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I. LATAR BELAKANG TES 

1.1 BAUM 

 Dasar pemikirannya adalah bahwa pohon sebagai tes proyeksi. Pertama 

kalinya ditemukan oleh Emil Juker. Ia sebagai penasehat pendidikan di Zurich. Tes 

ini memiliki sisi positif yakni orang yang dites tidak membayangkan  bahwa ini adalah 

tes psikologi. Hal ini membuat individu memiliki prasangka yang sangat sedikit 

sehingga ungkapan dari tes tersebut merupakan ungkapan grafis secara spontan. 

 

1.2 DAM (Draw A Man) 

  Pencipta dasar DAM adalah Goodenough (1921), namun sekarang sudah 

banyak yang mengembangkannya, antara lain:  

➢ Bender 

➢ Buch 

➢ Hummer 

➢ Jolles 

➢ Mac Howe 

 Prinsip penyajian tes DAM (Draw A Man) bersifat individual. Tes ini dapat 

disajikan dengan tes proyeksi yang lain seperti BAUM, HTP, dan WARTEGG 

sehingga saling melengkapi. Dengan menggunakan tes DAM (Draw A Man) akan 

memberikan beberapa kemungkinan antara lain :  

1. Gambar orang tersebut merupakan proyeksi dari Self Concept 

2. Proyeksi dari sikap individu terhadap lingkungan 

3. Proyeksi dari Self  Image individu 

4. DAM (Draw A Man) sebagai suatu hasil pengamatan individu terhadap 

lingkungan 

5. Sebagai ekspresi dari kebiasaan hidupnya. 

6. Ekspresi keadaan emosinya 

7. Sebagai proyeksi sikap subjek terhadap tester dan situasi tes tersebut. 

8. Sebagai ekspresi sikap subjek terhadap kehidupan/ masyarakat pada umumnya 

9. Ekspresi sadar dan ketidak sadarannya. 

  Goodenough menggunakan tes DAM untuk meneliti taraf perkembangan 

intelektual pada anak. Melalui gambar orang (pada anak) akan tercermin taraf 

perkembangan intelektual anak tersebut. 

 

1.3. HTP (House, Tree, Person) 
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 HTP (House, Tree, Person) merupakan salah satu tes grafis yang berguna 

untuk melengkapi tes grafis yang lain, yaitu untuk mengetahui hubungan keluarga. 

Pada tes ini akan terlihat hubungan antara ketiga unsur (rumah, pohon, dan orang) 

harmonis atau tidak. 

➢ Rumah : menggambarkan kehidupan sosial terutama mengenai hubungan / 

asosiasi pada subjek dalam hubungannya dengan orang lain. 

➢ Pohon : menggambarkan kehidupan yang vital atau peranan hidup dari individu 

yang bersangkutan dalam hubungan dengan kemampuan yang dimilikinya. 

➢ Orang : bagaimana Interpersonal Relationship dari individu baik yang bersifat 

umum ataupun spesifik. 

 

II. TUJUAN DAN FUNGSI TES 

Secara umum, tes grafis (BAUM, DAM, HTP) berfungsi untuk menginterpretasikan 

bagaimana kepribadian individu. Untuk HTP, menurut John Buck, dapat digunakan untuk 

mengungkapkan pribadi secara keseluruhan. Disamping juga untuk mendapatkan data 

tentang kemajuan individu yang sedang di kenai treatment tertentu, juga untuk 

mengetahui tingkat intelegensi. 

III. ADMINISTRASI DAN PELAKSANAAN TES 

3.1 Deskripsi Alat Tes 

 Tes Grafis (BAUM, DAM, HTP) menggunakan kertas HVS, berukuran F4, 80 

gram  dan pinsil HB karena individu diminta untuk menggambar. 

 

3.2  Agenda Praktikum 

a. Briefing 

b. Praktikum 

c. Feedback praktikum 

d. Pengumpulan laporan 

e. Feedback laporan 

f. Pengumpulan laporan akhir 

 

3.3 Ketentuan Klien 

Tes Grafis dapat digunakan untuk mengekplorasi kepribadian anak-anak 

hingga dewasa. 

 

3.4 Intruksi Tes 
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3.4.1 BAUM 

➢ Dalam selembar kertas yang ada di hadapan saudara dan menggunakan 

pensil HB, silahkan tuliskan nama, tanggal lahir, usia dan jenis kelamin 

saudara. 

➢ Gambarlah sebuah gambar pohon berkayu 

➢ Tidak diperkenankan untuk memakai penghapus. (untuk individu tertentu 

terdapat pengecualian, kasus klinis tertentu ada yang sangat 

membutuhkan untuk menggunakan penghapus, namun tester dapat 

memberikan interpretasi tersendiri mengapa individu tersebut harus 

menggunakan penghapus tanpa menghambat memberikan penghapus 

kepada individu tersebut setelah terlebih dahulu memberikan penjelasan 

untuk tidak dianjurkan untuk menggunakan penghapus). 

➢ Diberikan waktu 5-10 menit untuk menggambar (tidak dinyatakan pada 

testee), setelah selesai, mintalah testee menuliskan jenis pohon apa yang 

telah digambar. 

 

3.4.2 DAM (Draw A Man) 

➢ Dalam selembar kertas di hadapan saudara dan menggunakan pensil HB, 

tuliskan nama, tanggal lahir, usia dan jenis kelamin saudara. 

➢ Silahkan saudara gambarkan orang/manusia secara lengkap. 

➢ Tidak diperkenankan untuk memakai penghapus. (untuk individu tertentu 

terdapat pengecualian, kasus klinis tertentu ada yang sangat 

membutuhkan untuk menggunakan penghapus, namun tester dapat 

memberikan interpretasi tersendiri mengapa individu tersebut harus 

menggunakan penghapus tanpa menghambat memberikan penghapus 

kepada individu tersebut setelah terlebih dahulu memberikan penjelasan 

untuk tidak dianjurkan untuk menggunakan penghapus). 

➢ Diberikan waktu 10-20 menit untuk menggambar (tidak dinyatakan pada 

klien), setelah selesai, mintalah testee menuliskan jenis kelamin orang 

yang ada dalam gambar, serta aktivitas apa yang sedang dilakukan 

dalam gambar tersebut. 

 

3.4.3 HTP (House Tree Person) 

➢ Dalam selembar kertas di hadapan saudara dan menggunakan pensil HB, 

tuliskan nama, tanggal lahir, usia dan jenis kelamin saudara. 

➢ Silahkan saudara gambarkan pohon, orang dan rumah (dalam satu kertas 

dalam posisi horizontal). 
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➢ Tidak diperkenankan untuk memakai penghapus. (untuk individu tertentu 

terdapat pengecualian, kasus klinis tertentu ada yang sangat 

membutuhkan untuk menggunakan penghapus, namun tester dapat 

memberikan interpretasi tersendiri mengapa individu tersebut harus 

menggunakan penghapus tanpa menghambat memberikan penghapus 

kepada individu tersebut setelah terlebih dahulu memberikan penjelasan 

untuk tidak dianjurkan untuk menggunakan penghapus). 

➢ Diberikan waktu 10-20 menit untuk menggambar (tidak dinyatakan pada 

testee). 

 

3.5  Interpretasi 

3.5.1 BAUM 

  Untuk interpretasi secara mendalam, dapat dilihat dalam BUKU 

PANDUAN INTERPRETASI TES GRAFIS. 

Yang perlu diperhatikan dalam tes BAUM adalah : 

➢ Akar : banyak menunjukkan sifat primitive (menuruti hawa nafsu, implusif, 

lust principle). 

➢ Stem basis (antara akar dan tanah) : hubungan individu dengan dunia 

sekitarnya. 

➢ Stem (batang) : mempunyai sifat kekuatan aku/ego, bakat atau disposisi, 

sifat yang sensitive terhadap hal yang nyata (yang dapat ditangkap panca 

indra). 

➢ Puncak : hal-hal yang bersifat inteligensi, analitis dan cita-cita. 

 
 

3.5.2 DAM (Draw A Man) 

Untuk interpretasi secara mendalam, dapat dilihat dalam BUKU 

PANDUAN INTERPRETASI TES GRAFIS. 

Pengertian bagian-bagian tubuh manusia : 

➢ Gambar bagian kepala sebagai pusat sense seseorang; 

mengekspresikan kognitif, perasaan, persepsi, perhatian terhadap dunia 

luar dan pandangan terhadap dunia luar. 

➢  Gambar bagian bahu dan tangan (hands, arms, shoulder, chest); 

merupakan kombinasi untuk melaksanakan sesuatu yang bersumber dari 

pengolahan otak atau dorongan dari dalam. Disini bisa dilihat mengenai 

bentuk, ukuran, kekuatan, tingkat jangkauan, tingkat agresi, dengan 

kemungkinan; Reach out untuk membantu, untuk agresi, sikap 
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memusuhi, menyatakan otoritas/ perasaan mampu, aktifitas social, usaha 

untuk mendapatkan sesuatu, terlihat kuat atau lemah, menyesuaikan 

dengan bentuk tubuh. 

➢ Batang Tubuh (torso) ; menyatakan perasaan mampu seseorang seperti 

yang sudah dijelaskan di atas. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah 

adanya variasi seperti pakaian yang menunjukkan penampilan keluar 

individu; tekanan garis tepi yang mengindikasikan ketergantungan 

seseorang yang berhubungan dengan ketidakmampuan somatik; impuls-

impuls yang bisa dilihat dari adanya pakaian minim, lack pakaian, dan 

sebagainya ; kontrol- control dapat dilihat dari adanya saku, dasi, sabuk, 

dan perhiasan 

➢ Leher menyatakan aktualisasi dorongan, dan keingin tahuan dengan 

realita atau menggambarkan komunikasi dengan realita. 

➢ Bagian kaki (leg and feet) ; mengungkapkan hal yang berkaitan dengan 

otoritas/ kekuasaan, kepercayaan diri, aktifitas fisik, keseimbangan.   

 

3.5.3 HTP 

Untuk interpretasi secara mendalam, dapat dilihat dalam BUKU 

PANDUAN INTERPRETASI TES GRAFIS. 

Interpretasi secara umum : 

➢ Rumah : fokus ibu 

➢ Pohon : fokus ayah 

➢ Orang : fokus diri sendiri untuk mengetahui tingkat perkembangan 

individu. 

 Secara umum, bagaimana daya abstraksi dari masing- masing individu yang 

terlihat dari situasi gambar, dan letak sebagai suatu kesatuan. Misalnya, orang 

cenderung dekat dengan rumah memiliki indikasi terikat/ perlindungan/ lebih dekat 

dengan pihak ibunya. 

 

3.6 Evaluasi Hasil Praktikum 

Untuk melihat sejauh mana tingkat keberhasilan mahasiswa dalam 

melakukan praktikum, maka dilakukan evaluasi kegiatan yaitu:  

a. Pembuatan dan pengumpulan laporan 

b. Syarat kelulusan praktikum 

 

Mahasiswa dinyatakan lulus praktikum apabila:  

i. Kehadiran (presentasi) praktikum 100% 
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ii. Nilai praktikum minimal C, dengan acuan penilaian: 

Tingkat Kompetensi Sedang 

(Variasi 1) 

A ≥ 85 

75 ≤ B+ < 85 

65 ≤ B < 75 

55 ≤ C+ < 65 

45 ≤ C < 55 

35 ≤ D < 45 

E < 35 

 

iii. Semua aspek penilaian mata kuliah yang terkait dengan praktikum terpenuhi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TES WARTEGG 
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I. LATAR BELAKANG ALAT TES 

Tes Wartegg dikembangkan oleh Ehrig Wartegg (1897- 1983). Tes mula-mula 

dikembangkan Kruger dan Sander dari University of Leipzig dengan latar belakang 

Ganzheit Psikologie, Kemudian dikembangkan oleh Ehrig Wartegg dan kemudian oleh 

Marian Kinget. Tes Wartegg termasuk salah satu kelompok tes proyeksi. Istilah proyeksi 

diperkenalkan Lawrence Frank (1939) untuk rangsang- rangsang yang tidak jelas dan 

terhadap ragsang- rangsang inilah subyek memproyeksikan kebutuhan dan keadaan 

dalam dirinya. Teknik proyeksi biasanya terdiri dari rangsangan yang tidak terlalu 

berstruktur  dan subyek diminta untuk  memberi tanggapan terhadap rangsangan- 

rangsangan yang diajukan. Tes Wartegg menggali aspek- aspek psikologis seseorang 

dengan menampilkan struktur kepribadian berdasarkan respon yang diberikan. Dari tes 

ini dapat tergambar aspek emosi, imajinasi, intelektual dan aktivitas dari seseorang. 

Tes proyeksi tidak terlalu berstruktur dalam isi dan terbuka untuk jawaban- 

jawaban subyek maka jawaban - jawaban mencerminkan persepsi subyek tentang 

lingkungannya. Ini juga berarti bahwa semakin tidak terstrukturnya tugas, Semakin besar 

kemungkinan bahwa jawaban - jawaban yang diberikan subyek mengandung fase- fase 

penting dari kepribadian subyek. Setiap alat tes mempunyai kelebihan dan 

kekurangannya masing- masing.  

Menurut para penganjur teknik ini, tes proyeksi dapat menjangkau lapisan- lapisan 

yang lebih dalam dari kepribadian, yaitu yang tidak di sadari subjek.  Adapun kekurangan 

dari teknik ini adalah :  

1. Tidak se-obyektif dan seakurat tes kognitif. 

2. Tidak terstrukturnya rangsang memberi kesulitan dalam membuat penilaian 

3. Akibat masalah penilaian, kebanyakan teknik proyeksi tidak memenuhi standar 

konvensional dan validitas dan reliabilitas. 

