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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Psikotes 

Psikotes adalah tes untuk mengukur aspek individu secara psikis. Tes 

dapat berbentuk tertulis, visual, atau evaluasi secara verbal yang teradministrasi 

untuk mengukur fungsi kognitif dan emosional. Tes dapat diaplikasikan kepada 

anak-anak maupun dewasa. Psikotes dapat menganalisa kepribadian dan dapat 

membantu dalam mengetahui kepribadian seseorang (Suwandy dkk, 2013). 

Tujuan dari psikotes ini adalah untuk mengukur berbagai kemungkinan atas 

bermacam kemampuan orang secara mental dan faktor-faktor yang 

mendukungnya, termasuk prestasi dan kemampuan, kepribadian, dan intelegensi 

(Bagus dkk, 2010). 

 

2.2 Sistem Adaptif 

Sistem Adaptif adalah sebuah sistem dimana sistem dapat mengalami 

perubahan pada berbagai macam aspek dikarenakan respon dari interaksi 

pengguna dengan sistem tersebut. Sistem adaptif berbeda dengan sistem statis 

yang akan tetap dalam keadaan non-adaptif tunggal sampai berakhir. Sebuah 

sistem adaptif akan dilengkapi untuk memodifikasikan diri ke dalam beberapa 

keadaan sistem yang berbeda untuk berhasil bernavigasi dan berfungsi di dalam 

lingkungan yang berbeda (ISCID, 2011). 

Sistem adaptif dapat dilatih untuk mempelajari perilaku sistem dan dapat 

bereaksi ketika perilaku tidak seperti biasanya. Sistem adaptif membangun model 
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dari waktu ke waktu yang merupakan pengeroperasian normal sehingga bila 

terjadi sesuatu di luar kebiasaan maka akan terdeteksi. 

Penerapan sistem adaptif dapat ditemukan di berbagai bidang, seperti 

industri, keuangan, pendidikan, dan lain-lain. Pada bidang pendidikan, sistem 

adaptif sangat efektif karena dapat memberikan soal yang sesuai dengan 

kemampuan dan karakteristik peserta. Salah satu contoh penerapannya adalah 

adaptive testing. 

 

2.3 Adaptive Testing 

Adaptive testing merupakan bagian dari sistem pembelajaran adaptif, 

dimana setiap peserta diberikan pertanyaan atau soal yang berbeda karena 

menyesuaikan dengan kemampuan peserta masing-masing. Jika sebuah tes 

diberikan kepada kelompok subyek yang rendah kemampuannya akan merupakan 

tes yang sukar, dan apabila diberikan kepada kelompok subyek yang tinggi 

kemampuannya akan merupakan tes yang mudah (Erawan dan Santosa, 2009).  

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan metode pengujian yang 

dapat menguji peserta sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing. 

Adaptive testing menguji para peserta dengan memberikan soal sesuai dengan 

kemampuan peserta yang diuji. Setiap soal yang diberikan memiliki bobot 

masing-masing, semakin sulit soal maka semakin tinggi bobot nilai dari soal 

tersebut. 

Pada tahap awal peserta akan diberikan soal dengan tingkat kesulitan 

menengah, jika peserta dapat menjawab soal tersebut dengan benar maka tingkat 

kesulitan dari soal berikutnya akan menjadi lebih sulit. Sebaliknya, jika peserta 
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menjawab soal tersebut dengan salah maka soal berikutnya akan lebih mudah. 

Dengan ini maka para peserta mengerjakan soal-soal yang berbeda-beda sesuai 

dengan tingkat kemampuannya, walaupun dikerjakan dalam waktu yang 

bersamaan. 

 

2.4 Computerized Adaptive Testing 

Computerized Adaptive Testing (CAT) adalah suatu bentuk pemanfaatan 

komputer untuk penyelenggaraan sebuah tes adaptif dimana soal-soal yang 

disajikan pada pembelajar tes dipiliih dari bank soal yang ada sedemikian 

sehingga sesuai dengan tingkat kemampuan pembelajar yang bersangkutan. 

