait dengan evaluasi hasil belajar. Alat ukur evaluasi hasil 

belajar lazim ditemui dalam bentuk tes evaluatif dengan latar pendidikan menengah dan atas (mata pelajaran tertentu) dan sekolah tinggi 

atau universitas (mata kuliah tertentu). Mahasiswa dituntut mampu mengembangkan alat ukur tanpa meninggalkan konsep psikometri dan 

etika keilmuan 

Minggu Kemampuan Akhir 

yang Diharapkan 

Bahan Kajian     

(Materi Pelajaran) 

Metode / 

Bentuk 

Pembelajaran 

Waktu 

Belajar 

(Menit) 

Kriteria 

Penilaian 

(Indikator) 

Bobot 

Nilai (%) 

Sumber 

Belajar 

1. Mahasiswa  dapat  

memahami, mengerti,  

dan  menjelaskan  apa 

itu tes psikologi, jenis-

jenis tes psikologi, dan 

fungsi dari tes psikologi 

1. Definisi tes 
2. Tes dan sampel 

perilaku 
3. Performansi 

maksimal dan 
tipikal 

4. Fungsi tes belajar 

1 

3 x 50 

menit 

Partisipasi 

Mahasiswa 

5 % 1, 3 

2. Mahasiswa  mampu  

menyebutkan dan 

memahami 

keterbatasan dari tes 

prestasi sehingga 

menjadi lebih berhati-

hati dalam mengartikan 

luaran tes prestasi. 

Mahasiswa juga 

1. Keterbatasan tes 
prestasi 

2. Prinsip-prinsip 
pengukuran tes 
prestasi belajar 1 

3 x 50 

menit 

Partisipasi 

Mahasiswa 

5 % 1, 3 



 

 
 

diharapkan mampu 

memahami apa saja 

yang harus 

dipertimbangkan 

dalam suatu 

pengukuran hasil 

belajar. 

3. Mahasiswa  mampu  

memahami dasar 

pembuatan aitem-

aitem tes prestasi 

adalah taksonomi 

Bloom yang kemudian 

direvisi oleh Anderson 

menjadi taksonomi 

Anderson. 

1. Taksonomi Bloom 
2. Taksonomi 

Anderson 
 

1 

 

3 x 50 

menit 

Partisipasi 

Mahasiswa 

5 % 2 

4. 1. Mahasiswa  mampu  

memahami dan 

menjelaskan 

mengapa bentuk 

soal terbaik untuk 

digunakan dalam 

penulisan aitem 

yang membutuhkan 

pengolahan 

statistik adalah 

pilihan berganda 

2. Mahasiswa mampu 

membuat soal-soal 

pilihan ganda yang 

1. Penulisan aitem 

pilihan ganda 

2. Reliabilitas alat 

ukur 

1 

3 x 50 

menit 

Partisipasi 

Mahasiswa 

5% 1, 3 



 

 
 

baik untuk tes 

prestasi 

3. Mahasiswa mampu 

memahami teknik 

reliabilitas terbaik 

yang dapat 

digunakan sebagai 

bagian dari 

pembuatan tes 

prestasi yang baik 

 

5. Mahasiswa mampu 

memilih mata pelajaran 

atau mata kuliah yang 

sesuai dan 

memungkinkan untuk 

dibuat tes prestasinya 

1. Pemilihan mata 
pelajaran / mata 
kuliah. 
 

1, 6a 

 

3 x 50 

menit 

Partisipasi 

Mahasiswa 

5% - 

6. Mahasiswa memahami 

aitem-aitem mana saja 

yang memenuhi 

kriteria psikometri 

secara teoretis untuk 

dikembangkan menjadi 

tes prestasi. Mahasiswa 

juga mampu membuat 

tabel distribusi aitem 

yang proporsional 

berdasarkan urgensi 

konten untuk masing-

1. Pengecekan aitem-
aitem yang 
digunakan sebagai 
alat ukur 

2. Pembuatan tabel 
distribusi aitem 

1, 6a 

 