Untuk mengatasi penilaian yang “kurang tepat” terhadap hasil tes proyektif, 

dibutuhkan banyak latihan dan kepekaan psikolog. Disamping itu diperlukan pengetahuan 

yang mendalam tentang psikoanalisa dan teori- teori psikodinamik lainnya yang menjadi 

latar belakang kebanyakan tes proyeksi. 

II. TUJUAN DAN FUNGSI ALAT TES 

Tujuan tes Wartegg adalah eksplorasi kepribadian dalam istilah fungsi- fungsi 

dasar yaitu: emosi, imajinasi, dinamisme, kontrol, reality function, yang ada pada semua 

orang namun dengan intensitas  dan interelasi yang berbeda. Tes Wartegg mencoba 

untuk mencari tahu pola reaksi yang permanen dari kepribadian si penggambar. Dari 

penilaian kuantitatif dapat dibuat suatu profil kepribadian dalam istilah fungsi- fungsi 
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yaitu emosi, imajinasi, dinamis, kontrol dan reality function yang ada pada tiap- tiap 

manusia. 

III. ADMINISTRASI DAN PELAKSANAAN TES 

3.1. Deskripsi Alat Tes 

Tes ini berbentuk selembar kertas yang berisi 8 (delapan) kotak yang didalamnya 

terdapat bentuk tertentu.  

Keterangan Gambar: 

Stimulus 1: Titik 

Stimulus 2: Garis kecil menggelombang  

Stimulus 3: Tiga garis vertical yang menarik secara teratur 

Stimulus 4: Segiempat hitam  

Stimulus 5: Dua garis miring yang berhadapan 

Stimulus 6: Garis- garis horizontal dan vertikal 

Stimulus 7: Titik- titik membentuk setengah lingkaran 

Stimulus 8: Garis lengkung besar 

   

 Adapun persyaratan tes, yaitu: 

• 1 lembar tes Wartegg 

• 1 Pensil HB 

• Alas yang keras dan licin 

• Penghapus (kecuali untuk tes kelompok) 

• Ruang tes: harus bersih dari segala macam benda dan hiasan- hiasan dinding 

yang dapat menarik dan memecah perhatian atau dapat mempengaruhi pilihan 

gambar yang akan dibuat subjek. 

 

3.2. Agenda Praktikum 

a. Briefing 

b. Praktikum 

c. Feedback praktikum 

d. Pengumpulan laporan 

e.  Feedback laporan 

f. Pengumpulan laporan akhir 

3.3. Ketentuan Klien 

Wartegg tes digunakan untuk mengeksplorasi kepribadian remaja hingga orang 

dewasa.  
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3.4. Instruksi Tes 

Instruksi Tes Wartegg, yaitu:  

“ Pada lembar ini anda melihat 8 kotak segi empat. Dalam tiap- tiap kotak 

terdapat tanda-tanda tertentu. Tanda-tanda ini tidak mempunyai arti khusus. 

Tanda- tanda ini hanya merupakan bagian- bagian dari gambar- gambar yang 

anda harus gambar dalam tiap kotak. Anda boleh menggambar apa saja dan 

boleh di mulai dengan tanda yang paling di sukai. Anda tidak perlu mengikuti 

urutan dari tanda- tanda ini tetapi anda di minta mencantumkan angka pada 

gambar- gambar yang dibuat secara berurutan. Anda boleh bekerja 

menggunakan penghapus tetapi janganlah memutar kertas.” 

Atau dengan mengunakan petunjuk sebagai berikut: 

Petunjuk: 

Diatas terdapat delapan kotak segi empat yang belum selesai dibuat menjadi 

sebuah gambar, anda diminta untuk: 

1. Menyempurnakan gambar yang belum selesai dibuat tersebut. 

2. Tuliskan nomor urut dibagian atas kotak (diluar kotak putih) sesuai dengan 

urutan gambar yang anda selesaikan terlebih dahulu 

3. Dari kedelapan gambar yang telah anda selesaikan tersebut, sebutkan 

gambar mana yang paling anda sukai dan jelaskan mengapa? 

4. Sebaliknya, sebutkan gambar mana yang paling anda tidak sukai dan 

jelaskan mengapa?  

5. Dari kedelapan gambar yang telah anda selesaikan tersebut, sebutkan 

gambar mana yang paling mudah anda selesaikan! 

6. Sebaliknya, sebutkan gambar mana yang paling sulit anda selesaikan! 

Keterangan 

✓ Untuk instruksi pada nomor 2, nomor urut harus dituliskan diluar kotak putih, 

karena jika dituliskan didalam kotak putih maka akan dianggap sebagai bagian 

dari gambar yang anda buat 

✓ Untuk instruksi nomor 3 dan 4, hanya satu gambar saja yang harus anda 

sebutkan 

✓ Untuk instruksi nomor 5 dan 6,  jawaban anda boleh sama dengan pilihan 

instruksi 3 atau 4 

Sejak subjek menerima kertas perlu dilakukan observasi tentang apa 

komentar, apakah banyak pertannyaan, bagaimana pendekatannya terhadap tes 
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dan bagaimana pelaksanaannya. Baru setelah subjek selesai menggambar, ia 

diminta untuk menulis apa saja yang digambarnya. Sebelunya tidak diberikan 

instruksi untuk menghindari sugesti bahwa harus berupa lukisan.  

3.5. Evaluasi Hasil Praktikum 

Untuk melihat sejauh mana tingkat keberhasilan mahasiswa dalam 

melakukan praktikum, maka dilakukan evaluasi kegiatan yaitu:  

a. Pembuatan dan pengumpulan laporan 

b. Syarat kelulusan praktikum 

Mahasiswa dinyatakan lulus praktikum apabila:  

i. Kehadiran (presentasi) praktikum 100% 

ii. Nilai praktikum minimal C, dengan acuan penilaian: 

Tingkat Kompetensi Sedang 

(Variasi 1) 

A ≥ 85 

75 ≤ B+ < 85 

65 ≤ B < 75 

55 ≤ C+ < 65 

45 ≤ C < 55 

35 ≤ D < 45 

E < 35 

 

iii. Semua aspek penilaian mata kuliah yang terkait dengan praktikum terpenuhi. 

 

 

 

 

 

 

 

TES RORSCHACH 

 

I. LATAR BELAKANG ALAT TES 
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Herman Rorschach lahir di Zurich, Swetzerland, tanggal 18 November 1884. 

Singkatnya Rorschach lulus dari kedokteran pada tahun 1910. Banyak sekali penelitian 

awal dengan ink blot telah diterbitkan. Minatnya sendiri dalam bidang itu pada tahun 

1911, dan sepanjang masa hidupnya yang pendek minatnya itu sangat besar. Penelitian 

dalam rumah sakit psikiatri memberikan kesempatan yang luas untuk explorasi serta 

menguji. Pendekatan psikologis Rorschach sendiri dibangun atas pandangan global 

tentang kepribadian dan saling hubungan diantara aspek-aspeknya. Hal ini merupakan 

bukti dalam psikodiagnostik yang respon subjek terhadap blot, dinilai menurut kategori 

formal, memberikan dasar bagi apa yang dianggap Rorschach suatu metode obyektif dari 

diagnostic kepribadian total.  

Rorschach adalah orang yang pertama yang mengembangkan metode yang 

dapat dipakai (kadang-kadang disebut “shorthand”  atau tulisan singkat) untuk mengolah 

pola-pla respon yang kompleks. Monograf Rorschach yang pertama kali diterbitkan juga 

merupakan yang terakhir muncul selama hidupnya. Pada tanggal 2 April 1922, Rorschach 

meninggal dunia. Rorschach telah melakukan penelitian mengenai penjelasan tambahan 

dan diferensiasi dalam teknik yang hasilnya diterbitkan sebagai naskah penghormatan 

yang disiapkan Emil Oberholzer, rekan kerja Rorschach.  

Pada tahun 1924, muncul penerbitan pertama metode Rorschach dalam bahasa 

Inggris. Ini merupakan terjemahan dari naskah Rorschach dan Oberholzer yang 

menyajikan analisis yang rinci dari catatan Rorschach dan memperhatikan tugas dari 

pemeriksa Rorschach dalam scoring serta intepretasinya. 

Tidak lama kemudian David Levy, yang dilatih oleh Oberholzer, memperkenalkan 

metode Rorschach ke United States. Samuel Beck, yang dipengaruhi Levy, juga belajar 

di bawah Oberholzer dan menjadi psikolog pertama Amerika menerbitkan tentang metode 

Rorschach. Hertz segera mengikuti jejak Beck dan mengeksplorasi aspek-aspek 

Rorschach. 

Selama dalam periode pertama perkembangan, perintis-perintis Rorschach 

menghadapi hambatan yang sulit, khususnya di United States. Para psikiatri, yang akan 

menerima suatu metode yang dapat memberi kepada mereka pemahaman yang lebih 

lengkap dan lebih obyektif tentang pasien-pasien mereka, terhambat oleh metode  yang 

tidak praktis dari tabulasi dan skoring teknik Rorschach; bahkan mereka lebih dipersulit 

oleh kenyataan bahwa hampir tidak mungkin mendapatkan bagaimana interpreter 

Rorschach sampai pada penemuannya. Para psikolog, sebaliknya-psikolog akademis 

seperti juga para ahli psikometrik meragukan nilai ilmiah dari metode yang kiranya 

terpakai secara agak subyektif dan secara eksperimen tidak akan terkontrol. 

Sementara pemahaman teknik Rorschach berkembang dalam skopnya, meskipun  

penganutnya bertambah jumlahnya. Tugas mereka tidak hanya satu-satunya yaitu 
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tentang pelaksanaan dan perbaikan metode, tetapi juga pendidikan masyarakat dan 

hubungan masyarakat. Jadi tahun 1934 dan selanjutnya, Bruno Klofer melakukan 

pengembangan ide dan teknik dari metode Rorschach melalui kelompok studi, kursus 

dan program kuliah. Klofer juga melibatkan diri dalam memperbaiki teknik skoring. 

Bersama yang lain, Klofer membantu menemukan dan mengedit Rorschach Research 

Exchange, yang pertama muncul pada tahun 1936. Tiga tahun kemudian, Rorschach 

institute diorganisir sebagai kantor atau lembaga penelitian dan sebagai pusat latihan. 

Keberhasilan teknik Ink blot merangsang perkembangan seluruh bidang teknik 

proyeksi, masing-masing alat yang sebaliknya menitik beratkan aspek-aspek organisasi 

karakter dan struktur kepribadian. Dalam pengakuan pertumbuhan minat dan expansi 

riset relatif terhadap semua tes-tes proyektif, Rorschach institute pada tahun 1948 

menjadi lembaga untuk teknik proyektif. Publikasinya, sekarang disebut journal Of 

Projective Tecniques, tidak hanya menerbitkan materi Rorschach tapi juga menerbitkan 

teknik projektif lain, seperti Thematic Apperception Test (TAT). 

 

II. TUJUAN DAN FUNGSI TES 

Tes Rorschach merupakan alat assessment psikologis yang dapat mengukur 

aspek- aspek kepribadian seseorang, suatu alat bantu diagnostik untuk mencari 

pengertian tingkah laku manusia baik yang normal maupun abnormal, selain itu tes 

Rorschach dapat mengungkapkan abnormalitas seseorang.  

 

III. ADMINISTRASI DAN PELAKSANAAN TES 

3.1. Deskripsi Alat Tes 

Rorschach telah berhasil membuat satu seri kartu bercak tinta yang terdiri 

dari sepuluh kartu dan sudah distandarisasi, kartu- kartu tersebut dapat 

digunakan sebagai alat asesmen kepribadian seseorang. Bercak- bercak itu 

sekarang sudah di cetak diatas kertas tebal berwarna putih sebagai dasarnya, 

kartu berkuran panjang 24 cm (9 inci) dan lebar 17 cm (6 inci). Sepuluh kartu 

tersebut dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 

a. Kartu achromatik. Kelompok kartu ini hanya mempunyai warna hitam, putih 

dan abu- abu yaitu kartu I, IV, V, VI, dan VII. 

b. Kartu chromatik. Kelompok kartu cromatik mempunyai aneka warna lain, 

misalnya merah, biru, hijau dan sebagainya yaitu kartu II, III, VIII, IX, dan X. 

Tes Rorschach memerlukan waktu kurang lebih 45 menit dan menuntut 

keterampilan pemeriksa  dalam administrasi dan interpretasi. Administrasi atau 
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penyajian tes akan mempengaruhi hasil tes, penyajian yang salah akan 

menyebabkan subjek menjawab salah tanpa disadarinya, sebetulnya apabila tes 

disajikan dengan benar subjek dapat memberikan respon yang tepat. Khususnya 

dalam tes Rorschach validitas tes sangat dipengaruhi oleh kesempurnaan 

administrasinya. Oleh karena itu tester harus berhati- hati dan seteliti mungkin 

dalam menyajikan tes ini agar sesuai dengan prosedur standar yang telah 

ditentukan. Adapun tujuan dari pelaksanaan administrasi test adalah: 

✓ Untuk mengungkapkan respon- respon pribadi sebanyak mungkin dalam 

situasi yang relatif sudah distandarisasikan untuk melakukan penilaian 

berikutnya. 

✓ Adanya sifat- sifat ambiguous or “unstructured” dari gambar- gambar 

Rorschach memungkinkan munculnya respon- respon jawaban, dimana 

jawaban- jawaban yang muncul tanpa belajar terlebih dahulu dengan tester. 

✓ Aturan- aturan spesifik dalam administrasi memang secara spesifik telah 

diatur/ standarisation tetapi lebih penting yang dlakukan oleh pihak tester 

adalah menciptakan suasana rileks dan tertib sejauh mungkin 

✓ Penjelasan dari tiap- tiap kartu Rorschach dapat dilihat di buku panduan test 

administrasi dan scoring--Bruno Klopfer. 

