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INVENTORI TATA PANDANG (WORLDVIEW)

A.Selayang Pandang

Inventori worldview atau disingkat dengan IWV merupakan 
skala kecenderungan tata pandang (worldview) yang berguna 
untuk melihat arah kecenderungan siswa pada keempat kuadran 
yang tersedia. Inventori  ini disusun untuk kepentingan bimbingan
dan konseling di sekolah. IWV ini dikembangkan berdasarkan pada
teori empat kuadran dari Sue & Sue (2003).

Definisi worldview (sudut pandang) adalah cara manusia 
mempersepsi dan memaknai dunia yang  mempengaruhi 
bagaimana manusia berfikir, mendefinisikan peristiwa, membuat 
keputusan, dan berperilaku/bertindak. Cara manusia mempersepsi
dan memaknai dunia itu mengacu pada dua orientasi psikologis, 
yaitu locus of control dan locus of responsibility.

Inventori worldview ini terdiri dari 74 item yang terbagi dua
yaitu item favourable dan unfavourable. Pada inventori ini tersedia
5 (lima) pilihan jawaban, yaitu: sangat sesuai, sesuai, tidak tentu, 
tidak sesuai, dan sangat tidak sesuai. Subyek diminta untuk 
memilih salah satu jawaban yang tersedia yang sesuai dengan 
dirinya masing-masing dan bukan memilih yang dianggap umum 
atau wajar oleh masyarakat umum.

Aspek yang diukur dalam inventori worldview ada dua 
dimensi yaitu dimensi pusat kendali (locus of control) dan pusat 
tanggungjawab (locus of responsibility). Dua dimensi ini yang 
akan menjadi empat kuadran dalam mengklasifikasikan tata 
pandang siswa sebelum melakukan konseling.
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B.Penyajian

Cara penyajian dapat bersifat individual dapat pula secara 
klasikal, waktu untuk mengerjakan tidak mutlak dibatasi, yang 
penting subyek menjawab item yang ada (74 item), jadi bersifat 
power test. Berdasarkan pengalaman, waktu untuk mengerjakan 
tes ini berkisar 30 menit.

C.Validitas dan Reliabilitas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa validitas dan reliabilitas 
inventori worldview cukup baik. Validitas IWV hasil perhitungan 
korelasi item –total dengan menggunakan rumus korelasi product 
moment pearson didapatkan angka korelasi antara 0.40 sampao 
0.87.  sedangkan uji reliabilitasnya dengan menggunakan Alpha 
Cronbach didapatkan angka reliabilitas sebesar 0.9714. validitas 
dan reliabilitas IWV tersebut relatif cukup tinggi.

D.Administrasi

I. Menyajikan Soal

a. Membagikan lembar jawaban dan inventori

b. Meminta testi mengisi identitas pada lembar jawaban

c. Membacakan petunjuk pengisian dan contohnya

d. Meminta testi untuk menjawab semua soal

II. Skoring
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a. Jawaban subyek diubah menjadi angka dan dijumlahkan 
menjadi dua bagian, bagian I (item 1-39) dan bagian II 
(item 39 – 74)). 

b. Lihat norma kelompok untuk mengkonvensikan skor 
mentah ke dalam skor standar nine

c. Jika skor locus of control siswa tersebut berada pada 
skala di bawah 5 maka termasuk internal locus of control,
hal yang sama berlaku untuk dimensi locus of 
responsibiblity

III. Interpretasi

Membaca dan menginterpretasikan profil berdasarkan norma 
kelompok. Interpretasi juga dikaitkan dengan tujuan pengetesan.

E. Norma

a. Norma Kelompok (Standart nine/Stanine) LoC

NORMA IWV

1 ≤ 80

2 81 – 199

3 100 – 118

4 119 – 137
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5 138 – 175

6 175 – 195

7 196 – 214

8 215 – 133

9 ≥ 134
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b. Norma Kelompok (Standart nine/ Stanine) LoR

NORMA IWV

1 ≤ 81

2 82 - 96

3 97 – 110

4 111 – 125

5 126 – 154

6 155 – 169

7 170 – 184

8 185 – 199

9 ≥ 200
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Stanine yang bergerak dari skala 1 sampai 9 tersebut 
merupakan kontinum yang terbentang pada ruas sumbu x 
untuk locus of responsibiblity dan pada sumbu Y untuk locus 
of control. Masing-masing sumbu bersilangan satu lainnya 
tepat pada skala yang berada pada skor median, sehingga 
membentuk empat kuadran. Sebagaimana pada gambar di 
bawah ini:
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