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PENGANTAR 
 
 

 Pada tahun 2016 yang lalu Fakultas Bahasa dan Seni UNJ telah 

menyelenggarakan program penulisan monograf yang secara khusus dimaksudkan 

untuk mendorong para dosen melakukan refleksi atas proses pembelajaran atau 

perkuliahan yang mereka lakukan selama ini. Refleksi tersebut merupakan bagian 

dari proses penelitian yang bersistem terhadap praksis pembelajaran yang telah 

dilakukan. Para dosen di lingkungan FBS UNJ menyadari bahwa refleksi 

pembelajaran itu sangat diperlukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu 

pembelajaran yang mereka lakukan sehari-hari. Karena itu, FBS UNJ melanjutkan 

program penulisan monograf tersebut.  

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di perguruan 

tinggi, penulisan monograf merupakan bagian dari program penulisan buku di 

perguruan tinggi yang mencakup buku referensi, monograf, buku ajar, modul ajar, 

dan diktat. Berbeda dengan buku referensi, monograf dimaksudkan untuk 

mengulas topik yang lebih khusus di dalam bidang ilmu tertentu dan ditujukan 

untuk dibaca oleh khalayak akademis yang lebih umum, tidak terbatas untuk 

kebutuhan mahasiswa dalam konteks perkuliahan semata. Jadi, kekhususan 

topiklah yang menjadi ciri khas monograf. Meskipun demikian, monograf 

sebenarnya dapat dijadikan ancang-ancang ke arah penyusunan buku referensi 

yang lebih luas cakupan topiknya. Apalagi jika program penulisan monograf dapat 

secara bersistem dipadukan dengan program penelitian, penulisan artikel untuk 

jurnal ilmiah, dan penulisan buku ajar, tentu akan sangat besar implikasinya bagi 

peningkatan mutu penelitian dan pembelajaran di perguruan tinggi.  
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Berdasarkan kepentingan tersebut dan dalam rangka meningkatkan dan 

menyemarakkan atmosfir akademik yang lebih baik, pada tahun 2019 ini Fakultas 

Bahasa dan Seni, UNJ kembali menyusun monograf ketiga dengan tujuan 

mendorong para dosen melakukan refleksi tentang pengalaman dan tantangan 

pembelajaran bahasa dan seni dalam era digital, khususnya perubahan dalam 

menanggapi dampak yang mengganggu kemapanan (disruptive) dari Revolusi 

Industri 4,0. 

Ifan Iskandar 
Ketua Panitia ARTEC VIII/Wakil Dekan I Fakultas Bahasa dan Seni 

Universitas Negeri Jakarta 
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Abstrak. Pengintegrasian Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam 
pembelajaran merupakan suatu keniscayaan, terlebih pada era modernisasi 
teknologi yang dewasa ini dikenal dengan istilah era industri 4.0.Hal ini 
mengisyaratkan bahwa para guru seharusnya telah memiliki kompetensi TIK sesuai 
dengan kebutuhannya dalam mengajar sekali gus kompetensi mengintegrasikannya 
dalam pembelajaran.Penelitian ini dimaksudkan untuk melaporkan proses dan hasil 
adaptasi instrument Technology Proficiency Self-Assessment (TPSA) yang dipakai 
oleh banyak peneliti untuk menguji Efikasi Guru dalam Mengintegrasikan 
Teknologi untuk Pembelajaran.Untuk maksud tersebut mula-mula instrument 
TPSA diterjemahkan dari bentuk aslinya ke dalam Bahasa Indonesia. Kemudian 
TPSA versi terjemahan ditanyakan kepada sejumlah pakar ahli TIK dan ahli 
pembelajaran sebagai awal proses adaptasi. Hasil diskusi dengan pakar tersebut 
menunjukkan bahwa semua pakar yang dimintai pendapatnya menyatakan 
persetujuannya atas semua butir instrument TPSA hasil adaptasi.Dengan demikian, 
instrumen tersebut layak dan dapat dipakai untuk mengukur efikasi guru dalam 
mengintegrasikan teknologi untuk pembelajaran. 
 