 

3.2. Agenda Praktikum 

a. Briefing 

b. Praktikum 

c. Feedback praktikum 

d. Pengumpulan laporan 

e. Feedback laporan 

f.  Pengumpulan laporan akhir 

 

3.3. Ketentuan Klien 

Tes Rorschach di gunakan untuk klien yang berusia 16 Tahun keatas  

 

 

 

3.4. Instruksi Tes  

a. Untuk memperkenalkan tes RO tergantung pada umur, latar belakang testee 

tetapi ada baiknya walaupun diharuskan, untuk memperkenalkan asal 

mulanya kartu tersebut. 
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 Misalnya: “apakah anda pernah melihat tetesan tinta yang tumpah pada 

kertas lalu dilipat dan dibuka?”. 

b. Testee mengatakan apa yang dilihat dan kesan- kesan apa yang ada pada 

kartu tersebut. 

c. Pada testee akan diperlihatkan 10 kartu secara berurutan dengan keterangan 

bahwa masing- masing testee akan melihat bermacam- macam kesan pada 

kartu . Misanya: pada kartu ini testee akan menunjukkan 1 per 1, dan kartu ini 

tolong mengatakan apa yang dilihat dan kesan- kesannya.  

Note :  

i. Kalau muncul pertanyaan pada testee bagaimana melihat gambar- 

gambar itu  apa harus saya putar- putar. Maka tester memberikan 

jawaban terserah anda.  

ii. Jika ada pertannyaan jawaban yang dikemukakan salah/benar yang di 

tanya testee, maka tester mejawab tidak ada persoalan, semua jawaban 

baik karena semua orang punya kesan tergantung dari masing- masing 

orang.  

iii. Jika subyek memberikan hanya satu respon terhadap kartu I, pemeriksa 

sebaiknya memberikan dorongan seperti : “ beberapa orang melihat lebih 

dari satu hal dalam kartu jika anda juga demikian, ceritakan!”. 

 

3.5. PERIODE PEMERIKSAAN 

     Test Rorschach memiliki 4 tahap atau periode pemeriksaan, yaitu : 

3.5.1. Performance Profer  

   Selama dalam fase ini, sesedikit mungkin interferensi dengan 

reaksi spontan subyek terhadap kartu. Pemeriksa tidak memaksa atau 

menuntun subyek, pemeriksa hanya bertugas sebagai pencatat. 

 Sepuluh kartu Ro ditempatkan di atas meja pemeriksaan, terbalik, dalam 

urutan profernya, sehingga kartu I paling atas dan kartu X paling bawah. 

Setiap kartu mempunyai nomor pada bagian belakang secara berurutan; 

suatu tanda yang dicetak menunjukkan posisi blot pada kartu.  

 Setiap kartu lanjutan harus disajikan kepada subyek dengan posisi tegak 

menurut aturan dimulai dengan kartu I dan berakhir dengan kartu X. 

Disarankan untuk meminta subyek memegang kartu sampai dia selesai. 

 Selanjutnya diintruksikan  kepada subyek agar meletakkan kartu dengan 

bagian muka di bawah di atas meja ketika dia telah selesai. Hal demikian 

menunjukkan bahwa subyek siap dengan kartu selanjutnya.  

 Catatlah: 
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• Waktu reaksi yaitu waktu antara Penyajian kartu dengan respon pertama 

subyek terhadap kartu itu  

• Waktu Respon Total 

 Lamanya waktu yang dihabiskan untuk menyelesaikan PP. Pemeriksa 

harus mencatat waktu ketika pemeriksaan dimulai & sekali lagi ketika PP 

selesai  

• Waktu respon Total per Kartu  

 Pengukuran waktu ini tidak penting tetapi akan menjadi signifikan hanya 

jika ada penundaan yang luar biasa, seperti panjangnya interval antara 

satu respon dengan respon yg lain.  

• Respon harus dicatat setiap kata dan tingkah laku yang tampak  

• Pada form respon PP dicatat disebelah kanan dan sediakanlah kertas 

untuk mencatat gerak gerik testee anda!  

 

3.5.2. Inquiry  

Fase kedua ini diberikan untuk memunculkan bagaimana subyek sampai 

pada respon tersebut, dengan tujuan mempermudah skoring. Pertanyaan 

yang bijaksana diajukan oleh pemeriksa untuk menjelaskan, tetapi bukan 

mempengaruhi respon subyek.  

Melakukan inquiry wajib hukumnya untuk terlebih dahulu mengetahui dengan 

cermat sistem skoring dan nilai intepretatifnya. Respon yang jelas dan dapat 

diskor tidak perlu diinquiry.  

Fungsi inquiry adalah memberikan kesempatan kepada subyek untuk 

merespon secara spontan, menambah dan melengkapi respon yang 

diberikan pada PP. 

Perlu diingatkan bahwa S memiliki kesempatan kalau S melihat yang lain dari 

yang sudah mereka lihat dan menceritakannya pada pemeriksa. Subyek 

harus tidak dibuat merasa bahwa ide-idenya disanggah atau ditantang,  

Subyek harus tidak menjadi sadar akan macam informasi yang dicari 

pemeriksa melalui pertanyaannya (tidak memunculkan sisi kognitif subyek)  

Membawa subyek untuk inquiry : 

“sekarang anda telah melihat kesepuluh kartu dan telah memberikan jawaban 

anda. Mari kita memeriksa jawaban anda bersama-sama, karena saya ingin 

mendapat keyakinan bahwa yang saya lihat seperti cara anda melihat” ,atau 

“Jawaban anda sangat menarik, saya ingin tahu apa yang ada dalam blot 

yang menyatakan…” 
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Hindari dalam inquiry : 

M   E   N   G   A   P   A   anda melihat…?  

Contoh : 

“Dua anjing kissing” (kartu II) 

Pemeriksa pertama kali harus mengetahui bagian mana dari kartu yang 

dipakai, berapa bagian anjing yang terlihat (seluruh badan atau hanya kepala 

dan leher), apakah telinga dan mata terlihat, sebelum melibatkan dengan 

kemungkinan penggunaan shading untuk bentuk permukaan atau dgn 

implikasi tertentu dari kissing (apakah lebih merupakan tindakan manusia 

atau tindakan serupa binatang)  

Pada proses inquiry bias digali tentang lokasi dan determinan. 

 

3.5.3 Periode analogi atau periode kelanjutan  

Fase pilihan ini menggunakan semua isyarat yang didapat selama dalam dua 

fase sebelumnya untuk membantu mengisi gap yang ada dalam reaksi 

subyek. Pemeriksaan apakah suatu determinan, yang memang dipakai dalam 

hubungannya dengan suatu respon, bisa diterapkan pada yang lain. Dia 

mengajukan analogis seperti “ jika warna (atau shading) membantu anda 

melihat hal itu, bagaiman ini dan itu?” 

Pertanyaan dalam fase ini seperti: 

“jika warna (atau shading) membantu anda melihat hal itu (respon populer), 

bagaimana dengan…?”  

 

3.5.4. Fase testing the Limits  

Bagian dari pemeriksaan ini hanya dilakukan ketika subyek tidak 

memperlihatkan reaksi terhadap beberapa stimuli yang signifikan dalam blot. 

 

3.6. SKORING  

 Dalam pelaksanaannya, Test Rorschach memiliki 4 jenis skoring, yaitu:  

3.6.1. Skoring Contents 

   Beberapa jenis Content dari jawaban subjek dan lambang skoring adalah:  

1. H atau Human Figure: yaitu jawaban manusia secara utuh dan nyata. 

2. (H) atau Human Like: yaitu jawaban manusia dalam lukisan, patung, karikatur 

atau bentuk- bentuk mitologi yang jauh dari realitas (raksasa,peri, dan hantu). 

3. Hd  atau Human Detail: yaitu bagian dari tubuh manusia yang hidup secara 

nyata. 
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4. (Hd) atau Human Detail Like: yaitu bagian tubuh manusia dalam lukisan, 

patung, karikatur atau bentuk- bentuk mitologis. 

5. AH atau Animal Human: yaitu makhluk yang badannya sebagian manusia 

dan sebagian binatang. 

6. H-Obj atau Human Object: yaitu objek- objek yan sangat dekat dengan 

manusia. 

7. H-At atau Human Anatomi: yaitu konsep- konsep yang berhubungan dengan 

anatomi manusia, kecuali organ sex. 

8. Sex: yaitu organ- organ seksuil yangberhuungan dengan aktifitas seksuil. 

9. A atau Animal: yaitu jawaban hewan secara utuh dan nyata. 

10. Atau Animal like: yaitu hewan- hewan dalam lukisan, gambar, karikatur atau 

bentuk- bentuk mitologis yang jauh dari realitas atau yang bertingkah laku 

seperti manusia. 

11. Ad atau Animal Detail: yaitu bagian tubuh binatang yang nyata (riel). 

12. (Ad) atau Animal Detail Like: yaitu bagian tubuh binatang dalam lukisan, 

karikatur atau jauh dari realitas 

13. A-At  atau Animal Anatomi: yaitu konsep- konsep yang berhubungan dengan 

anatomi hewan. 

14. A-Obj  atau Animal Object: yaitu objek yang berasal dari binatang atau yang 

berhubungan dengan tubuh binatang. 

15. Food: yaitu bagian- bagian hewan, buah- buahan atau sayuran yang 

dimakan (yang bukan tegolong A-Obj atau Plant )  

16. N atau Nature: yaitu konsep- konsep alami, seperti pemandangan alam, 

termasuk sungai, danau, matahari, gunung- gunung jika semuanya ini 

merupakan bagian dari suatu pemandangan. 

17. Geo atau Geografical: yaitu konsep- konsep geografis, seperti peta, pulau, 

danau, sungai yang bukan merupakan suatu bagian dari pemandangan. 

18. Pl atau Plant: yaitu berbagai macam tanaman, atau bagian- bagian dari 

tanaman (batang, ranting, akar). 

19. Bot atau Botani : yaitu tanaman atau bagian dari tanaman yang dipilih 

sebagai gambar botani. 

20. Obj atau Object: yaitu yang dibuat oleh manusia seperti pesawat terbang, 

meja, telpon, dan buku. Kecuali patung yang di sor (H) atau hiasan yang 

berbentuk binatang  yang di skor (A). 

21. Arch atau Architecture: yaitu konsep- konsep arsitektur, seperti rumah, 

jembatan, Mesjid dan cerobong pabrik. 
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22. Art: yaitu konsep- konsep seperti design, lukisan, gambar dimana yang 

dilukis tidak mempunyai isi khusus. 

23. Abs atau Abstract: yaitu konsep- konsep abstrak yang tidak mempunyai isi 

khusus, seperti suatu kekuatan, perdamaian, suasana yang berantakan, dan 

menakutkan. 

3.6.2. Scoring for Location   

1. Whole Responses: W,(W) dan DW 

- W (Whole), diberikan jika subjek menggunakan seluruh blot sebagai 

konsep. 

- Cut-off-Whole (W),diberikan jika subjek menunjukkan hampir seluruh blot 

(2/3), atau terdapat penolakan pada bagian tertentu, misalnya : “ini 

semuanya, kecuali yg ini” 

- DW (Confabulatory whole), subjek memberikan tafsiran terhadap bagian- 

bagian (detail) dan kemudan memperuntukkan intepretasi yang sama 

kepada dan keseluruhan blot tanpa pembenaran. 

2. Large Usual Detail Respon: (D) 

Subjek dalam konsepnya mempergunakan bagian yang luas sebagai bahan 

perbandingan sehingga mudah diberi tanda dengan ruang, bayangan atau 

warna dari sisa blot itu. 

3. Unsual Detail Respons (dd,de,di,dr)  

Dipakai untuk menggambarkan respon yang bukan mirip Whole respons 

Usual Detail dan juga bukan space respons. Frekwensinya kurang disbanding 

dengan usual detail. 

✓ dd (tiny detail): sangat kecil 

 Kartu 1: ini kepala kura- kura, ing : (subjek menunjuk  bagian kecil 

sebelah kiri), bentuk kepalanya seperti kepala kura- kura. 

✓ de (edge detail)  

 Digunakan dalam location hanya untuk bagian- bagian pinggir dari blot. 

✓ di (inside detail) 

 Digunakan dalam location yang tidak mudah dipisahkan dari sisa blot 

dengan ruang atau bayangan. 

✓ dr (rare detail)  

 Digunakan untuk menilai respons dalam rangka unsual blot location. 

4. Aspek Emosi yang Tergali dari Test Rorschach 

Aspek emosi terutama tergali dari respons warna (diberi tanda c versi 

Klopfer) yang diungkapan subjek pada pemeriksaan test Rorschach. 

Respons warna biasanya dihubungkan dengan luas dan hakekat dari espons 
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individu terhadap lingkungan. Stimuli ini biasanya berada didalam rangka 

hubungan antara manusia, karena respons-respons terhadap warna 

diinterprestrasikan untuk menunjukkan bagaimana seseorang bereaksi 

terjadap impact emotional dari hubungannya dengan lingkungan. 

    Aspek emosi tergali dari : 

✓ Sekor FC yang dihasilkan bila individu mengintregrasikan warna 

terhadap bentuk-bentuk tertentu. Respon FC menunjukan respon-respon 

yang siap tetapi terkontrol terhadap impact emosional. Sekor FC yang 

dihasilkan karena warna tidak berhasil diinterprestrasikan terhadap 

bentuk. 