Pemilihan soal tersebut dilakukann agar tes yang dilaksanakan dapat mengukur 

dengan tepat kemampuan masing-masing pembelajar tes, secepat mungkin, 

menggunakan sedikit mungkin item soal yang tersedia dalam bank soal 

(Thompson, 2011). 

Computerized Adaptive Testing (CAT) memiliki komponen-komponen 

sebagai berikut (Fajri dkk, 2010): 

 

2.4.1 Kalibrasi soal 

Soal-soal yang digunakan dalam CAT terlebih dahulu dikalibrasi 

berdasarkan parameter-parameter yang ada, seperti tingkat kesulitan soal yang 

diberikan. Salah satu model kalibrasi soal yang biasa digunakan adalah IRT (Item 

Response Theory). 

IRT (Item Response Theory) didasarkan dari kemungkinan respon jawaban 

yang benar (P(θ)) dari suatu soal dengan menggunakan fungsi matematika dan 
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soal sebagai parameternya. Teori ini berdasarkan dua postulat (Erawan dan 

Santosa, 2009): 

1. Kinerja seorang subjek pada suatu butir soal dapat diprediksikan atau 

dijelaskan dari seperangkat faktor-faktor yang disebut sifat-sifat laten atau 

kemampuan tersembunyi. 

2. Hubungan antara kinerja subjek pada suatu butir soal dan seperangkat sifat-

sifat yang mendasari kinerja itu dapat dideskripsikan dengan fungsi 

meningkat secara monotonic yang disebut fungsi karakteristik butir soal (item 

characteristic function) atau kurva karakteristik butir soal (item characteristic 

curve). Fungsi ini menyatakan bahwa apabila tingkat sifat (kemampuan) 

meningkat, maka probabilitas suatu respons yang benar terhadap suatu butir 

soal juga naik. 

Tujuan dari IRT adalah menyediakan kerangka kerja untuk mengevaluasi 

seberapa baik penilain bekerja dan seberapa baik item individu pada penilaian 

kerja. Pada umumnya di bidang pendidikan, IRT digunakan untuk 

mengembangkan dan merancang ujian, menjaga bank item soal untuk ujian, dan 

menyamakan kesulitan item soal untuk versi-versi ujian (misalnya, untuk 

memungkinkan perbandingan antara hasil dari waktu ke waktu) (Hambleton dkk, 

1991). 

Beberapa model dari IRT adalah one-parameter model, two-parameter 

model dan three-parameter model. Pada sistem yang akan dibuat ini 

menggunakan one-parameter model atau model Rasch. Pada one-parameter 

model atau model Rasch untuk menghitung probability peserta tes dengan suatu 
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level kemampuan θ akan menjawab suatu soal dengan benar ditentukan dengan 

persamaan berikut (Erawan dan Santosa, 2009): 

𝑃 𝜃 =  
1

1 +𝑒−(𝜃−𝑏)
  ………………………………………………….. rumus 2.1 

Keterangan: 

P(θ) = Probability peserta tes dengan level kemampuan θ menjawab soal dengan 

benar 

Θ      =  Level kemampuan peserta tes 

b       =  Parameter kesulitan dari soal 

 

2.4.2 Titik awal  

Dalam Computerized Adaptive Testing (CAT) titik awal pemberian soal 

dimulai dengan tingkat kesulitan menengah yang kemudian untuk soal selanjutnya 

diberikan berdasarkan jawaban dari soal sebelumnya. Jika peserta menjawab soal 

dengan benar, maka tingkat kesulitan soal selanjutnya yang diberikan akan lebih 

sulit. Sebaliknya, jika peserta tidak bisa menjawab soal dengan benar, maka 

tingkat kesulitan soal selanjutnya yang diberikan akan lebih mudah. 

