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ABSTRACT 

 

This study aims a. how the validity of the scale youth on gender 

roles in SMA N 2 Siak Hulu b. how the validity of youth relationship scale 

in actions against people who adored. c. How is the level of reliability youth 

relationship scale. While the benefits of this research is as an input and 

information for the author as the creator of the youth-scale relationship , as 

consideration for the teacher about the problems faced by students, to 

increase knowledge about the validity den reliability. Population and the 

sample in this study is a student class XI (eleven) half of the SMA N 2 Siak 

Hulu Kab.Kampar TA2012/2013 numbered as many as 202 people, divided 

into 6 classes. The assumption is that the author is equipped with how to 

look at the validity and reliability of a measuring instrument and each 

student has a problem in the relationship of young people and students have 

different abilities in answering the items scale youth relations. The method 

used in this study is a descriptive analytic method while data analysis 

techniques the author uses the Engineering Product Moment and Spearman 

Brown Alpha.Setelah calculating the statistical validity and reliability of the 

scale relationships in high school youth Kab.kampar N 2Siak Hulu result is: 

1) For the validity of using the first indicator Engineering Product Moment 

(0.30) is low, the correlation can be trusted, the second indicator (0.75) high 

correlation is clear. 2). For reliability using the Engineering Product 

Moment (0.61), Spearman brown (0.75) and alpha (0.75) High, Correlation 

Clear. So to Test Validity and Reliability Scale Relationships Young men 

and women in SMA N 2 Siak Hulu Kab.Kampar TA2012 / 2013 where r 

count is greater than r table and meets the standards of validity and 

reliability. 
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PENDAHULUAN 

Masa remaja merupakan masa transisi atau peralihan dari masa anak menuju 

masa dewasa. Pada masa ini individu mengalami berbagai perubahan, baik fisik 

maupun psikis. Pada periode ini pula remaja mulai melepaskan diri secara 

emosional dari orang tua dalam rangka menjalankan peran sosialnya yang beru 

sebagai orang dewasa. Adanya perubahan baik didalam maupun diluar dirinya ini 

juga membuat kebutuhan remaja semakin meningkat terutama kebutuhan sosial dan 

psikologisnya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut remaja memperluas 

lingkungan sosialnya di luar lingkungan keluarga, seperti lingkungan teman 

sebayanya terutama hubungannya dengan teman berlainan jenis kelamin.Gejala-

gejala yang ditemukan penulis dilapangan adalah sebagai berikut : 1). Belum 

adanya inventori untuk mengukur hubungan muda-mudi.2). Dalam pergaulannya 

disekolah, banyak ditemukan siswa/I yang bermasalah dalam interaksi dengan 

teman sebayanya terutama dengan lawan jenis. Uji validitas merupakan suatu hasil 

tes yang sesuai dengan kriteria yang telah dirumuskan dan hingga dimana tes 

tersebut telah mengukurnya. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan 

oleh Conny Setiawan (1982:45) dalam Dewa Ketut Sukardi (1977:83). Jenis 

validitas yang dimaksudkan dalam penelitian ini ialah validitas konkuren. Validitas 

Bandingan (Concurrent Validity), apabila tes hasil belajar dalam kurun waktu yang 

sama. Validitas bandingan ini dikenal dengan istilah validitas sama jika ditentukan 

atas dasar data hasil tes yang pelaksanaannya dilakukan pada kurun waktu yang 

sama (dalam jangka pendek), validitas pengalaman yaitu jika ditentukan atas dasar 

pengalaman yang telah diperoleh atau validitas yang ada sekarang. Bila pengujian 

validitas suatu sekala dalam menjalankan fungsi ukurannya dilakukan dengan 

melihat sejauh mana kesesuaian antara hasil ukur skala tersebut dengan hasil ukur 