✓ Sekor C sepenuhnya hanya merupakan respon terhadap warna tanpa 

memperhatikan bentuk 

Macam-macam respon C adalah sebagai berikut: pure C atau 

respon C yang kasar, color naming respons (cn) menunjukan usaha 

yang tidak berhasil untuk memakai situasi emosional didalam 

berperilaku, color description (Cdes) merupakan respons yang lebih 

tinggi daripada Cn. Subjek melihat adanya warna, biasanya ia tidak 

mengintegrasikan, tetapi ia membuat konsep yang lain. Ini menunjukan 

approach intelektual, color symbolism respon (Csym), dalam hal ini 

subjek melihat adanya konsep tetapi tidak berhasil mengintregasikan 

antara warna dengan blot. Csym respons diintregrasikan dengan cara 

yang sama seperti Cdes, kecuali bahwa Csym dapat menunjukan 

adanya peranan estetis dan intelektual yang lebih besar. 

✓ Sekor FC’,C’F dan C’, biasanya muncul karena penggunaan shading 

sebagai warna achromatic diinterprestasikan sebagi pengurangan 

respons terhadap warna. Bila C’ terdapat dalam record dimana banyak 

mengandung respons-respons chromatic, ini meninjukan adanya 

perluasan penerimaan terhadap warna, menandakan variasi reaksi yang 

kaya terhadap semua jenis peransang yang ada dalam blot. Akan tetapi 

6 respons-respons C’ dalam catatan dengan n beberapa respons 

chromatic tampaknya menunjukkan penyempitan respons yang bingung 

terhadap rangsang dari luar. 

5. Aturan presendensi dalam scoring determinant 

 Dalam suatu jawaban sering dijumpai subjek tidak hanya 

menggunakan satu jenis determinan saja, tetapi lebih dari satu. Oleh karena 
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itu perlu ada peraturan untuk menentukan mana determinan yang harus 

didahulukan. Aturan tersebut dinamakan atau presedensi, yang prinsipnya 

sebagai berikut: 

1. Determinan yang didahulukan adalah determinan yang paling terdapat 

penekanan 

2. Determinan yang disebutkan atau muncul pada waktu performance troper 

lebih diutamakan daripada determinan yang muncul pada waktu inquiry 

3. Bila pada waktu performance proper muncul dua determinan yang sama 

penting, atau kedua determinan tersebut muncul pada waktu inquiry, 

maka aturannya sebagi berikut: 

a. Gerakan manusia (skor M) harus didahulukan, kecuali kalau skor ini 

diberikan dengan sangat sukar atau hanya disebutkan sepintas 

saja, maka diberikan pada skor additional 

b. Kalau tidak ada gerakan manusia, yang harus didahulukan jawaban-

jawaban warna (skor FC,CF,C,FC’,C’F,C’) 

c. Sesudah kedua hal tersebut diatas, presedensi diberikan pada 

jawaban texture yang differenciated (Fc). 

 

3.6.3. Scoring of Populer 

a. Pada scoring ini terdapat dua pilihan yaitu P (Popular) dan O (Original) 

b. Memberikan penilaian terhadap jawaban, jika jawaban sangat sering 

diberikan oleh setiap testee atau banyak orang yang pernah mengikuti 

tes Rorschach dimana saja tentunya dengan kesamaan untuk content 

dan lokasi maka dapat dikatakan populer (daftar populer dapat dilihat di 

Manual Rorschach)  

 

c. Jika respon tidak banyak digunakan orang belum tentu dikatagorikan 

Original karena untuk nilai original hanya boleh digunakan jika tester 

sudah melakukan penelitian pada subjek dengan jumlah tertentu. Maka 

untuk Original sebaiknya diabaikan saja dalam praktikum.  

 

3.6.4.   Scoring FLR 

Dilakukan untuk menilai kwalitas jawaban, bersifat mendekati subjektif, 

namun sesuai dengan petunjuk penambahan nilai. (lihat manual) 

3.7. Evaluasi Hasil Praktikum 



Modul Praktikum Psikologi   25 
 

Untuk melihat sejauh mana tingkat keberhasilan mahasiswa dalam 

melakukan praktikum, maka dilakukan evaluasi kegiatan yaitu:  

a. Pembuatan dan pengumpulan laporan 

b. Syarat kelulusan praktikum 

 

Mahasiswa dinyatakan lulus praktikum apabila:  

i. Kehadiran (presentasi) praktikum 100% 

ii. Nilai praktikum minimal C, dengan acuan penilaian: 

Tingkat Kompetensi Sedang 

(Variasi 1) 

A ≥ 85 

75 ≤ B+ < 85 

65 ≤ B < 75 

55 ≤ C+ < 65 

45 ≤ C < 55 

35 ≤ D < 45 

E < 35 

 

iii. Semua aspek penilaian mata kuliah yang terkait dengan praktikum terpenuhi. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

THEMATIC APPERCEPTION TEST (TAT) 

 

I. LATAR BELAKANG ALAT TEST. 
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TAT ini pertama kali dibuat oleh MORGAN dan MURRAY  pada tahun 1935 dan 

telah diperbaiki sebanyak tiga kali. Bentuk TAT yang asli pada (tahun 1935). Alas an 

memperbesar bentuk TAT adalah agar memudahkan hubungan dengan klien yang 

diperiksa. 

TAT digolongkan sebagai salah satu test proyeksi. Hal ini dikarenakan cerita 

yang di buat klien untuk setiap protocol TAT dianggap merupakan proyeksi dari perasaan, 

sentiment, kebutuhan dan dorongan yang ada dalam diri klien. Namun ada yang 

beranggapan (kaum eksperimentalis) dan lebih menyetujui dengan istilah appersepsi 

(apperception). 

Proyeksi adalah suatu mekanisme yang digunakan ego sebagai pertahanan 

(defence) terhadap suatu kekuatan yang tidak dapat diterima dan biasanya terjadi dialam 

yang tidak sadar (Unconscious). Appersepsi adalah proses yang mencakup semua 

persepsi yang dipengaruhi oleh dorongan yang bersifat selektif dan personal. 

Ada 30 buah gambar yang disajikan dalam TAT. Berdasarkan pengalaman, 

seseorang yang memiliki kesesuaian dengan karaster yang terdapat didalam gambar  

akan lebih mudah memproyeksikan need, feeling, dan pengalaman mereka. Dari ke 

tigapuluh buah gambar yang disajikan, sepuluh buah gambar boleh disajikan kepada 

siapa saja, sedangkan sisanya sepuluh buah gambar boleh disajikan untuk laki-laki 

dewasa, sepuluh buah gambar untuk perempuan dewasa, sepuluh buah gambar untuk 

anak laki-laki, dan sepuluh buah gambar yang lain untuk anak perempuan. 

Dalam test TAT kepada setiap individu disajikan satu set gambar lengkap yang 

berisi dua puluh gambar. Dimana nomor menunjukkan keurutan gambar yang disajikan 

kepada subjek, sementara huruf menunjukan usia dan kelamin yang cocok untuk 

diberikan gambar disebut. Misalnya B (Boy) untuk anak laki-laki, Girl (G) untuk anak 

perempuan, Male (M) untuk laki-laki dewasa, Female (F) untuk perempuan dewasa. 

 

II. TUJUAN DAN FUNGSI TEST. 

TAT adalah satu teknik untuk mengetahui dinamika kepribadian yang tampak 

dalam appersepsi atau hubungan interpersonal. TAT juga merupakan suatu teknik untuk 

mengetahui tentang lingkungan seseorang. TAT terdiri dari 31 gambar masing-masing 

merupakan stimulus yang berarti ambigu dimana klien diminta untuk membuat cerita 

bebas mengenai setiap gambar atau protocol TAT yang diberikan kepadanya. 

Dalam intepretasi TAT prinsip determinasi sangat penting. Segala reaksi tingkah 

laku individu baik secara verbal maupun tertulis terhadap situasi stimulus mempunyai 

sebab makna yang dinamis. 
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III.  ADMINISTRASI PELAKSANAAN TEST. 

3.1. Deskripsi Alat Tes 

  Situasi Tes  

Suasana akrab dan menyenangkan perlu diciptakan oleh penguji dan asisten 

karena hal ini dapat mempengaruhi kualitas cerita klien. Beberapa faktor yang 

perlu diperhatikan adalah:  

a. Penguji  

b. Faktor yang dapat mempengaruhi kebebasan, kekuatan dan arah imajinasi 

klien diantaranya: cara menyajikan tes dan kepribadian penguji,jenis kelamin, 

usia estetika kantor, dan perlengkapannya. 

c. Klien  

Hal-hal yang mempengaruhi kualitas cerita diantaranya kemauan, kreativitas, 

intelegensi, kesan atau perasaan ketika melakukan tes, penerimaan dan 

penghargaan dari penguji terkait respon yang diberikan. 

3.2. Agenda Praktikum 

a. Briefing 

b. Praktikum  

c. Feedback praktikum 

d. Pengumpulan laporan  

e. Feedback laporan 

f. Pengumpulan Laporan akhir 

 

3.3.  Ketentuan Klien 

Thematic Apperception Test dipergunakan untuk individu yang berusia 11 tahun 

keatas.  

 

3.4. Instruksi Tes 

Prosedur dan Instruksi 

a. Individual 

Klien diberi tempat yang menyenangkan, duduk atau bersandar pada kursi. Penguji 

duduk berhadapan agar dapat melihat ekspresi wajah klien dengan jelas. 

Bentuk A adalah bagi orang dewasa atau remaja yang mempunyai intelegensi rata- 

rata atau lebih, sbb: 

“ Berikut ini adalah tes imajinasi. Saya akan menunjukkan gambar satu persatu 

dan tugas anda adalah menceritakan tiap- tiap gambar yang saya tunjukkan. Cerita 
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apa yang sedang terjadi, apa yang terjadi kemudian, dan bagaimana akhirnya. 

Saya ingin anda membuat cerita bebas yang hidup dan menarik “ 

Bentuk B adalah instruksi bagi orang dewasa dengan tingkat intelegensi yang 

rendah atau penderita psikotik, sbb:  

“ Berikut ini adalah tes bercerita. Saya akan memperlihatkan gambar- gambar dan 

untuk gambar saya ingin agar anda menceriakannya. Ceita perasaan dan pikiran 

anda serta bagimana akhirnya. Cerita ini terserah pada anda.”  

Kata- kata dalaminstruksi ini dapat diganti dengan kata- kata yang disesuaikan 

dengan usia, intelegensi, kepribadian dan kondisi klien akan tetapi isinya tetap. 

Kemudian ditanyakan pula apakah klien sudah memahami instruksi yang diberikan. 

Pada prosedur standar klien berceita dan penguji mencatatnya. Dapat pula 

menggunakan tape recorder untuk merekam cerita- cerita klien. Bila membuat janji 

dengan klien jangan diberi tahukan bahwa dia akan diminta untuk membuat cerita 

lagi. Pada pertemuan kedua paling sedikit harus diberikan satu hari berselang 

setelah pertemuan pertama. Pertemuan terakhir instruksi serupa dengan prosedur 

sebelumnya kecuali lebih menekankan instruksi pada imajinasi bebas. 

Instruksi pada kartu kosong (Kartu 16) ada petunjuk khusus:  

“ Perhatikanlah apa yang anda lihat pada kartu kosong ini. Bayangkan beberapa 

gambar di situ dan uraikanlah secara jelas kepada saya.”  

Bilamana lien tidak berhasil melaksanakan hal ini penguji berkata, 

“Tutuplah mata anda dan bayangkan sesuatu.” 

Setelah klien memberikan uraian sepenuhnya tentang apa yang dibayangkan, 

penguji berkata:  

“Sekarang buatlah cerita tentang hal itu. ” 

 

 

b. Kelompok  

Dalam pemakaian secara kelompok instruksinya sama dengan gambar TAT 

diberikan melalui suatu layar. Instrusi untuk kelompok atau administrasi individu 

adalah:  
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a) Buatlah suatu cerita untuk tiap- tiap gambar di sini 

b) Jangan melihat gambar sebelum anda siap untuk menulis 

c) Perhatikanlah gambar sesaat saja dan buatlah suatu cerita tentang 

gambar tersebut:  

- Apa yang sedang terjadi 

- Apa yang terjadi kemudian 

- Bagaimana akhirnya 

Buatlah cerita secara bebas, sesuai dengan yang timbul secara spontan 

pada diri anda tanpa mengabaikan keindaan cerita. Berusahalah membuat 

cerita yang sifatnya menarik. 

d) Waktunya tidak lebih dari 7 menit untuk tiap cerita, walaupun demikian bila 

perlu anda boleh menambah waktu. 

e) Masing – masing cerita terdiri dari 300 kata atau satu halaman folio. 

f) Berilah nomor untuk tiap cerita yang dibuat sesuai dengan nomor pada 

gambar dan berilah nama anda pada halaman depan. 

 

3.5. Faktor yang tercakup dalam teknis analisa klinis dan interpretasi 

3.5.1. Tokoh (Hero) 

3.5.2. Stimulus lingkungan 

a. Setting Umum 

b. Stimulus Spesifik :   

a) Benda Hidup 

b) Benda Mati 

c) Kekuatan Sosial, tekanan, ideology  

3.5.3.  Tingkah laku tokoh  

Kebutuhan yang berhubungan dengan 

1. Aktifitas tokoh dengan objek atau situasi 

2. Aktifitas tokoh dengan orang lain 

3. Reaksi tokoh dengan aktifitas orang lain  

3.5.4. Catheses (orang, benda atau gagasan yang menimbulkan suatu 

perasaan senang atau tidak senang pada tokoh)  

3.5.5. Inner State (perasaan, emosi yang tampak atau tidak tampak dalam 

tingkah laku ) 

3.5.6. Ekspresi tingkah laku 

a. Tingkah Pre-motor 

b. Tigkah laku yang terhambat 
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c. Tingkat motor:  

1. Gerakan motorik (gesture) 

2. Reaksi aktif  

3. Reaksi pasif 

4. Energi yang terarah keluar 

5. Energi yang terarah kedalam  

3.5.7.  Hasil (outcomes). 

 

3.6. Evaluasi Hasil Praktikum 

 Untuk melihat sejauh mana tingkat keberhasilan mahasiswa dalam 

melakukan praktikum, maka dilakukan evaluasi kegiatan yaitu:  

a. Pembuatan dan pengumpulan laporan 

b. Syarat kelulusan praktikum 

 

Mahasiswa dinyatakan lulus praktikum apabila:  

i. Kehadiran (presentasi) praktikum 100% 

ii. Nilai praktikum minimal C, dengan acuan penilaian: 

Tingkat Kompetensi Sedang 

(Variasi 1) 

A ≥ 85 

75 ≤ B+ < 85 

65 ≤ B < 75 

55 ≤ C+ < 65 

45 ≤ C < 55 

35 ≤ D < 45 

E < 35 

 

iii. Semua aspek penilaian mata kuliah yang terkait dengan praktikum 

terpenuhi. 