Kata Kunci: instrumen, efikasi, integrasi TIK, pembelajaran 

 
A. Pendahuluan 

Kompetensi guru dalam mengintegrasikan Teknologi Informasi 
Komunikasi (TIK) dengan konten materi ajar serta keterampilan pedagogi yang 
dikenal secara luas dengan istilah Technological Pedagogical Content Knowledge 
(TPACK)telah menjadi isu hangat (hot issues) dalam dua dekade terakhir ini 
sehingga banyak penelitianmengenai hal tersebut telah dilakukan. Dalam hal ini 
Bibi dan Khan (2017) mendata beberapa penelitian tentang TPACK dengan fokus 
dan kegiatan yang berbeda-beda, yaitu antara lain penelitian tentang rasa percaya 
diri atau efikasi guru mengenai kompetensinya dalam hal TPACK melalui 
kegiatan penilaian diri sendiri (self-assessment) oleh Schmidt, Baran, Thompson, 
Mishra, & Koehler tahun 2009; dan melalui kegiatan interviu oleh Harris, 
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Grandgenett, & Hofer, tahun 2012 serta dalam kegiatan mixed methods oleh 
Sancar-Tokmak, tahun 2015. 

Istilah atau terminologi TPACK pertama kali dimunculkan oleh Mishra 
dan Koehler pada tahun 2006 untuk menampung serta sekaligus mengintegrasikan 
tiga hal, yaitu pengetahuan guru tentang teknologi, pedagogi dan isi materi 
pembelajaran (Hwee & Koh, 2013). Lebih jauh, mereka menyimpulkan bila 
pengintegrasian tersebut diterapkan dengan benar maka pembelajaran dapat 
berlangsung efektif yang mendukung teciptanya kebermaknaan belajar.Dalam 
perkembangan selanjutnya, seiring dengan perjalan waktu, modernisasi teknologi 
dalam pembelajaran terus berkembang sejalan dan seirama mengikuti 
perkembangan modernisasi teknologi, khususnya terkait dengan munculnya 
teknologi berbasis internet. Perkembangan teknologi berbasis internet tersebut 
telah memunculkan terminologi baru dalam percaturan TIK, yaitu digitalisasi 
teknologi (Paul, Kerkhoff, & Spires, 2017). 

Uraian tersebut di atas mengindikasikan bahwa penelitian terkait dengan 
TIK untuk pembelajaran perlu dilakukan walaupun pada kurun waktu yang lalu 
pernah dikerjakan.Hal ini menjadi bertambah penting dilakukan sejalan dengan 
tantangan dan tuntutan jaman digital pada era industri 4.0.Terkait dengan itu, 
penelitian ini difokuskan pada pengujian efikasi guru dalam mengintegrasikan 
teknologi untuk pembelajaran.Namun dalam kegiatan awal dari rangkaian 
penelitian tentang TIK untuk pembelajaran, fokus utamanya dibatasi pada 
adaptasi alat pengujian untuk mengukur efikasi guru tentang kompetensi mereka 
dalam hal TIK untuk pembelajaran.Alat ukur yang diadaptasi tersebut 
dikembangkan pertama kali oleh Ropp pada tahun 1999 (Gençtürk, Gökçek, & 
Günes, 2010)yang diberinama instrumentTechnology Proficiency Self-Assessment 
(TPSA) dan telah disempurkan oleh Christensen dan Knezet (2014). 

Dalam artikel ini dibahas proses dan hasil adaptasi tersebut yang diawali 
dengan proses penerjemahan butir-butir instrument TPSA dan uji validitas 
teoretis. Namun sebelumnya dibahas terlebih dahulu tentang instrumen TPSA 
disertai dengan penelitian adaptasi yang dilakukan oleh para peneliti di berbagai 
negara.Artikel ini diakhiri dengan paparan hasil dan simpulan. 
 
B. Isi dan Pembahasan 
1. Instrumen TPSA 

Technology Proficiency Self-Assessment (TPSA) adalah alat ukur atau 
instrumen berupa kuesioner yang, sebagaimana telah disebutkan, dikembangkan 
pertama kali oleh Ropp pada tahun 1999 untuk mengukur keyakinan guru tentang 
kemampuan atau kompetensinya terkait dengan pemanfaatan TIK dalam 
pembelajaran. Selanjutnya, kuesioner TPSA disempurnakan oleh Christensen dan 
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Knezet pada tahun 2014.Alasan utama penyempurnaan instrument TPSA yang 
dikemukakan oleh dua peneliti tersebut terkait dengan perkembangan teknologi 
yang pesat dalam kurun waktu 15 tahun sejak alat ukur itu pertama kali 
dikembangkan, yaitu dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2014. Dalam 
penyempurnaan tersebut beberapa butir yang usang (obsolete) dibuang dan diganti 
dengan butir baru.Selain itu, juga dilakukan penambahan butir-butir baru. 