 

2.4.3 Algoritma Seleksi Soal 

Pada sistem Computerized Adaptive Testing (CAT), soal yang diberikan 

pertama kali merupakan soal dengan kesulitan menengah, setelah diketahui respon 

atau jawaban dari peserta benar atau salah maka selanjutnya akan dilakukan 

estimasi kemampuan peserta untuk menentukan tingkat kesulitan soal berikutnya. 

CAT akan melakukan pembaharuan tingkat kemampuan peserta setiap kali 

selesai mengerjakan soal. Jika peserta menjawab soal dengan benar, kemungkinan 
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CAT akan memperkirakan kemampuan peserta menjadi sedikit lebih tinggi dari 

sebelumnya. Sebaliknya, jika peserta tidak bisa menjawab soal dengan benar 

maka CAT akan memperkirakan kemampuan peserta menjadi lebih rendah dari 

sebelumnya. Hal ini dilakukan dengan menggunakan fungsi Item Response 

Theory (IRT) untuk mendapatkan fungsi kemungkinan dari kemampuan peserta. 

Estimated ability (kemampuan peserta) dapat diperoleh dengan rumus berikut 

(Erawan dan Santosa, 2009): 

 

𝜃 𝑠+1 =  𝜃 𝑠 +  
 𝑎𝑖 [𝑢𝑖−𝑃𝑖(𝜃 𝑠)]𝑁

𝑖=1

 𝑎𝑖 2𝑃𝑖 𝜃 𝑠 
𝑁
𝑖=1 𝑄𝑖(𝜃 𝑠)

    ………………………………. rumus 2.2 

 

Keterangan: 

𝜃 𝑠          = Estimasi kemampuan peserta ujian saat iterasi ke-s 

ai               = Parameter discrimination dari soal ke-I, untuk one-parameter model 

nilai discrimination adalah 1 

ui       = Jawaban peserta tes untuk soal ke-I, jika benar adalah 1 dan jika salah 

adalah 0 

Pi(𝜃 𝑠)   = Probability peserta tes dengan level kemampuan 𝜃  di iterasi ke-s 

menjawab soal ke-I dengan benar 

Qi(𝜃 𝑠)     = 1 - Pi(𝜃 𝑠) merupakan probability peserta tes dengan level kemampuan 

𝜃  saat iterasi ke-s menjawab soal ke-i dengan salah 
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2.4.4 Prosedur Penilaian 

Penilaian pada sistem ini dilakukan dengan metode klasik, dimana 

dilakukan penghitungan terhadap jumlah soal yang benar. Namun hal yang 

berbeda adalah setiap soal memiliki bobot soal masing-masing sesuai dengan 

tingkat kesulitannya, sehingga nilai total adalah jumlah bobot nilai dari masing-

masing soal yang telah dijawab dengan benar oleh peserta. Semakin sering peserta 

menjawab dengan benar, maka semakin tinggi pula bobot nilai soal yang 

dikerjakan dan begitu pula sebaliknya. 

 

2.4.5 Kriteria Penghentian 

Satu karakteristik penting dari CAT adalah kriteria pemberhentian atau 

kriteria penghentian  tes. Ada beberapa hal biasanya yang dijadikan dasar untuk 

kriteria pemberhentian, yakni (Fahmi dkk, 2011): 

1. Variable-length 

Tes adaptif dihentinkan setelah mencapai nilai Standar Error tertentu. 

2. Fixed-length 

Tes adaptif dihentikan setelah sejumlah item diberikan. 

3. Fixed-variable length 

Tes adaptif dihentikan dengan memperhatikan gabungan dari dua kriteria 

diatas. Apabila Standar Error yang ditentukan belum tercapai namun telah 

mencapai sejumlah item yang ditetapkan maka tes dihentikan. 

4. Time Limit 

Tes adaptif dihentikan setelah mencapai waktu tertentu. 
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