  

CHILDREN’S APPERECEPTION TEST (CAT) 

 

I. LATAR BELAKANG ALAT TES 

CAT pertama kali dilontarkan oleh Ernst Krist dalam sebuah diskusi mengenai 

problem-problem teoritis dari tes proyektif dan test TAT, Dr. Krist menekankan 
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bagaimana kita dapat mengharapkan anak-anak untuk lebih bisa mengidentifikasikan 

dirinya dengan gambar binatang dibandingkan dengan gambar manusia. Beberapa 

situasi dasar dimana seorang anak bias menunjukkan dinamika seorang anak ketika 

berhadapan dengan material yang ada, tampaknya TAT merupakan alat test yang baik 

untuk orang dewasanamun tidak memenuhi kebutuhan terhadap anak-anak. Symonds 

(1948) tidak menyarankan Picture story test digunakan pada orang dewasa. Cat 

digunakan untuk anak pada usia 3 tahun sampai usia 10 tahun. CAT dirancang untu 

memahami tentang dorongan dan hubungan anak dengan figure orang tua. Gambar-

gabarnya dirancang untuk menonjolkan respon hubungan anak dengan orang tua, 

masalah proses pemberian makan, masalah oral, sibling rivaly, sikap terhadap orang tua 

yang dikaitkan dengan kompleks oedipal: misalnya bagaimana reaksi anak melihat 

kedua orang tuanya bersama berbaring ditempat tidur. Disamping itu anak akan 

menonjol fantasi tentang agresi baik intra maupun exstra penerimaan oleh lingungan 

orang dewasa. Ketautan kesepian dimalam hari yang akan kemungkinan berhubungan 

dengan masturbrasi, perilaku latihan kebersihan, dan cara orang tua menangani serta 

merespon itu semua . dengan demikian diharapkan dapat mengetahui tentang struktur 

kepribadian, pertahanan ego, dan dinamika kepribadian untuk mengatasi semua hal 

tersebut diatas serta cara menangani masalah-masalah pertumbuhannya. 

Seperti TAT, CAT sangat berguna untuk mengetahui faktor-faktor dinamik yang 

berkaitan dengan perilaku anak dan kelompok, disekolah dan dirumah. CAT adalah 

culture free , karena berupa gambar hewan. Dengan gambar hewan diharapkan anak 

akan lebih mudah mengidentifikasikan dirinya pada gambar tersebut dari pada dengan 

gambar orang. Walaupun bagi anak usia 7 sampai 10 tahun, yang mempunyai IQ 

tinggikemungkinan akan lebih mudah dengan stimuli human figurehal (Bellak, 1993). 

Berdasarkan teori psikoanalisa anak akan diharapkan lebih mudah 

mengidentifikasikan dirinya dengan gambar binatang dari pada figure orang. Asumsi ini 

berdasarkan pada kenyataan bahwa emosi berkaitan dengan hewan, bagi anak lebih 

kecil/ lemah (underog) dari pada manusia dewasa dan bersifat makhluk lemah seperti 

anak-anak. Hewan akan memudahkan bagi anak untuk menyamarkan hal yang sifatnya 

manifest seperti agresif dan sentiment negative, hal ini akan mudah dipertimbangkan 

pada figure singa dari pada figure orang tua dan hasrat-hasrat yang tidak dapat diterima 

akan dengan mudah diterangkan dengan menggunakan simulus  hewan dari pada 

Human figure. Dengan gambar hewan anak  dapat membuat cerita lebih panjang dan 

lebih mudah, gambar hewan akan menghasilkan cerita yang kaya jika dibandingkan 

dengan gambar orang, hal ini disebabkan dunia hewan sangat menonjol dalam fantasi 

anak (Bellak, 1993). Cerita CAT kadang merefleksikan masalah yang sifatnya sementara 
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(pada waktu itu ) yaitu masalah stase perkembangan, stase sosialisasi maupun 

internalisasi super ego. 

Perkembangan CAT  

• 1994 Bellaks melakukan publikasikan pertama di New York 

• Publikasikan dinegara lain (Perancis, Italy, Perancis , Jerman ,Spanyol, dan Jepang). 

• Adaptasi dibeberapa Negara  (India, Philipina, Polandia, Pakistan,dan Indonesia ). 

• 1949 merupakan CAT Original (CAT- Animal) 

• 1952 Children’s Appereception Test suppiement  (CAT-S) 

• 1965 Children’s Appereception Test Human (CAT-H) 

Bellak & Sonya (Bellak 1993) mengembangkan CAT-H untuk anak usia 7-10 

tahun dengan IQ tinggi. Bodoff (Bellak 1993) melaporkan tidak ada beda antara CAT 

dan CAT-H pada anak usia 4 tahun tentang produktifitas. Tingkat cerita, indeks 

transendensi maupun kepentingannya walaupun ada kecendrungan skor tinggi pada 

story level dan transendensi dengan CAT-H. pendapat itu dikuatkan oleh Biersdorf dan 

Mareuse (Bellak 1993). 

II.  TUJUAN DAN FUNGSI ALAT TES 

CAT memiliki 2 tujuan besar yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun yang 

menjadi tujuan umum dari CAT adalah: 

• Memahami hubungan figure-figur penting dan dorongan-dorongan pada anak-anak 

• Menyelidikipertengkaran antara sodara 

• Gambaran tingkah laku anak-anak terhadap orang tua 

• Mempelajari hubungan anak terhadap orang tua sebagai pasangan (oedipal 

complex) 

 Sedangkan tujuan khusus CAT adalah: 

• Mendapatkan respon anak, mengenai masalah pemberian makanan (kebutuhan 

oral). 

• Sikap terhadap orang tua 

• Fantasi anak tentang agresi, penerimaan orang dewasa, ketakutan, mastrubasi, toilet 

training dan respon orang tua 

• Mengetahui struktur anak, defance dan dinamika cara anak bereaksi untuk 

mengatasi masalah dalam perkembangannya. 

III.  ADMINISTRASI DAN PELAKSANAAN TEST 
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3.1. Deskripsi Alat Test 

 Children apperception test merupakan tes proyektif atau biasa disebut 

metode aperseptif dalam menyelidiki keperibadian dengan mempelajari makna 

dinamika perbedaan individu dalam meresepsi stimulus berstandar, tes CAT terdiri 

atas 10 kartu yang bergambar binatang dalam berbagai situasi.  

3.2. Agenda Praktikum 

a. Briefing 

b. Praktikum  

c. Feedback praktikum 

d. Pengumpulan laporan 

e. Feedback laporan 

f. Pengumpulan laporan akhir 

 

3.3. Ketentuan Klien 

 CAT  biasanya digunakan pada anak-anak pada semua jenis kelamin, 

terutama antara usia 3 sampai 10 tahun. CAT dapat digunakan sebagai pelengkap 

TAT terutama untuk kasus dimana diperlukan eksplorasi mengenai hubungan 

keluarga dimasa kecil. 

3.4. Instruksi Alat Test 

• Kita akan bemain 

• Kita akan melakukan permainan 

• Kakak punya cerita 

• Nanti adik cerita ya 

• Binatang ini sedang apa ya? 

• Ini siapa? 

• Ini mimpi apa? (untuk kartu 5,6,9) 

  Hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses tes 

• Rapport harus dijaga dengan baik 

• Bersikap positif (tidak memaksa dan menyela) 

• Menerima apapun cerita anak 

• Inquiry 

• Sumber cerita 

• Harapan/ keinginan dan cerita-cerita anak 

• Cara data pada situasi nyatanya 
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• Mencari data tambahan 

• Observasi (bahasa tubuh dan exspresi wajah) 

• Informasi dan significant others 

 

3.5. Analisis hasil tes 

3.5.1 Analisis isi 

- Apa yang dilihat dan dipikirkan 

- Bagaimana anak melihat dan berfikir 

3.5.2.  Scoring hasil test 

   Menentukan tema cerita 

- Tema deskriptif 

- Tema interpretative 

- Tema diagnostic 

 

3.6. Evaluasi hasil praktikum 

Untuk melihat sejauh mana tingkat keberhasilan mahasiswa dalam 

melakukan praktikum, maka dilakukan evaluasi kegiatan yaitu:  

a. Pembuatan dan pengumpulan laporan 

b. Syarat kelulusan praktikum 

 

Mahasiswa dinyatakan lulus praktikum apabila:  

i. Kehadiran (presentasi) praktikum 100% 

ii. Nilai praktikum minimal C, dengan acuan penilaian: 

Tingkat Kompetensi Sedang 

(Variasi 1) 

A ≥ 85 

75 ≤ B+ < 85 

65 ≤ B < 75 

55 ≤ C+ < 65 

45 ≤ C < 55 

35 ≤ D < 45 

E < 35 

 

iii. Semua aspek penilaian mata kuliah yang terkait dengan praktikum terpenuhi. 
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TES KEPRIBADIAN  

NON PROYEKTIF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THE ROTHWELL MILLER INTEREST BLANK 

 

I. LATAR BELAKANG ALAT TES 

 Menurut sejarahnya tes ini disusun pertama kali oleh Rothwell pada tahun 

1947. Saat ini tes tersebut hanya memiliki 9 jenis kategori dari jenis-jenis pekerjaan 
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yang ada. Kemudian pada tahun 1958, tes diperlukan menjadi 12 kategori oleh Kenneth 

Miller, sejak saat itu tes ini dinamakan Tes Minat Rothwell-Miller. 

 Hal-hal yang merupakan kekhususan dari tes ini, adalah: 

1. Dapat dimasukkan ke dalam susunan battery test. 

2. Lebih mudah dikerjakan oleh testee. 

3. Tugas pengisian tes ini dapat menimbulkan minat testee dan kerja sama yang 

bersifat aktif. 

4. Skor dapat disusun lebih cepat. 

5. Lebih cocok apabila diberikan pada orang dewasa. 

6. Hasil keseluruhan dari tes ini akan memperlihatkan pola minat testee. 

 Pemikiran yang mendasari pembentukan tes ini adalah bahwa setiap orang 

memiliki konsep-konsep stereotip terhadap jenis-jenis pekerjaan yang ada, dan 

kemudian memilih pekerjaan yang sesuai dengan ide-ide tersebut. Namun demikian 

ada stereotip yang tidak berdasarkan ide tertentu atau tidak ada hubungannya sama 

sekali dengan pekerjaan yang dimaksud. Stereotip seperti ini lebih banyak 

mendasarkan konsepnya pada hal-hal yang menarik daripada hal-hal yang 

merupakan kekhususan dari pekerjaan tersebut. Keadaan semacam ini dapat 

menimbulkan stereotip benar atau salah sama sekali. 

 

II. TUJUAN DAN FUNGSI ALAT  

Tes ini disusun dengan tujuan untuk mengukur minat seseorang berdasarkan 

sikap seseorang terhadap suatu pekerjaan. Selain itu juga berdasarkan atas ide-ide 

stereotip terhadap pekerjaan yang bersangkutan. 

Tujuan penting dari tes ini bukan hanya mengetahui kebenaran stereotip 

tersebut, tetapi untuk mengetahui bahwa konsep tersebut benar-benar ada dan dapat 

merupakan pengaruh yang kuat terhadap konsep–konsep seseorang mengenai suatu 

pekerjaan. Biasanya apabila seseorang menyatakan suka atau tidak suka terhadap 

suatu pekerjaan tertentu, maka ia juga memperlihatkan sikap yang sama terhadap 

idenya. Walaupun dalam kenyataannya banyak pekerjaan yang berbeda dengan 

konsepnya. 

 

 

III. ADMINISTRASI DAN PELAKSANAAN TES  

3.1. Deskripsi Alat Tes    

Tes ini terdiri dari suatu formulir (blanko) yang berisi suatu daftar pekerjaan 

yang disusun menjadi 9 kelompok dengan kode huruf dari A sampai dengan I, dan 

dibedakan antara pria (laki-laki) dan wanita (perempuan). 
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Masing-masing kelompok (yakni A sampai dengan I) terdiri dari 12 jenis 

pekerjaan, yang masing-masing mewakili kategori pekerjaan tertentu. 

Adapun kedua belas kategori pekerjaan tersebut adalah: 

1. Outdoor: aktifitas pekerjaan dilakukan di luar, di udara terbuka, tidak 

berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya rutin. 

Untuk laki-laki: petani, penjaga hutan, juru ukur, penyidik, ahli sortir kulit, 

nelayan, sopir, petani tanaman hias. 

Untuk perempuan: pekerja pertanian, guru pendidikan jasmani, pramugari 

kapal, ahli pertanaman, Pembina keolahragaan, peternak, petani bunga, 

peternak ayam, tukang kebun. 

2. Mechanical:  pekerjaan yang ada hubungannya dengan mesin, alat mekanik. 

Untuk laki-laki: insinyur sipil, ahli pembuat alat-alat, tukang bubut, tukang 

listrik, montir, instalator, pembuat arlogi, montir radio, tukang las. 