Pada awalnya kuesioner TPSA terdiri dari 20 butir yang dikelompokkan 
menjadi empat komponen kompetensi TIK, yaitu kompetensi tentang atau 
berkaitan dengan (1) email, (2) world wide web (www), (3) aplikasi terintegrasi, 
dan (4) pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Dalam perkembangan dan 
penyempurnaan selanjutnya penelitinya menambah 14 butir baru sehingga jumlah 
keseluruhan butir kuesioner menjadi 34.Tambahan butir-butir baru tersebut, 
sebagaimana telah disebutkan, dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan 
perkembangan TIK, khususnya terkait dengan teknologi sosial media dan telepon 
seluler yang waktu itu belum ada. Walaupun jumlah butirnya bertambah, jumlah 
kelompok komponennya dipertahankan tetap sama seperti semula, yaitu 4 buah. 

Untuk membakukan alatukur TPSA, pengembangnya meminta responden 
menanggapi atau menjawab sesuai dengan keyakinannya masing-masing terhadap 
kompetensi tentang TIK pada tiap butir kuesioner.Kompetensi tersebut dinyatakan 
dengan kata kerja dan ditulis pada tiap awal pernyataan butir.Untuk memandu 
seluruh butir, di awal kuesioner ditulis pernyataan umum berupa teks rumpang 
yang terkait dengan kompetensi pada tiap butir. Pernyataan awal tersebut 
berbunyi, I feel confident I could ….(Saya merasa yakin bahwa saya mampu 
….).Pada tiap butir kuesioner terdapat lima alternatif pilihan jawaban berupa 
persetujuan dan/atau ketidak setujuan dengan skala 1 untuk pilihan ‗sangat tidak 
setuju‘(strongly disagree) dan skala 5 untuk pilihan ‗sangat setuju‘ (strongly 
agree).  

Setelah dibakukan atau distandarisasi oleh pengembangnya melalui 
serangkaian pengujian empiris, kuesioner TPSA dinyatakan sebagaiinstrument 
yang handal (valid) sehingga dapat dan layak dipakai untuk mengukur efikasi 
guru atas kompetensinya dalam mengintegrasikan TIK untuk pembelajaran. 
Selanjutnya dalam kaitan ini juga dilaporkan bahwa uji validitas konstruk 
menyatakan bahwa semua butir memiliki loading factor > 0,50 sehingga 
dinyatakan valid. Sedangkan uji reliabilitas konsistensi internal menghasilkan 
koefisien Cronbach-Alpha untuk 20 butir (TPSA versi 1) sebesar 0,93. Sedangkan 
untuk 34 butir (setelah ditambahkan 14 butir baru) menghasilkan koefisien 
Cronbach-Alpha berturut-turut (1) dimensi email = 0,85, (2) dimensi www = 0,87, 
(3) dimensi integrasi aplikasi = 0,81, dan (4) dimensi pemanfaatan TIK dalam 
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pembelajaran = 0,84. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kuesioner TPSA memiliki 
tingkat reliabilitas tinggi. 

Instrumen TPSA oleh pengembangnya dimaksudkan untuk mengukur 
keyakinan diri guru dalam mengintegrasikan sekaligus mengaplikasikan teknologi 
dalam pembelajaran.Keyakinan diri seseorang tentang kemampuannya tentang 
suatu kompetensi yang dimilikinya dinamakan efikasi (Celik, Kiray, & Çolakoğlu, 
2018).Dalam hal ini, istilah efikasi dipakai dalam judul tulisan yang maknanya 
menrujuk pada pengertian tersebut.Sebagai tambahan, di samping instrument 
TPSA sejauh yang dapat ditelusuri, terdapat beberapa alat ukur lainnya yang 
terkait dengan TIK dalam pembelajaran sebagaimana ditampilkan pada table 1 di 
bawah ini. 