instrument lain yang sudah teruji kualitasnya, atau dengan ukuran-ukuran yang 

dianggap dapat menggambarkan aspek yang diukur secara reliabel maka 

prosedurnya disebut validitas konkuren. Dalam hal ini ukuran yang reliabel atau 

instrument yang dianggap relevan itu diberlakukan sebagai kriteria validasi.Uji 

Reliabilitas menurut Victor H. Holl dalam bukunya “introduction to educational 

measurement”, yang dimaksud dengan reliabilitas adalah konsistensi dari pada 

hasil pengukuran dengan satu alat pengukuran oleh pengukur yang pertama dengan 

pengukuran kedua, atau ketepatan hasil pengukuran, apabila dilakukan pengukuran 

terhadap objek yang sama sebanyak dua kali atau lebih. Pendekatan konsistensi 

internal dalam estimasi reliabilitas yang dimaksudkan antara lain untuk 

menghindari masalah-masalah yang biasanya ditimbulkan oleh pendekatan tes 

ulang dan pendekatan bentuk paralel. Dalam pendekatan konsistens internal 

prosedurnya memerlukan satu kali pengenaan sebuah tes kepada sekelompok  

individu sebagai subjek (single trial administration). Oleh karena itu pendekatan ini 

memiliki tingkat nilai praktis dan efesiensi yang tinggi. Dengan hanya satu kali 

pengenaan tes akan diperoleh satu distribusi skor tes dari sekelompok subjek yang 



bersangkutan. Untuk itu prosedur analisis reliabilitasnya di arahkan pada analisis 

terhadap item-item atau terhadap kelompok-kelompok aspek dalam tes itu sehingga 

perlu dilakukan pembelahan . Belahan tersebut dilakukan sedemikian rupa sehingga 

sedapat mungkin setiap belahan berisi item dalam jumlah yang sama banyak. Akan 

tetapi bila membagi tes kedalam  belahan yang berisi item dalam jumlah sama 

banyak tidak mungkin untuk dilakukan, hal itu tidak merupakan masalah lagi 

dikarenakan sekarang ini telah tersedia rumusan rumusan baru guna pengujian 

reliabilitas terhadap tes yang yang dibelah menjadi bagian-bagian yang berisi item 

yang tidak seimbang. Sebuah tes dikatakan valid apabila tes tersebut benar-benar 

mengukur apa yang mau diukur atau ketetapan hasil ukuran (Scarvia B Anderson) 

Jadi validitas adalah suatu metode yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana 

sebuah tes itu memiliki ketetapan hasil. Nunally, Dkk dalam Sumarna Supranata 

(2004 : 408 ) menyatakan bahwa reliabilitas adalah kestabilan skor yang diperoleh 

orang yang sama ketika diuji ulang oleh tes yang sama pada situasi yang berbeda 

dari suatu pengukuran ke pengukuran lainnya. Hubungan Muda-mudi yang 

dimaksud disini adalah masalah yang dialami oleh remaja antara dua jenis kelamin.

 Berdasarkan pengamatan penulis yang dilakukan disekolah ditemukan gejala 

sebagai berikut : 1) Belum tersedianya inventori khusus untuk mengukur skala 

hubungan muda-mudi disekolah 2)Masih banyak siswa yang mengalami masalah 

pada hubungannya dengan lawan jenisnya antara laki-laki dan perempuan. 

Dari gejala tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul:  

“UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS SKALA HUBUNGAN MUDA-

MUDI KELAS XI SMAN 2 SIAK HULU TAHUN PELAJARAN 2012/2013.” 

Adapun permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah : 1) 

Bagaimanakah tingkat validitas skala hubungan muda-mudi berdasarkan perbuatan 

terhadap orang yang dipujanya? 2) Bagaimanakah tingkat validitas skala hubungan 

muda mudi berdasarkan peran jenis kelamin? 3) Bagaimanakah tingkat reliabilitas 

skala hubungan muda-mudi?Tujuan Penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui 

tingkat validitas skala hubungan muda-mudi berdasarkan perbuatan terhadap orang 

yang dipujanya. 2) Untuk mengetahui tingkat validitas skala hubungan muda-mudi 

berdasarkan peran jenis kelamin. 3) Untuk mengetahui tingkat reliabilitas skala 

hubungan muda-mudi.  

 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitik, 

yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang 

suatu keadaan atau fenomena-fenomena dan setelah itu dilakukan analisis. 

 Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI SMAN 2 SIAK HULU, sampel 

yang diambil dengan teknik total sampling. Teknik pengumpulan data yaitu dengan 

menggunakan skala hubungan muda-mudi dengan kisi-kisi sebagai berikut



                                              KISI-KISI SKALA HUBUNGAN MUDA-MUDI 

Indikator Sub Indikator No. Item Jumlah 

+ - 

Memberi,melindu- 

ngi dan menolong 

a. Aktif memberi, melindungi, 

menolong 

b. Suka dilindungi dan ditolong. 

24,2

7 

10, 
18, 

35 

 

 

3 

 

2 

 

Memberontak dan 

mengkritik 

a. Ingin memberontak dan mengkri- 

   tik. 

b. Dorongan untuk memberontak di 

    lunakkan oleh aturan 

1, 

 

21,2

6 

5, 

 

30 

2 

 

3 

 

Kemerdekaan 

berpikirdan 

bertindak  

a. Mencari kemerdekaan berpikir dan 

bertindak serta memperoleh hak 
turut berbicara 

b. Ingin dicintai dan menyenangkan 
orang lain 

 

 

38 

13, 17 

15, 

3 

 

2 

Perbuatan  

terhadap orang  

yang  

dipujanya 

 

a. suka meniru orang yang dipujanya. 

b. tidak suka meniru terhadap orang  

yg dipujanya 

8 

 

16, 
2

5

, 

2 2 

 

2 

Minat  

terhadap sesuatu 

 

a. minat dengan hal abstrak 

b. minat dengan hal nyata dan 

bersikap pasif 

40 

7, 

3
2

, 

 

9, 33, 

1 

3 

Alasan untuk 
memuja 

a. Lebih memuja kepandaiannya  

   dibanding orangnya. 

b. Langsung memuja orangnya. 

3 

 

36,11 

 

19, 

23,28, 

3 

 

3 

Peran  

jenis kelamin 

 39, 6,31,14 4 



 

 

 

 

Skala terdiri dari 40 item tentang hubungan muda-mudi dengan alternatif 

jawaban untuk item TP=5 PS=4 KK=3 S=2 SS=1 dan untuk item negative TP=1 

PS=2 KK=3 S=4 SS=5 

Adapun teknik statissik yang digunakan adalah sebagai berikut :  

1. Uji validitas dengan menggunakan rumus Product Moment Saifuddin Azwar :                  

   

rxy =                                    (  )(  )                   

                           {(  x
2
) – (∑x)

 2} – {( ∑y
2
) – (∑y)

 2} 

(Anas Sujana :193) 

Keterangan:  

a) rxy  : angka korelasi 

b) r : product moment 

c)   : jumlah sampel 

d)  x : jumlah seluruh skor x 

e)    : jumlah seluruh skor y 

f)     : jumlah perkalian x dan y 

 

2. Uji reliabilitas dengan menggunakan Product Moment, Spearman Brown    dan 

Alpha  

Spearman Brown r1 =              2   x    rs 

                                    1    +   rs 

( Drs. Eddy Soewardi Kartawidjaja. 

M,Pd : 130 ) 

Keterangan : 

a) r1  : reliabilitas tes semula yang   

   lengkap item itemnya 

b) rs  : reliabilitas sub tes yg diperoleh   

  dg membagi tes semula  

   menjadi 2 tes 

 

 

Rumus Alpha : α  = 2 ( 1 – S1
2 
 +  S2

2  
) 

          

Sx
2
 

                                                  (Drs. Saifuddin Azwar, MA : 87) 

 

 

 

Berkencan  4, 29 12, 20 

,37 

5 



HASIL DAN PEMBAHASAN 

Untuk mengetahui tingkat validitas skala hubungan muda-mudi yang dibuat 

oleh penulis, diperoleh data tentang skor keseluruhan antara data skala hubungan 

muda-mudi buatan penulis (form A) dan data skor hubungan muda-mudi DCM (form 

B). selanjutnya data yang telah terkempul sebanyak 202 responden yang terdiri dari 

40 item dan terbagi kedalam 2 (dua) indikator di korelasikan dengan Teknik Korelasi 

Product Moment. 