3 x 50 

menit 

Partisipasi 

Mahasiswa 

5% - 



 

 
 

masing mata pelajaran 

atau mata kuliah 

7. Mahasiswa mampu 

memahami proses 

pembuatan tes prestasi 

melalui analisa kasus 

pembuatan tes prestasi 

yang diambil dari 

contoh skripsi 

pembuatan tes prestasi 

Latihan kasus 
 

2, 6a, 6b 

 

3 x 50 

menit 

Partisipasi 

Mahasiswa 

10% - 

8. Mahasiswa mampu 

memahami bagaimana 

memperlakukan data 

penelitian dengan baik, 

termasuk skoring dan 

entry data. Mahasiswa 

dapat berbagi 

mengenai kesulitan di 

lapangan dengan 

teman-teman lainnya 

sehingga terjadi proses 

belajar bersama 

berdasarkan 

pengalaman. 

Diskusi kelompok hasil 
pengambilan data 
sekaligus melakukan 
skoring dan entry data 

1, 3, 6a 

 

3 x 50 

menit 

Partisipasi 

Mahasiswa 

5% - 

9. UJIAN TENGAH SEMESTER 

10. 1. Mahasiswa mampu 

mengerti dan 

mencari indeks 

kesukaran aitem 

1. Indeks kesukaran 
aitem 

2. Daya diskriminasi 
aitem  

 

1, 3, 6a 

 

3 x 50 

menit 

Partisipasi 

Mahasiswa 

10% 1, 3 



 

 
 

secara manual 

2. Mahasiswa  

mengerti dan 

mencari daya 

diskriminasi aitem 

secara manual 

 

 

11. Mahasiswa mampu 

mengukur reliabilitas 

tes prestasi yang sudah 

dibuat secara manual 

 

Reliabilitas tes prestasi 
 

1, 3, 6a 

 

3 x 50 

menit 

Partisipasi 

Mahasiswa 

10 % 1, 2, 3 

12. 1. Mahasiswa 

mendapatkan 

umpan balik akan 

UTS yang sudah 

dilakukan 

2. Mahasiswa 

memahami proses 

pembuatan laporan 

dan dapat 

mendiskusikan 

semua 

permasalahan yang 

ditemui saat 

pelaksanaan tugas 

1. Review UTS 
2. Diskusi kelompok 

pra sidang laporan 

1, 3, 6a 

 

3 x 50 

menit 

Partisipasi 

mahasiswa 

5% - 



 

 
 

13. Mahasiswa mampu 

mengembangkan soft 

skill dengan presentasi 

dan belajar 

mempertanggungjawab

kan hasil pengambilan 

data serta memahami 

secara menyeluruh 

mengenai konstruksi 

alat ukur tes prestasi 

dengan menerima 

umpan balik dari dosen 

pengampu mata kuliah 

 

Sidang laporan 1, 3 3 x 50 
menit 

Partisipasi 
Mahasiswa, Sidang 
laporan 

10% - 

14. Mahasiswa mampu 

mengembangkan soft 

skill dengan presentasi 

dan belajar 

mempertanggungjawab

kan hasil pengambilan 

data serta memahami 

secara menyeluruh 

mengenai konstruksi 

alat ukur tes prestasi 

dengan menerima 

umpan balik dari dosen 

pengampu mata kuliah 

 

Sidang laporan 1, 3 3 x 50 
menit 

Partisipasi 
Mahasiswa, Sidang 
laporan 

10% - 



 

 
 

15. Mahasiswa mampu 

mengembangkan soft 

skill dengan presentasi 

dan belajar 

mempertanggungjawab

kan hasil pengambilan 

data serta memahami 

secara menyeluruh 

mengenai konstruksi 

alat ukur tes prestasi 

dengan menerima 

umpan balik dari dosen 

pengampu mata kuliah 

Sidang laporan 1, 3 3 x 50 
menit 

Partisipasi 
Mahasiswa, Sidang 
laporan 

10% - 

16. UJIAN AKHIR SEMESTER 
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