 
Tabel 1. Scientifically based instruments used to evaluate teachers‘ use of 

technology and related factor 
s 

No Instrument Factors Evaluated Reference

1 Technology Proficiency Self-
Assessment 

Teachers‘ use of e-mail, Web, integrated 
applications, and technology integration 

Knezek & Christiansen (2004), 
created in 1999 

2 Concerns-Based Adoption 
Model Stages of Concern 

Teachers‘ CBAM stage of concern with technology 
integration as an innovation 

Knezek & Christiansen (2004), 
created in 1999 

3 Concerns-Based  Adoption 
Model Levels of Use (CBAM Teacher‘s CBAM Level of Use of Technology Knezek & Christiansen (2004), 

created in 1999 

4

Level of Technology 
Implementation (LoTi) 
Questionnaire * (http:// 
www.lotilounge.com) 

Teachers‘ technology skills, technology integration, 
stage of instructional development, strategies for 
technology-related professional development, access 
to technology 

Keller, Bonk, & Hew (2005) 
adapted Moersch‘s (1995) LoTi 
(both pre-/post- and 
intervention/control groups)

5

Integrated Studies of 
Educational Technology 
(ISET) national survey of 
U.S. teachers, technology 

Teachers‘ technology integration, related 
professional development implementation and 
outcomes 

SRI International (2002) created 
survey, complemented with case 
studies 

6 Teaching, Learning, and 
Computing Survey (TLC)

Teachers‘ technology integration, in broader context 
with approach to teaching, professional engagement, 
and school-based access to technology 

Becker & Riel (2000) created in 
1998, complemented with case 
studies 

7

National survey in England of 
teachers and technology-
related professional 
development providers 

Teachers‘ technology integration, quality of 
professional development model and its 
implementation, school‘s engagement with 
professional development, teacher access to 

Preston (2004), complemented 
with case studies

S
umber: Schmidt at al.,(2009). 

 
Perlu disebutkan bahwa TPSA yang diuraikan di atas adalah kuesioner asli 

berbahasa Inggris dan divalidasi dengan melibatkan sejumlah responden di 
Amerika yang mayoritasnya berbahasa Inggris sehingga nampaknya tidak terdapat 
kendala Bahasa untuk memahaminya.Namun untuk konteks Indonesia yang warga 
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negaranya bukan penutur asli Bahasa Inggris, adaptasi TPSA kiranya perlu 
dilakukan untuk mengantisipasi munculnya kendala tersebut. Adaptasi instrument 
TPSA, yang proses dan hasilnya dilaporkan dalam tulisan ini juga dilakukan oleh 
beberapa peneliti lain di negara yang penduduknya bukan penutur asli Bahasa 
Inggris, antara lain misalnya Turki pada tahun 2010 oleh Gençtürk, Gökçek , dan 
Günes. 

 
2. Adaptasi Instrumen TPSA 

Sebagaimana disebutkan, adaptasi TPSA dilakukan untuk mengantisipasi 
kendala bahasa yang mungkin muncul bila instrumen asli langsung digunakan di 
Indonesia.Oleh karena itu, penerjemahan TPSA dari Bahasa Inggris ke dalam 
Bahasa Indonesia merupakan hal pertama yang dilakukan. Penerjemahan tersebut 
dilakukan terhadap semua unsur yang terdapat dalam instrument TPSA, yaitu 
butir-butir TPSA yang berjumlah 34 dan pernyataan pengantar(leading statement) 
yang dijadikan dasar oleh para responden untuk memberikan tanggapan atas butir-
butir tersebut. Pernyataan pengantar tersebut dalam Bahasa Inggris, sebagaimana 
disebutkan di awal tulisan ini, berbunyi, ‗I feel confident I could ….‘ yang 
diditerjemahkan dalam adaptasi ini menjadi ‗Saya merasa yakin bahwa saya 
mampu memanfaatkan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) tentang hal-hal 
berikut ini …‘. 