Dari hasil olahan data skor soal skala hubungan muda-mudi indikator 1diperoleh 

harga berikut : 

∑X   = 11067 

∑Y   = 11707 

∑X
2 

 = 612312 

∑Y
2
  = 695996 

∑XY = 641692 

rxy =         n∑xy   -  ( ∑x ) ( ∑y ) 

               √{(  x
2
) – (∑x)

2
} {( ∑y

2
) – (∑y)

2
 

     =        202. 641692    -    ( 11067 ).(11707) 

      √{(202. 612312) – (11067)
2
} {(202. 695296) – (11707)

2
} 

     =         129621784  -   129561369 

  √{(1208535)} {(3395943) 

     =                  60415 

                   √ 4104115912 

=                  60415  =   0,30 

            202586,1   

Setelah diolah dengan rumus product moment, maka diperoleh validitas sebesar 

0,30 untuk indikator satu dan bisa dikatakan valid dengan tingkat validitas rendah, 

ada korelasi dan berada pada level II. Dari olahan data skor soal skala hubungan 

muda mudi indikator dua diperoleh harga sebagai berikut : 

∑X = 11712 



∑Y = 11707 

∑X
2 

= 716330 

∑Y
2
 = 731069 

∑XY = 682108 

rxy =         n∑xy   -  ( ∑x ) ( ∑y ) 

               √{(  x
2
) – (∑x)

2
} {( ∑y

2
) – (∑y)

 

  =        202.682108    -    (11712 ) ( 11707 ) 

         √ {(202. 716330) – (11712)
2
} {(202. 731069) – (11707)

2
} 

  =         137785816 – 137112384 

          √{(7527716)} {(10622089)} 

  =       673432 

           √ 7996006913 

                            =    673432 

894203,94 

                           =     0,75 

Dan setelah diolah dengan product moment menghasilkan validitas sebesar 

0,75 untuk indikator dua dengan tingkat validitas berada pada level dua 

dan validitasnya tinggi, korelasi jelas. 

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat reliabilitas skala hubungan 

muda-mudi buatan penulis, maka data skor skala hubungan muda-mudi di 

bagi menjadi dua bagian yaitu yang bernomor genap dan yang bernomor 

ganjil. Selanjutnya kedua bagian yang sudah dikelompokkan tersebut 

dikorelasikan dengan rumus Teknik Korelasi Product Moment kemudian 

dicek lagi dengan menggunakan rumus Spearmant Brown dan ALPHA. 

a) Uji dengan rumus r Product Moment 

Dari hasil olahan data (lampiran 3) skor item yang bernomor genap (X) 

dan skor item yang bernomor ganjil (Y) diperoleh harga berikut: 

N        = 202 

∑X = 11006 

∑Y = 11773 



∑X
2 

= 612458 

∑Y
2
 = 695313 

∑XY = 641664 

 

rxy =            n∑xy   -  ( ∑x ) ( ∑y ) 

             √{(  x
2
) – (∑x)

2
} – {( ∑y

2
) – (∑y)

2
} 

      =         202.641664      -         ( 11006).( 11773 ) 

    √{(202. 612458) – (11006)
2
} – {(202.695313) – (11773)

2
} 

 

     =         129616128 - 129573638 

             √{(2584480)}  {(1849697)} 

 

     =            42490 

             √4780504912 

 

     =           42490      

                     69141,1   =  0,61 

b) Uji dengan rumus Spearmant Brown 

r1 =  2   x    rs 

         1   +   rs 

(Spearman Brown) 

=      2 x rs 

        1 + rs 

=     2 x 0,61 

       1 + 0,61 

=     1,22 

       1,61 

=     0,75 

c) Uji dengan rumus alpha 

Dari hasil olahan data (lampiran 6) skor item yang bernomor genap 

(Y2) dan skor item yang bernomor ganjil (Y1) diperoleh harga berikut: 



∑Y1
2 

 = 612458   Y1 = Skor item ganjil 

∑Y2
2 

 = 695313   Y2 = Skor total genap 

∑X
2  

= 2584687      X = TOTAL 

 

Y1  =  S1
2
  = ( ∑Y1

2   
–  ( ∑Y1)

