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Abstract 
Validitas isi mencerminkan representasi dan relevansi dari sekumpulan aitem yang 
digunakan untuk mengukur sebuah konsep yang dilakukan melalui analisis rasional 
mengenai isi tes melalui penilaian panel ahli. Validitas ini mengacu pada ketepatan 
pengukuran didasarkan pada isi (content) instrument untuk memastikan bahwa item 
skala yang digunakan sudah memenuhi keseluruhan isi konsep atau kesesuaian item. 
Artikel ini secara khusus hanya membahas mengenai validitas isi (content validity) 
beserta bebeberapa contoh uji dalam kegiatan penelitian. 
 
Keywords: content validity 
 
Introduction 
Validitas dalam riset social merupakan masalah yang sangat penting karena 
menyangkut ketepatan alat ukur yang digunakan. Hal ini dapat dimaknakan bahwa 
instrument yang tidak tepat/tidak sesuai maka akan berimplikasi pada validitas hasil 
riset itu sendiri. Dalam praktiknya, para ahli-ahli psikometrika telah mengembangkan 
berbagai cara, teknik maupun metode untuk meningkatkan validitas instrumen ini, dan 
salah satunya adalah melalui validitas isi sebagai langkah awal untuk menilaian 
kesesuaian item skala yang digunakan. 

Validitas adalah sejauh alat ukur (tes) benar-benar menggambarkan apa yang 
hendak diukur. Menetapkan validitas sebuah test atau instrument test sangat sulit, 
terutama karena variabel-variabel psikologi biasanya adalah konsep-konsep abstrak, 
seperti inteligensi, kecemasan, dan kepribadian. Konsep-konsep ini tidak memiliki 
realitas konkret sehingga eksistensinya harus diinferensi melalui sarana yang tidak 
langsung. Ada tiga jenis validitas yaitu content validity (validitas isi), criterion validity 
(validitas criteria), dan construct validity (validitas konsep). 

Validitas Isi (Content Validity) 
Validitas isi merupakan validitas yang diestimasi lewat pengujian terhadap kelayakan 
atau relevansi isi tes melalui analisis rasional oleh panel yang berkompeten atau melalui 
expert judgement (penilaian ahli). Validitas isi atau content validity memastikan bahwa 
pengukuran memasukkan sekumpulan item yang memadai dan mewakili yang 
mengungkap konsep. Semakin item skala mencerminkan kawasan atau keseluruh 
konsep yang diukur, semakin besar validitas isi. Atau dengan kata lain, validitas isi 
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merupakan fungsi seberapa baik dimensi dan elemen sebuah konsep yang telah 
digambarkan (Sekaran, 2006:p.43). 

Validitas isi dilakukan untuk memastikan apakah isi kuesioner sudah sesuai dan 
relevan dengan tujuan study. Validitas isi menunjukkan isi mencerminkan rangkaian 
lengkap atribut yang diteliti dan biasanya dilakukan oleh tujuh atau lebih ahli (DeVon et 
al 2007). Perkiraan validitas isi dari tes diperoleh dengan menyeluruh dan sistematis 
dalam memeriksa item tes untuk menentukan sejauh mana mereka mencerminkan dan 
tidak mencerminkan domain konten (Kowsalya, Venkat Lakshmi, dan Suresh, 2012, 
p.701) 

Validitas tampang/muka (face validity) merupakan validitas isi yang paling 
dasar dan sangat minimum.  Validitas isi menunjukkan bahwa aitem-aitem yang 
dimaksudkan untuk mengukur sebuah konsep, memberikan kesan mampu mengungkap 
konsep yang hendak di ukur (Sekaran, 2006, p.43). Tidak berbeda dengan penjelasan 
sebelumnya, Groth-Marnat, (2009,p.15) menjelaskan bahwa validitas isi (content 
validity) dengan validitas muka (face validity) memiliki perbedaan dan tidak sinonim. 
Validitas isi menyangkut judgement yang dibuat oleh para ahli, sedangkan validitas 
muka/tampang menyangkut judgement dari pengguna test. Sejalan dengan itu, Gregory 
(1992) yang dikutip Azwar (2012,p.112) menjelaskan bahwa validitas tampang hanya 
sekedar tahap penerimaan orang pada umumnya terhadap fungsi pengukuran tes, serta 
tidak berhubungan dengan statistic validitas seperti koefisien atau indeks.  

Analisis lanjutan setelah validitas tampang adalah melalui validitas logis yaitu 
prosedur penilaian kelayakan isi item melalui penilaian yang bersifat kualitatif oleh 
panel ahli. Prosedur ini selanjutnya menghasilkan validitas logis atau merupakan tinggi 
rendahnya kesepakatan di antara para ahli yang menilai kelayakan suatu skala 
pengukuran (Azwar, 2012, p.112).  

Lawshe (1975) mengusulkan rasio validitas isi (CVR)  untuk mengukur derajat 
kesepakatan para ahli dari satu item dan yang dapat mengekspresikan tingkat validitas 
konten melalui indictors tunggal yang berkisar dari -1 sampai 1. Pendekatan lain adalah 
koefisien validitas isi dan reliabilitas koefisien homogenitas diusulkan oleh Aiken (1980, 
1985), yang dapat digunakan untuk mengukur peringkat validitas setiap item (V value). 
Dua teknik yang digunakan dalam analisis ini adalah melalui koefisien validitas isi 
Aiken’s V dan Rasio validitas isi - Lawshe’s CVR. 