Di samping itu dalam penerjemahan adaptasi ini, beberapa istilah baku 
yang telah umum digunakan dalamTIK, seperti misalnya kata-kata ‗email‘, ‗home 
page, podcasts, audiobooks, dan ‗bookmarks‘ tidak diterjemahkan ke dalam 
Bahasa Indonesia. Sedangkan beberapa kata lainnya yang juga dikategorikan 
sebagai istilah baku dan umum dalam TIK namun bila diterjemahkan ke dalam 
Bahasa Indonesia diperkirakan dapat menimbulkan kendala maka yang dilakukan 
dalam penerjamahan adaptasi ini adalah menerjemahkan kata-kata tersebut dan 
juga menuliskan kata aslinya dan diletakkan langsung setelah kata kata tersebut 
yang dipisahkan dengan tanda baca (….). Contoh kata ‗subscribe‘ diterjemahkan 
dengan kata ‗mendaftar‘ (subscribe); kata ‗search engine‘ diterjemahkan ‗mesin 
pencari tautan‘ (search engine). Hal ini dilakukan atas saran para ahli yang 
dimintakan pendapatnya dalam proses validasi dan adaptasi TPSA ini. Instrument 
TPSA dipaparkan dalam table 2 di bawah ini. 

 
Tabel 2.Instrumen TPSA 

 
PERNYATAAN 
Saya merasa yakin bahwa saya mampu memanfaatkan Teknologi Informasi 
Komunikasi (TIK) tentang hal-hal berikut ini: 
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1 Mengirim e-mail. 
2 Mendaftar (subscribe) sebagai anggota pada kelompok diskusi. 
3 Membuat daftar alamat untuk mengirim email kepada beberapa orang 

sekaligus. 
4 Melampirkan dokumen pada email yang akan dikirim 
5 Menyimpan salinan dokumen pesan yang saya kirim kepada orang lain. 
6 Menggunakan mesin pencari tautan (search engine) di internet (misal 

Google) untuk menemukan alamat Web sesuai yang saya inginkan. 
7 Mencari / menemukan laman (website) dari Institusi Smithsonian. 
8 Membuat hope page pribadi pada laman (website). 
9 Melacak laman (website) yang pernah dikunjungi sehingga dapat 

berkunjung lagi pada kesempatan lain (misal menggunakan Bookmarks). 
10 Mencari sumber informasi utama di internet yang bermanfaat untuk 

mengajar. 
11 Membuat grafik batang warna-warni dengan menggunakan lembar kerja 

(spreadsheet). 
12 Membuat surat berita (newsletter) termasuk yang ada gambar grafiknya. 
13 Menyimpan dokumen dalam berbagai format agar dapat dibaca oleh 

orang lain yang memiliki program pengolah kata (word processing 
programs) berbeda-beda (misal saving Word, RTF atau text). 

14 Menggunakan komputer untuk membuat slideshow presentasi. 
15 Membuat bank data (database) informasi tentang orang-orang/ahli di 

bidang ilmu yang saya ajarkan. 
16 Menulis karangan deskriptif tentang cara bagaimana saya memanfaatkan 

teknologi dalam pembelajaran. 
17 Membuat materi pelajaran yang menggabungkan (memnafaatkan) 

perangkat lunak TIK sebagai kesatuan. 
18 Menggunakan TIK sebagai sarana berkolaborasi dengan guru sejawat 

atau sebagai sarana mengajar jarak jauh. 
19 Mendeskripsikan 5 program piranti lunak (software program) yang saya 

pakai dalam mengajar. 
20 Menulis rencana termasuk budget pembelian perangkat TIK untuk 

pembelajaran di kelas saya. 
21 Mengintegrasikan pemanfaatan teknologi bergerak/smartphone dalam 

kurikulum pembelajaran. 
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22 Memanfaatkan fasilitas media sosial (misalnya Facebook, Twitter dll) 
untuk pembelajaran di kelas. 

23 Membuat wiki atau blog agar siswa dapat berinteraksi dan berkolaborasi. 
24 Memanfaatkan fasilitas daring (online) untuk mengajar jarak jauh. 
25 Mengajar secara orang per orang kepada siswa yang mempunyai fasilitas 

TIK yang memadai. 
26 Mencari cara memanfaatkan smartphone untuk menjawab pertanyaan 

siswa. 
27 Menggunakan smartphone untuk berinteraksi dengan orang lain terkait 

dengan kegiatan pengembangan diri. 
28 Memanfaatkan smartphone untuk menfasilitasi siswa dalam 

mendapatkan akses kegiatan belajar. 
29 Mengunduh (download) dan mendengarkan podcasts atau audio books. 
30 Mengunduh (download) dan membaca buku elektronik (e-books). 
31 Mengunudh (download) dan menonton streaming film atau klip video. 
32 Mengirim dan menerima pesan tertulis (misalnya WhatsApp). 
33 Mengirim (transfer) foto dan data melalui smartphone. 
34 Menyimpan dan mengambil dokumen pada sistem berbasis cloud. 
    