Untuk perempuan: pengemudi kendaraan militer, petugas assembling alat-

alat, petugas mesin rajut, petugas pompa bensin, ahli reparasi jam, ahli 

goson lensa, petugas mesin sulam, ahli reparasi permata, petugas mesin 

kaos kaki. 

3. Computational: pekerjaan yang berhubungan dengan angka-angka. 

Untuk laki-laki: akuntan ahli statistik, auditor, penilai pajak pendapatan, guru 

matematika, pembantu kasir bank, kasir, juru bayar, petugas pajak. 

Untuk perempuan: akuntan, pegawai urusan gaji, auditor, petugas mesin 

hitung, guru ilmu pasti, kasir, ahli tata buku, juru bayar, pegawai pajak. 

4. Scientific: pekerjaan yang menyangkut aktifitas analisis, penyelidikan, 

penelitian, eksperimen kimia, dan ilmu pengetahuan lainnya. 

Untuk laki-laki: ilmiawan, insinyur, kimia industri, ahli metereologi, ahli biologi, 

ahli pertanian, ahli botani, ahli astronomi, ahli geologi, asisten laboratorium. 

Untuk perempuan: ilmiawati, insinyur kimia industri, ahli metereologi, ahli 

pertanian, ahli botani, ahli astronomi, ahli geologi, asisten laboratorium. 

5. Personal Contact: pekerjaan yang berhubungan dengan manusia, diskusi, 

membujuk, bergaul dengan orang lain, pada dasarnya adalah suatu 

pekerjaan yang membutuhkan kontak dengan orang lain. 

Untuk laki-laki: manajer bidang penjualan, penyiar radio, salesman, agen biro 

iklan, petugas wawancara, pedagang keliling, juru lelang, petugas hubungan 

kemasyarakatan, salesman asuransi. 

Untuk perempuan: penjual hasil mode, penyiar radio, sales girl, agen biro 

iklan, petugas wawancara, pedagang keliling, peraga alat kosmetik, petugas 

humas, peraga bahan-bahan yang dijual. 



Modul Praktikum Psikologi   39 
 

6. Aesthetic: pekerjaan yang berhubungan dengan hal seni dan menciptakan 

sesuatu. 

Untuk laki-laki: seniman, artis komersil, arsitek, dekoratot interior, perancang 

hiasan, pemotret, penata panggung, penata etalase, perancang motif tekstil. 

Untuk perempuan: seniwati, artis komersil, guru kesenian, dekorator interior, 

perancang busana, pemotret, penata panggung, penata etalase, perancang 

motif tekstil. 

7.  Literary: pekerjaan yang berhubungan dengan buku, membaca, mengarang. 

Untuk laki-laki: wartawan, pengarang, penulis drama, ahli sejarah, ahli 

perpustakaan, penulis majalah, kritikus buku, penulis sandiwara radio, 

penyiar. 

Untuk perempuan: wartawan, pengarang, penulis drama, ahli sejarah, ahli 

perpustakaan, penulis majalah, kritikus buku, penulis sandiwara radio, 

penyiar. 

8. Musical: memainkan music, appresiasi, dan hal-hal yang lain yang berkaitan 

dengan musik.  

Untuk laki-laki: pianis orkes, dirigen oskes, komponis, kritikus musik, guru 

musik, pemain musik, ahli pustaka musik, pemimpin band, pramuniaga toko 

musik.  

Untuk perempuan: pianis orkes, dirigen oskes, komponis, kritikus musik, guru 

musik, pemain musik, ahli pustaka musik, pemimpin band, pramuniaga toko 

musik.  

9. Social service : pekerjaan yang berkaitan dengan pelayanan terhadap 

kepentingan masyarakat, kesejahteraan umum, membimbing, menasehati, 

memahami, melayani, dan sebahagainya. 

Untuk laki-laki : guru SD, psikolog pendidikan, kepala sekolah, pekerjaan 

sosial, pembina rohani, organisator kepramukaan, pejabat klub remaja, ahli 

penyuluh jabatan, petugas kesejahterean sosial. 

Untuk perempuan : guru SD, psikolog pendidikan, kepala sekolah, pekerjaan 

sosial, pembina rohani, organisator kepamuakaan, pejabat klub remaja, ahli 

penyuluh jabatan, petugas kesejahterean sosial. 

10. Clerikal : pekerjaan yang menuntuk ketelitian, kerapihan dan keretepatan 

Untuk laki-laki : manajer bank, sekretaris perusahaan, pegawai kota praja, 

pagai asuransi, petugas arsip, petugas pengiriman barang, pagawai kantor, 

pegawai kantor pos, petugas ekspedisi (surat) 
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Untuk perempuan : sekretaris pribadi, juru ketik, reseptionis, penulis steno, 

petugas arsip, pegawai bank, pegai kantor, pegawai kantor pos, penyusun 

arsip. 

11. Practical : pekerjaan yang memerlukan keterampilan, praktek, karya per-

tukangan.  

Untuk laki-laki : tukang kayu, ahi bangunan, ahli mabel, tukang cat, tukang 

batu, petugas mesin perkayuan, tukang plaster tembok, tukang sepatu.  

Untuk perempuan : modiste, pembuat pot keramik, ahli penata rambut, ahli 

penjilit buku, pengurus rumah tangga, tukang binatu, penjahit, petugas mesin 

sulam, juru masak. 

12. Medical : pekerjaan yang berhubungan dengan pengobatan, perawatan 

penyakit, penyembuhan, dan hal yang berkaitan dengan medis dan biologis. 

Untuk laki-laki : dokter, ahli bedah, dokter hewan, ahli farmasi/apoteker, 

dokter gigi, ahli kacamata, ahli rontgen, ahli fisioterapi, mantri kesehatan. 

Untuk perempuan : dokter, ahli bedah, dokter hewan, ahli farmasi/apoteker, 

dokter gigi, ahli kacamata, ahli rontgen, ahli fisioterapi, mantri kesehatan. 

dokter, ahli bedah, dokter hewan, ahli farmasi/apoteker, dokter gigi, ahli 

kacamata, ahli rontgen, ahli fisioterapi, perawat orang tua. 

 

3.2. Agenda Praktikum 

1.  Briefing  

2.  Praktikum 

3.  Feedback praktikum 

4.  Pengumpulan laporan 

5. Feedback laporan 

6. Pengumpulan laporan akhir 

 

 

 

3.3. Ketentuan Klien  

 The Rothwell-Miller Test digunakan untuk mengukur minat seseorang yang 

berusia 17 tahun keatas (dewasa). 

 

3.4. Instruksi Tes 

  The Rothwell-Miller dapat diberikan kepada testee secara perseorangan 

maupun klasikal (kelompok). Instruksi biasanya sudah terdapat dalam formulir 

(blanko) sehingga bagi testee yang sudah dewasa dapat diinstruksikan untuk 
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membaca sendiri, kecuali untuk orang dewasa dengan inteligensi rendah (dull-

normal). Bagi testee dull-normal, dianggap diragukan kemampuannya untuk 

memahami instruksi tes yang tertulis sehingga perlu diberikan beberapa contoh 

untuk dapat mengerjakannya dengan tepat. Bahkan kadang masih harus 

dilengkapi dengan memeriksa pekerjaannya setiap saat untuk mencegah 

kemungkinan berbuat kesalahan. 

 

 Secara umum prinsip administrasi tes ini adalah: 

1. Bila testee sudah menerima formulir (blanko), intruksikan untuk menulis 

identitas (nama dan keterangan lain yang terdapat dalam formulir tersebut). 

2. Setelah selesai menuliskan identitas, kepada testee diintruksikan untuk 

membuat rangking dari daftar pekerjaan yang tersedia dari formulir tes. 

Rangking dimulai dari nomor 1 untuk pekerjaan yang paling disukai dalam satu 

kelompok, dan berakhir dengan nomor 12 untuk pekerjaan yang paling tidak 

disukai, terlepas dari besar kecilnya gaji ataupun keberhasilan/kegagalan 

dalam mengerjakan pekerjaan tersebut.  

3. Tanyakan apakah testee sudah jelas/belum tentang tugasnya. Bila sudah jelas 

dapat langsung mengerjakan tes tetapi bila testi belum jelas, jelaskan lagi 

tugas testee (seperti no 2). 

4. Terangkan pada testee agar jangan ada yang terlewati. 

5. Setelah testee menyelesaikan tugasnya (merangking dari kelompo A sampai 

dengan kelompok 1), kemudian intruksikan untuk menuliskan 3 jenis pekerjaan 

yang disukainya, tidak harus sama dengan pekerjaan yang terdapat dalam 

daftar. 

6. Pada dasarnya waktu untuk mengerjakan tes tidak dibatasi, namun biasanya 

orang dewasa normal dapat menyelesaikan tes ini dalam waktu 20 menit. 

7. Sebelum dikumpulkan testee diminta untuk mengecek pekerjaan, apakah 

terdapat kesalahan merangking atau tidak. 

 

3.5. Skoring 

Ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk proses skoring pada tes RMIB 

ini: 

1. Hasil rangking yang dibuat oleh testee dipindahkan ke dalam suatu kerangka 

yang terdapat pada bagian terakhirdari formulir tersebut. 

2. Caranya: 

a. Pengisian dimulai pada kolom yang diarsir untuk setiap kelompok 

sehingga untuk kelompok : 
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A. Dimulai dari Outdoor 

B. Dimulai dari Mechanical  

C. Dimulai dari Computation 

D. Dimulai dari Science 

E. Dimulai dari Personal Contact 

F. Dimulai dari Aesthetic  

G. Dimulai dari Literary 

H. Dimulai dari Music 

I. Dimulai dari Sosial Service. 

 

b. Jumlahkan masing-masinng jenis pekerjaan ke kanan, tuliskan pada ∑ 

total. 

c. Buatlah rangking dari ∑ total (poin b) dimulai dari jumlah yang paling kecil 

sehingga rangking 1 sampai dengan jumlah terbesar rangking 12. Bila 

terdapat angka yang sama berikan rangking yang sama pula. 

d. Tuliskan persentil sesuai dengan norma kelompok (bila ada). 

  

3.6. Cara Pengecekan 

 Untuk melakukan pengecekan apakah tidak terdapat kesalahan dalam 

memindahkan angka-angka rangking, maka sesudah dijumlahkan, hasil 

penjumlahannya harus sama dengan 702. Apabila terdapat dua angka yang sama, 

maka masing-masing angka dikurangi atau ditambah 0,5 sesuai dengan 

keperluannya.  

Konsistensinya jawaban testee dapat dilihat dari: 

1. Penyebaran pilihan pekerjaan; apakah menetap pada kategori yang sama dari 

tiap-tiap kelompok. 

2. Pilihan bebas; apakah pilihan ini sesuai dengan hasil rangking yang diberikan 

atau hasil yang muncul di dalam rangking. 

3. Cara pemberian rangking; apakah responden membuat rangking secara 

berurutan atau tidak. 

3.7. Interpretasi 

Apabila seseorang memberikan jawaban yang tidak konsisten, maka hal ini  dapat 

diartikan sebagai: 

1. Pengetahuan tentang pekerjaan-pekerjaan tersebut sangat kurang. 

2. Merupakan indikasi daripada sikap acuh tak acuh terhadap jenis pekerjaan ada. 

3. Kelalaian atau kecerobohan testee, bahkan dapat diartikan sebagai sikap 

opoisisi terhadap tugas. 



Modul Praktikum Psikologi   43 
 

4. Kemungkinan bahwa pekerjaan yang bersangkutan tidak mewakili kategori yang 

ada. 

5. Kemungkinan bahwa ada beberapa elemen dari pekerjaan itu sendiri cenderung 

menyalahi stereotip yang ada.  

 

3.8. Cara Interpretasi 

 Interpretasi dilakukan dengan melihat raw score testee. Semakin rendah raw 

score, pekerjaan makin disukai dan makin tinggi raw score, pekerjaan makin tidak 

disukai. Sedangkan dengan melihat urutan skor untuk masing-masing pekerjaan, 

dapat dilihat bagaimana pola minat testee.  

 Akan tetapi untuk dapat melihat bagaimana pola minat seseorang 

dibandinngkan dengan pola minat dari kelompoknya, perlu menggunakan norma 

persentil yang teah dibuat. Persentil di atas75 % tergolong tinggi dan persentil di 

bawah 25 % tergolong rendah. 

 Apabila hanya terdapat 1 kategori yang mempunyai persentil tinggi, maka 

dapat diartikan testee mempunyai minat yang sangat kuat terhadap jenis pekerjaan 

tersebut. Sedangkan jenis pekerjaan yang hanya dinilai berdasarkan kesenangan 

dan tidak dimaksudkan untuk mendapatkan pekerjaan atau status. 

Apabila tidak terdapat satu pun kategori yang dapat dimasukkan dalam persentil 

tinggi maka hal ini berarti bahwa: 

1. Individu kurang memahami atau kurang mendapatkan informasi tentang 

pekerjaan-pekerjaan tersebut. Mungkin juga individu tidak mau memahami 

instruksi yang diberikan (oposisi). Atau individu merasa letih  sehingga 

konsentrasinya terganngu.  

2. Individu tidak mempunyai pola minat yang dapat dikembangkan dengan baik. 

3. Individu memiliki sejumlah minat terhadap jenis pekerjaan yang tidak terdapat 

dalam daftar. 

  Apabila ada beberapa jenis pekerjaan yang mendapatkan persentil yang 

sama tingginya atau terjadi pengelompokan dari beberapa minat. Dalam hal ini 

dapat dibedakan menjadi dua hal yaitu: 

1. Pengelompokan minat terhadap jenis pekerjaan yang sama. 

2. Pengelompokan minat terhadap jenis pekerjaan yang berlawanan. 

Untuk hal pertama dapat diartikan bahwa individu mempunyai minat 

terhadap keaktiifan tertentu, bukan pada jenis pekerjaannya. Pemilihan ini lebih 

didasarkan pada sikap mental seseorang. Sedangkan hal yang kedua dapat 

berarti adanya konflik dalam diri individu, yaitu antara dan sikap dasar dan 

keinginan-keinginan yang berbeda. 
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3.9. Evaluasi Hasil Praktikum 

  Untuk melihat sejauh mana tingkat keberhasilan mahasiswa dalam melakukan 

Praktikum, maka dilakukan evaluasi kegiatan yaitu: 

a. Pembuatan dan pengumpulan laporan. 

b. Syarat kelulusan praktikum. 