2
/n/ n -1) 

                 = ( 612458
  
–  (11006)

2 
/ 202 / 201) 

     = ( 612458 – 121132036 / 202 / 201) 

     = ( 612458 – 599663,54 / 201) 

     = (12794,46)/ 201 

     = 63,654 

Y2  =  S2
2
  = ( ∑Y2

2   
–  ( ∑Y2)

2
/ n/ n -1) 

                  = (695313
   
–  (11773)

2 
/  202 / 201) 

                  = (695313 – 138603529 / 202 / 201) 

        = (695313 – 686156,08 / 201) 

                  = (6156,92)/201 

       = 45,557 

 

X  =  SX
2
  = ( ∑X

2   
–  ( ∑X)

2
/n/ n-1) 

                = (2603876
   
–  (22779)

2  
/ 202 / 201) 

                = (2603876-2568726,94)/ 201 

      = 35149,06/ 201 

      = 174,870 

 

      α  =   2  ( 1 – S1
2 
 +  S2

2  
) 

                           Sx
2
 

   = 2 (1 – 63,654
  
+  45,557) 

                          174,870 

        =  2    ( 1 –  0,625 ) 

        =  2    (  0,375  ) 

        =  0,75 

 



Untuk mengetahui apakah korelasi tersebut berarti atau tidaknya perlu dilakukan 

pengklasifikasian, Menurut J.P Guilford dalam Sugiyono ada 5 pengklasifikasian 

korelasi yaitu : 

      a. 0,00 – 0,20 sangat rendah , bisa diabaikan 

b. 0.20 - 0,40 rendah, ada korelasi tetapi kecil 

c. 0,40 – 0,70 sedang, ada korelasi 

d. 0,70 – 0,90 tinggi, korelasi jelas 

e. 0,90 – 1,00 sangat tinggi, korelasi dapat dipercaya 

 Reliabilitas skala hubungan muda-mudi: 

1.Product Moment : 0,61 sedang, ada korelasi 

2. Alpha           : 0.75 tinggi, korelasi jelas 

3. Spearmant Brown : 0,75 tinggi, korelasi jelas 

Pembahasan validitas skala hubungan muda-mudi antara form A dan form B 

kelas XI (sebelas) SMA N 2 Siak Hulu Kab.Kampar T.A 2012 / 2013 mengacu pada 

konsep yang dikembangkan oleh Arikunto ( 1987 : 72 ) yang menyatakan bahwa 

validitas berkenaan dengan ketepatan alat penilaian dengan terhadap konsep yang 

dinilai. 

Sebuah soal atau skala pengukuran dikatakan validitas yang baik jika antara skor pada 

nilai mempunyai kesejajaran skor dengan skor total. Kesejajaran itu dapat diartikan 

dengan korelasi. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Dari perhitungan angka indeks korelasi  r  produck moment variabel X (form a) dan Y 

(form b) kelas XI (sebelas) yang dikorelasikan antara tiap-tiap indikator dengan skor 

keseluruhan hasil DCM SMAN 2 Siak Hulu Kab.Kampar T.A. 2012/2013  . Maka 

menurut Arikunto ( 1987 : 72 ) sebagai berikut : Tingkat validitas indikator pertama 

berada pada level  II, yang artinya rendah, ada korelasi tetapi kecil. Tingkat validitas 

indikator kedua berada pada level IV yang artinya tinggi,korelasinya jelas.   

Sehingga diperoleh r hitung lebih besar dari pada r tabel (rH > rT), dan apabila rH 

lebih besar dari pada rT maka suatu alat ukur boleh dikatan valid atau reliabel. , (Prof 

.DR.Sugiyono 2010 : 373)  menyatakan  bahwa apabila r Hitung  lebih besar dari 

pada  r Tabel   (rH >rT) dengan subjek (n)  202 dan  taraf  kesalahan 5%  0,138  maka 

suatu tes atau alat ukur bisa dikatakan valid atau reliabel. 