 
3. Validasi instrument TPSA 

Sebagaimana pada umumnya, adaptasi suatu alat ukur perlu menempuh 
prosedur yang dapat dikatakan baku, yaitu (1) penerjemahan butir-butir dan unsur 
lainnya dalam alat ukur tersebut, (2) pengujian kelayakan secara kuantitatif 
melalui panel pakar, (3) pengujian empiris melalui uji coba terbatas (tryout), dan 
(4) pengujian empiris dengan melibatkan responden dalam jumlah besar yang 
datanya diuji untuk mendapatkan gambaran psikometrik (psychometric 
properties).Langkah-langkah tersebut oleh Lafsson (2016) diperkenalkan dengan 
istilah metode TRAPD, singkatan dari empat kata, yaitu Translation, Review, 
Adjudication, Pre-testing, dan Documentation. Proses yang ditempuh untuk 
menvalidasi instrument TPSA dalam penelitian ini baru melibatkan tiga proses 
pertama, yaitu dari mulai penerjemahan sampai dengan uji empiris terbatas. 

Penerjemahan instrumen TPSA dilakukan sendiri oleh peneliti dengan 
pertimbangan bahwa dia memiliki kompetensi untuk melakukan aktivitas 
tersebut.Hal itu didukung dengan kenyataan bahwa dia memiliki latar belakang 
pendidikan Bahasa Inggris serta pengalaman mengajar Bahasa Inggris selama 



 

140 

 

lebih dari 30 tahun.Di samping itu, dia juga memiliki latar belakang pendidikan 
Strata 3 (S3/tingkat doktor) bidang Evaluasi dan Penelitian Pendidikan. 

Selanjutnya, instrument TPSA yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa 
Indonesia dimintakan saran dan pendapat tujuh orang pakar dengan rincian 1orang 
bidang Pengajaran Bahasa Inggris, 1 orang bidang Evaluasi dan Penelitian 
Pendidikan dan 5 orang bidang Teknologi Pendidikan. Secara lengkap data para 
pakar tersebut disajikan dalam table. 

 
Tabel 3. Data deskripsiPakar (N = 7) 

 
No Karakteristik Jumlah (%) 
1 Jenis Kelamin: 

 Laki-laki 4 57,1 

 Perempuan 3 42,9 
2 Tingkat Pendidikan: 

 S2 1 14,3 

 S3 6 85,70 
3 Disiplin Ilmu:   
 Evaluasi dan Penelitian 1 14,3 

 Pendidikan Bahasa 1 14,3 

 Teknologi Pendidikan 5 71,4 
4 Profesi:   
  Dosen 7 100 

 
Uji terbatas (try out) dilakukan dengan melibatkan guru-guru Bahasa Inggris 

di Jakarta.Mereka diminta untuk mengisi kuesioner TPSA versi terjemahan 
Bahasa Indonesia yang dikirimkan secara daring (online) dalam bentukgoogle 
form.Dalam kurun waktu 15 hari jumlah kuesioner yang dapat dikumpulkan 
sebanyak 12 buah.Dengan demikian 12 guru pengirim keuesioner tersebut 
dinyatakan sebagai responden uji terbatas. 

Data dari 12 responden tersebut dianalisis dengan rumus Pearson Product 
Moment untuk menguji validitas butir dan dengan prosedur Alpha Cronbach 
untuk menguji reliabilitas konsistensi internal. Prosedur dan langkah pengujian 
tersebut dilakukan karena data yang diuji adalah data ordinal dalam bentuk skala 
Likert(Tang, Cui, & Babenko, 2014). 
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4. Hasil Adaptasi TPSA 
Sebagaimana diuraikan pada bagian awal artikel ini bahwa instrumen 

TPSA terdiri dari 34 butir pernyataan yang dikelompokkan menjadi 4 komponen, 
yaitu penguasaan email, world wide web, Integrated Application, dan Teaching 
with Technology. Pada tiap butir tersebut disertakan 5 alternatif pilihan tentang 
persetujuan dan/atau ketidak-setujuan, yaitu Sangat Setuju, Setuju, Ragu-ragu, 
Tidak Setuju dan Sangat Tidak Setuju. Dalam bagian ini, data persetujuan dari 
para pakar dipaparkan baik terkait dengan tiap butir maupun tiap komponen butir. 