 

 

Figure 1. Jenis Uji Validitas 
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Koefisien Validitas Isi – Aiken’s V 
Aiken (1985) merumuskan formula Aiken’s V untuk menghitung content-validity 
coefficient yang didasarkan pada hasil penilaian dari panel ahli sebanyak n orang 
terhadap suatu aitem dari segi sejauh mana aitem tersebut mewakili konstrak yang 
diukur. Formula yang diajukan oleh Aiken adalah sebagai berikut (dalam Azwar, 
2012:113) 
V = ∑ s / [n(c-1)] 
S = r – lo 
Lo = angka penilaian validitas yang terendah (misalnya 1) 
C = angka penilaian validitas tertinggi (misalnya 5) 
R = angka yang diberikan oleh penilai 
 
Contoh kasus : 
Sebuah skala yang terdiri dari lima item dalam tes dinilai oleh 7 (tujuh) orang ahli 
mengenai relevansinya. Rentang nilai yang diberikan adalah 1 (terendah) dan 5 
(tertinggi), sehingga n = 7, lo = 1 dan c = 5 
 
Tabel 1. Contoh Validitas Isi Aiken’s V 
 

Penilai 
Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 

Skor s Skor s Skor s Skor s Skor s 
A 4 3 2 1 4 3 4 3 4 3 
B 3 2 4 3 4 3 4 3 4 3 
C 4 3 4 3 2 1 4 3 2 1 
D 3 2 3 2 4 3 3 2 4 3 
E 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 
F 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 
G 2 1 4 3 4 3 4 3 4 3 
 ∑s 15 16 17 18 17 
V 0.536 0.571 0.607 0.643 0.607 

 
Nilai V untuk item 1 diperoleh dari  V= 15 / (7 (5-1)) = 0.536, begitu pula dengan item 2 
yaitu V= 16 / (7 (5-1)) = 0.571 dan seterusnya untuk item 3, 4 dan 5.  Nilai koefisien 
Aiken’s V berkisar antara 0 – 1. Koefisien sebesar 0.536 (item 1), 0.571 (item 2), 0.607 
(item 3), 0.643 (item4) dan 0.607 (item 5) ini sudah dapat dianggap memiliki validitas 
isi yang memadai.  
 
Koefisien Validitas Isi – Lawshe’s CVR 

Lawshe’s CVR (content validity ratio) merupakah salah satu metode yang 
digunakan secara luas untuk mengukur validitas isi. Teknik ini dikembangkan oleh 
Lawshe (1975). Pendekatan ini pada dasarnya adalah sebuah metode untuk mengukur 
kesepakatan di antara penilai atau hakim tentang pentingnya item tertentu. 
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Lawshe (1975) mengusulkan bahwa setiap penilai / subject matter experts 
(SME) yang terdiri dari panel juri untuk menjawab pertanyaan untuk setiap aitem 
dengan tiga pilihan jawaban yaitu (1) esensial, (2) berguna tapi tidak esensial, (3) tidak 
diperlukan.  Menurut Lawshe, jika lebih dari setengah panelis menunjukkan bahwa item 
penting/esensial, maka aitem tersebut memiliki setidaknya validitas isi. Formula yang 
diajukan oleh Lawshe : 

 
CVR = (ne – N/2) / (N/2), dimana CVR adalah content validity ratio, ne adalah jumlah 
anggota panelis yang menjawab “penting”, N adalah jumlah total panelis. 
 
Contoh Kasus 
Seorang peneliti ingin menguji validitas isi dari 1 item pernyataan pada kuesioner. 
sebuah skala yang terdiri dari 5 item. Sebanyak 12 orang panel ahli dijadikan penilai 
dengan memilih 3 pilihan jawaban yaitu “penting”, “sesuai, tidak penting” dan “tidak 
berguna”. 
 
Tabel 2. Data Contoh Validitas Isi Lawshe’s CVR 
 
Penilai Penilaian 

A Penting 
B Penting 
C Tidak Berguna 
D Penting 
E Penting 
F Penting 
G Tidak Berguna 
H Penting 
I Penting 
J Penting 
K Sesuai, Tidak Penting 
L Penting 

 
 
 
Dari 12 orang panel ahli, 9 orang menyatakan aitem tersebut “penting”, 1 orang 
menyatakan “sesuai, tidak penting”, dan 2 orang menyatakan “tidak berguna. Dari data 
ini kemudian dapat dihitung CVR sebagai berikut :  
 
CVR = (2(9)/12) – 1 = 0.500 

 
Formula ini menghasilkan nilai-nilai yang berkisar dari +1 sampai -1, nilai positif 

menunjukkan bahwa setidaknya setengah panelis (SME) menilai item sebagai 
penting/esensial. Semakin lebih besar CVR dari 0, maka semakin “penting” dan semakin 
tinggi validitas isinya. Dari contoh di atas diperoleh nilai CVR sebesar 0.500 yang 
menunjukkan bahwa aitem yang digunakan sudah memenuhi validitas isi yang baik. 
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