 Mahasiswa dinyatakan lulus praktikum apabila: 

i. Kehadiran (presensi) praktikum 100% 

ii. Nilai praktikum minimal C, dengan acuan penilaian: 

Tingkat Kompetensi Sedang  

A ≥ 85 

75 ≤ B+ < 85 

65 ≤ B < 75 

55 ≤ C+ < 65 

45 ≤ C < 55 

35 ≤ D < 45 

E < 35 

 

iii. Semua aspek penilaian mata kuliah yang terkait dengan praktikum terpenuhi. 

 

 

 

 

 

 

 

BECK DEPRESSION INVENTORY 

 

I. LATAR BELAKANG ALAT TES 

 Beck Depression Inventory (BDI) disusun oleh Dr. Aaron T.Beck. BDI 

berdasarkan perspektif psikodinamika, tes ini dikembangkan melalui cerita-cerita orang 

yang mengalami depresi dari deskripsi verbatim atau bahkan novel untuk kemudian 

dibuat dalam butir-butir skala BDI. Kemudian BDI juga merefleksikan tingkat keparahan 

atau intensitas depresi. 

 

II. TUJUAN DAN FUNGSI ALAT  
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Tes ini merupakan self report inventory untuk mengukur atau mengungkap 

depresi. Tes ini mengungkap 21 kategori simptom depresi. Tiap kategori 

menggambarkan manifestasi perilaku spesifik dari gangguan depresi. 

 

III. ADMINISTRASI DAN PELAKSANAAN TES  

3.1. Deskripsi Alat Tes    

  Tes ini terdiri dari pernyataan dengan pilihan berganda, terdiri dari butir aitem 

A s/d U dengan jumlah 21 aitem. Adapun butir 21 kategori simptom depresi yang 

diungkap adalah : 

1. A. Kesedihan (sadness) 

2. B. Pesimisme (pessimism) 

3. C. Rasa gagal (sense of failure) 

4. D. Ketidakpuasan (dissatisfaction)  

5. E. Rasa bersalah (guilty feeling) 

6. F. Pengharapan akan hukuman (expectation of  punishment) 

7. G. Tidak suka terhadap diri sendiri (self dislike)  

8. H. Penuduhan terhadap diri sendiri (self  accusation)  

9. I. Ide/keinginan bunuh diri (suicidal ideas)  

10. J. Frekuensi menangis (crying)  

11. K. Mudah tersinggung (irritability)  

12. L. Kecenderungan menarik diri dari lingkungan (social withdrawal) 

13. M. Ketidakmampuan mengambil keputusan(indecisivenes) 

14. N. Penilaian negatif terhadap tubuh (body image change) 

15. O. Kelambanan dalam bekerja (work retardation)  

16. P. Sulit tidur (insomnia) 

17. Q. Mudah lelah (fatigue) 

18. R. Hilangnya nafsu makan (anorexia) 

19. S. Berat badan menurun (weight loss) 

20. T. Preokupasi somatik (somatic preoccupation) 

21. U. Hilangnya libido seksual (loss of libido) 

   Dari ke 21 aitem Beck Depression Inventory (BDI) dapat dibagi 

menjadi empat kelompok :  

1. Simptom afektif (faktor 1) terdiri dari butir aitem A, D, J, dan K 

2. Simptom motivasional (faktor 2) terdiri dari butir aitem B, I, L, M, dan O 

3. Simptom kognitif (faktor 3) terdiri dari butir aitem C, E, F, G, H, dan N 

4. Simptom fisik dan vegetative (faktor 4) terdiri dari butir aitem P, Q, R, S, 

T,dan U 
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3.2. Agenda Praktikum 

1.  Briefing  

2. Praktikum  

3. Feedback praktikum 

4. Pengumpulan laporan 

5. Feedback laporan 

6. Pengumpulan laporan akhir 

 

3.3. Ketentuan Klien  

    Tes Beck Depression Inventory ini dapat digunakan untuk individu 

usia 13 tahun ke atas.  

 

3.4. Instruksi Tes 

   Tes Beck Depression Inventory dapat diberikan kepada testee secara 

perseorangan maupun klasikal (kelompok). Instruksi biasanya sudah terdapat 

dalam formulir (blanko) sehingga bagi testee yang sudah dewasa dapat 

diinstruksikan untuk membaca sendiri, kecuali untuk orang dewasa dengan 

inteligensi rendah (dull-normal).  

   Secara umum prinsip administrasi tes ini adalah: 

1.    Bila testee sudah menerima formulir (blanko), intruksikan untuk menulis 

identitas (nama dan keterangan lain yang terdapat dalam formulir tersebut). 

2. Setelah selesai menuliskan identitas, kepada testee diintruksikan untuk 

membaca petunjuk pengerjaan sebagai berikut : 

“ Berikut ini ada serangkaian pernyataan yang menggambarkan keadaan 

Anda pada saat ini. Bacalah tiap pernyataan dengan cermat, kemudian 

pilihlah pernyataan yang paling mencerminkan keadaan diri anda dan apa 

yang ada rasakan akhirakhir ini. 

Pada setiap pernyataan, ada 4 sampai 6 alternatif pernyataan dan Anda 

boleh memilih lebih dari satu pernyataan. Berilah tanda silang (x) pada 

alternative pernyataan yang Anda pilih. Tidak ada jawaban yang salah dan 

jangan sampai ada yang terlewati”. 

3. Tanyakan apakah testee sudah jelas/belum tentang tugasnya. Bila sudah jelas 

dapat langsung mengerjakan tes tetapi bila testi belum jelas, jelaskan lagi 

tugas testee (seperti no 2). 

4. Sebelum dikumpulkan testee diminta untuk mengecek tugasnya. 

5. Pada dasarnya waktu untuk mengerjakan tes tidak dibatasi. 
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3.5. Skoring 

Ketika skoring ada perpaduan skor yang harus dilihat yang nilainya 

berkisar antara 0 – 3. Skor kemudian dijumlah total nya dan kemudian dilihat 

pengelompokannya sesuai norma. 

 

3.6. Norma  

  Norma untuk penggolongan intensitas depresi adalah : 

Intensitas  Skor BDI 

Normal  0 – 9 

Ringan  10 – 15 

Sedang  16 – 23 

Berat  24 – 63 

 

3.7. Evaluasi Hasil Praktikum 

Untuk melihat sejauh mana tingkat keberhasilan mahasiswa dalam 

melakukan praktikum, maka dilakukan evaluasi kegiatan yaitu:  

a. Pembuatan dan pengumpulan laporan 

b. Syarat kelulusan praktikum 

Mahasiswa dinyatakan lulus praktikum apabila:  

i. Kehadiran (presentasi) praktikum 100% 

ii. Nilai praktikum minimal C, dengan acuan penilaian: 

 

 

Tingkat Kompetensi Sedang  

A ≥ 85 

75 ≤ B+ < 85 

65 ≤ B < 75 

55 ≤ C+ < 65 

45 ≤ C < 55 

35 ≤ D < 45 

E < 35 

 

iii. Semua aspek penilaian mata kuliah yang terkait dengan praktikum terpenuhi. 
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NEUROTIC SCALE QUESTIONNAIRE 

 

I. LATAR BELAKANG ALAT TES 

  Dasar teori tes Neurotic Scale Questionnaire (NSQ) dari Freud yang 

mengungkapkan bahwa kecemasan merupakan problem sentral neurosis. NSQ adalah 

alat ukur yang terhitung cepat, ringkas, mudah administrasinya dan mudah 

penyekorannya.  

 

II. TUJUAN DAN FUNGSI ALAT  

Tes NSQ bertujuan untuk mengukur evaluasi tingkat neurotik dan prekondisi 

neurotik. Pengukuran dengan NSQ dikenal sebagai prekondisi untuk menghadapi 
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kondisi neurosis secara social dan individual. Hal ini penting untuk mengevaluasi dan 

mengecek seberapa parah kondisi neurosis sebelum dilakukan langkah-langkah 

tritmen.   

  

III. ADMINISTRASI DAN PELAKSANAAN TES  

3.1. Deskripsi Alat Tes    

   Tes ini terdiri dari 40 butir soal, dikerjakan dalam waktu 5-10 menit. 

Skor NSQ dibedakan tidak hanya antara yang normal dan abnormal tetapi juga 

berbagai tingkatan kecenderungan neurotic pada orang normal sekalipun. NSQ 

secara statistik cukup memuaskan validitas construct, validitas concrete. 

   Faktor-faktor yang diungkap dalam tes : 

• Faktor I : Overprotection : lembut, cultured, protected, emotional sensitivity vs 

tidak berperasaan, keras, tak berminat pada artistic, praktis, logis, realis, 

percaya diri, objektif, independen, cenderung psychosomatic disorder 

• Faktor F : Depressiveness : serius, murung, mengasingkan diri, pendiam, 

malu-malu, introspektif, gelisah, lambat adaptasi, kaku, konvensional, lamban 

vs riang, hura-hura, humoris, antusias, suka bergaul, mudah adaptasi, enerjik, 

impulsive, terburu-buru, cenderung baik pada kesan pertama. 

• Faktor E : mudah terpengaruh, tergantung, penurut, suka mengeluh, semangat 

juang rendah, siap mengalah dalam konflik, sensitif secara sosial vs dominan, 

asertif, otoriter, kompetitif, teguh pendirian, tegas, angkuh, tidak sensitif secara 

sosial. 

• Faktor An (Anxiety) 

• Faktor O : khawatir, rasa bersalah vs self confidence 

• Faktor Q4 : tegang (frustration yang dialami) vs tenang 

• Faktor C : ego lemah or ketidakmatangan dan ketidakstabilan emosional vs 

ego strength 

 

3.2. Agenda Praktikum 

1. Briefing  

2. Praktikum  

3. Feedback praktikum 

4. Pengumpulan laporan 

5. Feedback laporan 

6. Pengumpulan laporan akhir 
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3.3. Ketentuan Klien  

    Tes NSQ ini sesuai untuk remaja dan orang dewasa yang normal 

maupun yang memang mengalami gangguan neurotik. 

 

3.4. Instruksi Tes 

 Tes NSQ dapat diberikan kepada testee secara perseorangan maupun 

klasikal (kelompok). Instruksi biasanya sudah terdapat dalam formulir (blanko) 

sehingga bagi testee yang sudah dewasa dapat diinstruksikan untuk membaca 

sendiri, kecuali untuk orang dewasa dengan inteligensi rendah (dull-normal).  

  Secara umum prinsip administrasi tes ini adalah: 

1. Tes NSQ disajikan dalam bentuk booklet. Instruksi ada di halaman depan 

diikuti oleh 40 butir soal. Ada tiga alternative jawaban yang disediakan. 

2. Testee yang dites mengisi biodata pada lembar jawaban tes. 

3. Setelah itu, tester membacakan instruksi tes dengan keras dan jelas, 

selanjutnya tester dapat menanyakan apabila terdapat hal-hal yang kurang 

jelas dari NSQ, selanjutnya individu diminta mulai menjawab soal-soal pada 

NSQ. 

4. Sebaiknya tidak ada campur tangan tester saat tes berlangsung kecuali apabila 

individu bertanya tentang maksud dari suatu kata atau kalimat yang terdapat 

dalam NSQ. 

5. Sebelum testee meninggalkan ruangan, tester mengecek kelengkapan jawaban 

sehingga tidak aka nada soal yang terlewatkan. 

6. ……. (Raw Score) 

 

 

 

3.5. Skoring 

Tiap nomor mengandung faktor tertentu dan nilai tertentu. Cari paling 

pojok kanan nilai itu tiap nomornya, lalu jumlahkan dengan faktor yang sama 

sampai 10 nomor. Tiap faktor paling banyak memiliki nilai = 20 (skor tertinggi X 10) 

• Faktor I (1-5, 21-25) total = ……. (Raw Score) 

• Faktor F (6-10, 26-30) total = ……. (Raw Score) 

• Faktor E (11-15, 31-35) total = ……. (Raw Score) 

• Faktor An (16-20, 36-40) total = ……. (Raw Score) 

Total nilai NSQ (I,F,E,An) = ……. (Raw Score) 

Ubah raw score (on the component) ke dalam sten score. 
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3.6. Interpretasi   

  Interpretasi dimulai ddari melihat hasil nilai sten nya. Nilai yang lebih tinggi 

dari rerata menunjukkan kecenderungan neurosis dan beberapa bentuk kesalahan 

penyesuaian diri dan ada sejumlah kemungkinan criteria validasi yang mana skor 

tes dibandigkan untuk memberikan nilai tambah bagi interpretasi. 

   

3.7. Evaluasi Hasil Praktikum 

Untuk melihat sejauh mana tingkat keberhasilan mahasiswa dalam 

melakukan praktikum, maka dilakukan evaluasi kegiatan yaitu:  

a. Pembuatan dan pengumpulan laporan 

b. Syarat kelulusan praktikum 

Mahasiswa dinyatakan lulus praktikum apabila:  

i. Kehadiran (presentasi) praktikum 100% 

ii. Nilai praktikum minimal C, dengan acuan penilaian: 

Tingkat Kompetensi Sedang  

A ≥ 85 

75 ≤ B+ < 85 

65 ≤ B < 75 

55 ≤ C+ < 65 

45 ≤ C < 55 

35 ≤ D < 45 

E < 35 

 

iii. Semua aspek penilaian mata kuliah yang terkait dengan praktikum terpenuhi. 