Hasil adaptasi instrument TPSA menunjukkan bahwa semua pakar yang 
dimintai pedapatnya menyatakan persetujuannya terhadap semua butir TPSA hasil 
adaptasi, kecuali satu orang (14,30%) menyatakan Tidak Setuju (TS) terhadap 
satu butir pernyataan dalam komponen World Wide Web. Rincian persetujuan 
tersebut adalah 37,41% Sangat Setuju (SS), 54,61% Setuju (ST), dan 14,30% 
Ragu-ragu (RG).Tidak ada satu pakar pun yang menyatakan Sangat Tidak Setuju 
(STS). 

Persetujuan pakar yang ditunjukkan dengan angka prosentasi tertinggi 
untuk tiap komponen TPSA ada pada komponen email (54,28) dan angka 
terendah ada pada komponen www (7,15). Data selengkapnya dipaparkan pada 
table 4 di bawah ini. 
Tabel 4. Rerata Persetujuan Pakar pada tiap komponen TPSA   
  

No Komponen Rerata 
SS S R TS STS 

1 Email 54,28 40,02 5,72 0 0 
2 World Wide Web (www) 48,58 45,72 7,15 14,3 0 
3 Integrated Application 34,32 62,82 14,3 0 0 
4 Teaching with Technology 30,84 58,64 20,02 0 0 

 
Hasil analisis data dari uji empiris terbatas (try out) pada 12 sampel 

menyimpulkan bahwa semua butir kuesioner TPSA valid. Hal ini ditunjukkan 
dengan koefisien nilai (r) lebih besar dari 0 (t> 0). Demikian pula hasil 
perhitungan reliabilitas konsistensi internal menunjukkan koefisien Alpha-
Cronbach yang tinggi (r = 0,93) sehingga dapat disimpulkan bahwa kuesioner 
TPSA reliable. 
 
C. Simpulan 

Berdasarkan uraian di atas, baik terkait dengan proses adaptasi maupun 
validasi instrument TPSA, dapat disimpulkan beberapa hal di bawah ini; 
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1) Instrumen TPSA versi asli telah dibakukan oleh pengembangnya dan telah 
disempurkan oleh peneliti berikutnya untuk disesuaikan dengan 
perkembangan modernitas teknologi yang berkembang pesat. 

2) Adaptasi TPSA telah dilakukan oleh beberapa peneliti untuk disesuaikan 
dengan konteks negara-negara yang warga negranya bukan penutur Bahasa 
Inggris. Hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi kendala bahasa yang sangat 
mungkin berpengaruh terhadap validitas dan reliabilitas data. 

3) Sejauh yang dapat diketahui, adaptasi untuk disesuaikan dengan konteks 
Indonesia belum pernah dilakukan. Oleh karena itu, penelitian adaptasi 
instrumen ini perlu dikerjakan. 

4) Dalam melakukan adaptasi alat ukur, penelitian ini telah mengikuti prosedur 
dan langkah-langkah yang layak ditempuh. Namun baru pada tahap awal 
berupa penerjemahan butir-butir instrument serta kelengkapannya yang 
dilanjutkan dengan uji kualitatif melalui uji panel pakar. 

5) Hail pengujian menyimpulkan bahwa semua pakar menyetujui semua butir 
dalam TPSA sehinga dapat disimpulkan bahwa alat ukur TPSA hasl adaptasi 
ini dapat dipakai untuk mengukur efikasi guru dalam mengintegrasikan 
teknologi untuk pembelajaran. Hal ini diperkuat dengan hasil uji coba empiric 
yang menyimpulkan bahwa semua butir kuesioner TPSA valid dan reliable. 

6) Pengujian psikometrik belum dilakukan terhadap instrument TPSA sehingga 
perlu dilakukan penelitian lanjutan. 
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