Terhadap pertanyaan mengenai tinggi koefisien validitas yang dianggap memuaskan 

Cronbach mengatakan bahwa jawaban yang paling masuk akal adalah “Yang tertinggi 

yang dapat anda peroleh” (Cronbach dalam Saifuddin Azwar). Dikatakannya bahwa 

koefisien yang berkisar antara 0,30 – 0,50 tlah dapat memberikan kontribusi yang baik 

telah efesiensi suatu lembaga pelatihan 

Dengan demikian skala hubungan muda-mudi yang telah diteliti pada siswa kelas XI 

(sebelas) SMAN 2 Siak Hulu Kab.Kampar T.A. 2012/2013 memenuhi syarat validitas 

atau sudah bisa digunakan.  

Berdasarkan hasil perhitungan r Product Moment diperolah rxy berada pada 

level 4. berdasarkan acuan konsep Anas Sudijono, (2004 : 180)  dan berdasarkan 

hitung dengan menggunkan rumus Alpha dan Spearmant Brown maka diperoleh  r 

hitung didapati pada level yang sama. yang menegaskan interprestasi bahwa antara 

kelompok soal skala hubungan muda-mudi yang bernomor ganjil dan kelompok soal 

skala hubungan muda-mudi yang bernomor genap terdapat korelasi yang tinggi atau 

korelasi yang jelas.sehingga jika mengacu pada konsep Cronbach diatas maka skala 

hubungan muda-mudi buatan penulis sudah memenuhi kriteria dan bisa memberikan 

kontribusi sehingga sudah dapat digunakan. 



Dari hasil perhitungan dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut : 1) Uji 

validitas Skala Hubungan Muda-mudi Di SMAN 2 Siak HulunKAb.Kampar T.A. 

2012 / 2013 dengan menggukan rumus r Product Moment maka diperoleh tiap-tiap 

indikator dengan korelasi rendahdan tinggi korelasinya jelas. Jadi terdapat korelasi 

positif yang signifikan antara kelompok soal skala hubungan muda-mudi buatan 

penulis  (form A) dan kelompok soal butir Daftar Cek Masalah (form B).2)Uji  

reliabilitas Skala Hubungan Muda-mudi Di SMAN 2 Siak Hulu Kab.Kampar T.A. 

2012 / 2013 dengan menggunakan rumus r Product Moment maka diperoleh  sebesar 

(0,61) berarti tingkat reliabilitasnya sedang dan ada korelasi (0,40 – 0,70). Jadi 

terdapat korelasi positif yang signifikan antara kelompok soal skala hubungan muda-

mudi bernomor genap  dan kelompok soal skala hubungan muda-mudi yang bernomor 

ganjil.3)Uji  reliabilitas Skala Hubungan Muda-mudi Di SMAN 2 Siak Hulu 

Kab.Kampar T.A. 2012 / 2013 dengan menggunakan rumus Spearman Brown dan 

Alpha  maka diperoleh tingkat reliabilitasnya tinggi dan korelasinya jelas (0,70 – 

0,90). Jadi terdapat korelasi positif yang signifikan antara kelompok soal skala 

hubungan muda-mudi bernomor genap  dan kelompok soal skala hubungan muda-

mudi yang bernomor ganjil.  

Saran yang dapat diberikan berikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 1) Bagi prodi BK agar dapat membuat Bank Instrumen agar 

instrument atau skala pengukuran yang sudah dilakukan peneliti yang sudah 

dinyatakan valid dan reliabel dapat dikumpulkan dan digunakan untuk kepentingan 

Bimbingan dan Konseling 2)Bagi Konselor  atau Guru BK dengan adanya tes atau 

skala hubungan muda-mudi     yang reliabel, konselor dapat mengetahui sejauh mana 

kemampuan siswa dalam bergaul baik dilingkungan sekolah, masyarakat maupun 

keluarga agar mudah mengambil langkah pemberian bantuan. 3) Untuk para peneliti 

selanjutnya agar dapat  lebih mendalami ilmu mengenai Aplikasi Instrumentasi  

Khususnya mengenai uji Validitas dan Reliabilitas  agar  tidak kesulitan dalam 

mengolah data nantinya dan dapat mengukur Skala-Skala yang lainnya yang 

berhubungan dengan tumbuh kembangnya peserta didik 
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