 

PAPI KOSTIK 

 

I. LATAR BELAKANG ALAT TES 

Tes papi kostik didasarkan pada teori Murray, tes ini mirip dengan need pada 

EPPS, mendasari diagnosis trait-trait kepribadian yang menetap. Tes ini merupakan tes 

yang lengkap, mudah disajikan dan diskor. Tes ini cenderung menghindari terminologi 

dan interpretasi klinis. 

 

II. TUJUAN DAN FUNGSI ALAT  
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Tes papi kostik bertujuan untuk mengungkap aspek-aspek kepribadian yang 

secara komprehensif relevan dengan dunia kerja dan dapat dimanfaatkan sebagai alat 

diskusi dan konseling.  

 Tes ini mendiagnosis acuan individu dalam melakukan cara-cara spesifik yang 

didasarkan pada hal-hal yang telah terjadi sebelumnya dan dapat memprediksi 

kecenderungan umum yang akan muncul. Mendiagnosis aspek-aspek internal yang 

menentukan tingkah laku. Tes papi kostik bertujuan untuk mencapai  kepuasan 

kebutuhan dan menghindari fustrasi/tidak terpuaskannya kebutuhan dan mengenali 

kebutuhan yang tidak terpuaskan serta mengenali hal-hal yang dapat memunculkan 

gangguan tingkah laku.  

 

III. ADMINISTRASI DAN PELAKSANAAN TES  

3.1. Deskripsi Alat Tes    

Tes papi kostik memuat 10 skala kebutuhan dan 10 skala peran dan 

mengekspresikan pernyataan: “ Saya suka untuk melakukan……”.  

Sepuluh skala kebutuhan dalam papi kostick adalah : 

Need to control others (P) Need to belong to groups (B) 

Need for rules and supervision (W) Need to relates closely to individuals 

(O) 

Need for change (Z) Need to be forceful (K) 

Need to finish a task (N) Need to achieve (A) 

Need to be noticed (X) Need to be supportive (F) 

 

 

 

 

Sepuluh skala peran yang didiagnosis adalah : 

Leadership role (L) Ease in decision making (I) 

Organized type (C) Work pace (T)  

Attention to detail (D) Emotional restraint (E) 

Conceptual thinker (R Role of the hard worker (G) 

Social harmonizer (S) Integratif planner (H) 

 

  Faktor-Faktor Papi Kostick dalam versi bahasa Indonesia adalah: 

T : Tipe selalu sibuk  E : Pengendali emosi  
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V : Orang yang bersemangat K : Agresi  

X : Untuk mendapatkan perhatian F : Dukungan dari atasan  

S : Pergaulan luas W : Kebutuhan taat pada aturan dan 

pengarahan  

B :Kebutuhan betah terhadap 

kelompok 

N : Penyelesaian tugas secara  

pribadi  

 

O :Kebutuhan untuk mendekati & 

menyayangi 

G : Perkiraan sebagai pekerja keras 

R : Tipe teoritikal A : Kebutuhan berprestasi  

D : Senang pekerjaan terperinci L : Peran sebagai pemimpin 

C : Tipe pengatur P : Mengendalikan orang lain 

Z : Hasrat berubah I : Mudah dalam membuat 

keputusan 

 

   Faktor-Faktor itu dikelompokkan ke dalam 7 klasifikasi yaitu: 

 1. Kepemimpinan : faktor L, P, dan I 

 2. Aktivitas   : faktor T dan V 

 3. Pergaulan : faktor X, S, B, dan O 

 4. Gaya kerja : faktor R, D, dan C 

 5. Sifat   : faktor Z, E, dan K 

 6. Ketaatan : faktor F dan W 

 7. Arah kerja : N, G, dan A 

 

3.2. Agenda Praktikum 

1. Briefing  

2. Praktikum  

3. Feedback praktikum 

4. Pengumpulan laporan 

5. Feedback laporan 

6. Pengumpulan laporan akhir 

 

3.3. Ketentuan Klien  

    Tes papi kostik ini sesuai untuk remaja dan orang dewasa yang 

normal. 

 

3.4. Instruksi Tes 

1. Peserta dibagikan lembar kerja dan buku soal 
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2. Tuliskan nama, jenis kelamin, usia dan tanggal pemeriksaan 

3. Bisa menggunakan pulpen atau pensil 

4. Tugas peserta hanya memilih salah satu dari 2 pernyataan yang ada 

5. Dengan cara melingkari tanda panah yang ada pada lembar jawaban 

6. Pernyataan yang dipilih berdasarkan gambaran yang paling mendekati diri 

peserta 

7. Kerjakan dari sebelah kanan  

8. Terdapat 90 pasang pernyataan 

9. Dikerjakan secepat mungkin, jangan ada yang terlewat 

10. Jika terdapat jawaban yang salah, peserta dapat membetulkannya 

 

3.5. Skoring 

1. Hitunglah jumlah panah sesuai dengan alur yang ada 

2. Tuliskan di kotak yang sudah tersedia 

3. Total skor masing-masing kotak harus 45 

 

3.6. Grafik 

1. Pindahkan angka yang terdapat dalam kotak, ke grafik yang ada 

2. Kemudian sambungkan titik-titik dengan menggunakan penggaris dan 

pulpen merah 

3. Nanti akan terlihat sebuah pola. Pola ini nantinya yang akan diinterpretasi 

 

3.7. Interpretasi   

Tes ini terdapat role dan need yang memiliki 7 aspek yang diukur yaitu : 

Work Direction, Leadership, Activity, Social Nature, Workstyle, Temperament,  dan 

Followership. Angka tinggi berarti memiliki role atau need yang tinggi terhadap sub 

aspek yang ada. 

  

3.8. Evaluasi Hasil Praktikum 

Untuk melihat sejauh mana tingkat keberhasilan mahasiswa dalam 

melakukan praktikum, maka dilakukan evaluasi kegiatan yaitu:  

a. Pembuatan dan pengumpulan laporan 

b. Syarat kelulusan praktikum 

Mahasiswa dinyatakan lulus praktikum apabila:  

i. Kehadiran (presentasi) praktikum 100% 

ii. Nilai praktikum minimal C, dengan acuan penilaian: 
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Tingkat Kompetensi Sedang  

A ≥ 85 

75 ≤ B+ < 85 

65 ≤ B < 75 

55 ≤ C+ < 65 

45 ≤ C < 55 

35 ≤ D < 45 

E < 35 

 

iii. Semua aspek penilaian mata kuliah yang terkait dengan praktikum terpenuhi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDWARDS PERSONAL PREFERENCE SCHEDULE TEST 

 

 

I. LATAR BELAKANG ALAT TES 

 

EPPS (Edwards personal preference schedule) di desain terutama sebagai 

alat/instrumen dalam penelitian dan konseling untuk mengukur secara cepat dan tepat 

sejumlah variabel kepribadian normal yang independen. 

EPPS merupakan salah satu tes verbal, dimana karena sifat-sifat dari tes verbal 

ini dapat membuat individu menjadi waspada sehingga bisa saja berbohong. Namun 
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harus diingat bahwa korelasi antara apa yang dicerminkan keluar melalui jawaban-

jawaban dengan keadaan yang sebenarnya mempunyai korelasi yang tinggi (0,871). 

Dalam menyusun EPPS, Edwards mengambil 15 need dari 20 need yang 

dikemukakan oleh H.A. Murray. Lima need yang tidak digunakan oleh Edwards dalam 

EPPS adalah : 

1. Counter action yaitu kebutuhan untuk memperbaiki kesalahan. 

2. Defendance yaitu kebutuhan untuk melindungi diri sendiri. 

3. Rejection yaitu kebutuhan untuk memisahkan diri dari sesuatu yang tidak   disukai. 

4. Play yaitu kebutuhan untuk bermain. 

5. Understanding yaitu kebutuhan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan umum 

yang timbul dalam pikiran. 

Kelima need tersebut tidak diungkapkan lagi dalam EPPS karena dianggap 

sudah mewakili oleh 15 need lainnya. Need-need dalam EPPS merupakan gejala 

kontinum dari positif sampai yang negatif. EPPS dituangkan dalam bentuk forced 

choice technique (fct), sesuai dengan kehidupan sehari-hari/merupakan pencerminan 

keadaan sehari-hari, dimana individu dipaksakan untuk memilih sesuatu yang implisit 

berarti menolak yang lain. Disini individu harus memilih salah satu pernyataan yang 

lebih disukainya. 

EPPS termasuk tes kepribadian tipe obyektif, ciri sebagai berikut : 

1. Tidak terkait pada waktu yang digunakan untuk mengerjakan tes. 

2. Ekspresi jawaban dibatasi oleh alternatif yang tersedia. 

3. Respon/jawaban merupakan gambaran dari kondisi internal subjek. 

4. Norma memberikan gambaran tentang kondisi subjek. 

Walaupun dalam mengerjakan tes EPPS individu dapat saja berbohong, 

namun antara apa yang dicerminkan keluar dengan keadaan “dalamnya” mempunyai 

korelasi yang tinggi yaitu 871. 

Hal yang perlu dihindari dalam tes in i adalah adanya social desirability 

(sesuatu yang diinginkan oleh lingkungan sosial). Edwards berusaha 

mengantisipasinya dengan menyajikan dua pernyataan yang mengungkap trait 

kepribadian yang berbeda dalam setiap nomor. 

 

II. TUJUAN DAN FUNGSI TES 

EPPS (Edwards Personal Preference Schedute) bertujuan dan berfungsi 

mengungkap 15 need yaitu :  

1. Achievement (ach), yaitu kemauan dan kesanggupan (bukan kemampuan) untuk 

berprestasi. 
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2. Deference (def). Yaitu kemampuan untuk menyesuaikan diri dan mengikuti aturan-

aturan yang berlaku. 

3. Order (ord), yaitu kebutuhan akan keteraturan dalam menunaikan tugas, kewajiban, 

maupun haknya. 

4. Exhibition (exh), yaitu kebutuhan untuk menunjukkan diri. 

5. Autonomy (aut), yaitu kebutuhan untuk mandiri. 

6. Affiliation (aff), yaitu kebutuhan akan perhatian terhadap sesama manusia dan 

pergaulan yang harmonis yang disertai dengan toleransi dan kehangatan. 

7. Intraception (int), yaitu kebutuhan untuk berempati terhadap kebutuhan orang lain. 

8. Succorance (suc), yaitu kebutuhan akan hubungan sosial yang diwarnai 

ketergantungan untuk mendapatkan rasa aman. Succorance lebih bersifat negatif. 

9. Dominance (dom), keinginan untuk memimpin. Dominance juga mencerminkan 

adanya rasa percaya diri dan social competence (kompetensi dalam hubungan 

sosial) 

10. Abasement (aba), yaitu keinginan untuk merendahkan diri, juga keinginan untuk 

kompromi dan toleransi dalam menyesuaikan diri. 

11. Nurturance (nur), yaitu kebutuhan untuk memberikan perhatian yang diwarnai olah 

rasa sayang terhadap orang-orang disekelilingnya. 

12. Change (chg), yaitu kebutuhan akan stimulasi dari luar dan perubahan-perubahan, 

Hal ini menunjukkan minat yang besar dalam bergaul dengan sesama manusia. 

13. Endurance (end), yaitu keuletan, ketekunan dalam menyelesaikan tugas walaupun 

menghadapi berbagai rintangan dan hambatan. 

14. Heterosexual (het), yaitu kebutuhan untuk memberikan perhatian terhadap lawan 

jenis dan menyukai kegiatan yang melibatkan lawan jenis. 

15. Aggression (agg), yaitu kebutuhan untuk bertentangan dengan orang lain dan 

mengkritik orang lain.  

 

 

 

III. ADMINISTRASI DAN PELAKSANAAN TES 

3.1. Deskripsi Alat Tes 

EPPS terdiri dari 225 pasang pernyataan. Dalam setiap aitem, testee 

harus memiliki satu pernyataan dari pasangan aitem yang ada. EPPS 

menggunakan skor ipsaptif, dimana kekuatan kebutuhan tidak dinyatakan secara 

absolut, tetapi dihubungkan dengan kekuatan kebutuhan yang lain. 

 

3.2.  Agenda Praktikum 
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a. Briefing 

b. Praktikum 

c. Feedback praktikum 

d. Pengumpulan laporan  

e. Feedback laporan 

f. Pengumpulan laporan akhir 

 

3.3. Ketentuan Klien 

Tes EPPS mengungkap 15 need (kebutuhan) klien yang berusia 18 tahun ke 

atas. 

 

3.4. Intruksi Tes 

EPPS dapat diberikan secara individual maupun kelompok. Pada umumnya 

waktu yang diberikan untuk mengerjakan EPPS adalah : 

▪ Untuk indonesia : lebih kurang 60 menit 

▪ Untuk dibarat : lebih kurang 45 menit. 

Langkah-langkah dalam mengerjakan tes : 

▪ Berikan lembar jawaban pada subjek, kemudian subjek diminta mengisi 

identitasnya (nama, umur, jenis kelamin, pendidikan dan tanggal tes) 

▪ Bagikan buku soal pada subjek 

▪ Punguji (examiner) membaca petunjuk yang ada dalam buku soal dan subjek 

diminta untuk menyimak. 

▪ Setelah selesai membaca petujuk tanyakan pada subjek apakah ada 

pertanyaan sebelum memulai untuk mengerjakan tes. 

▪ Sebelum mengumpulakn buku soal dan lembar jawaban, penguji meminta 

kembali kepada subjek untuk memeriksa identitas dan jawaban dari 

pernyataan pada lembar jawaban agar tidak ada data dan pernyataan yang 

terlewati. 

 

3.5. Skoring 

▪ Pada lembar jawaban, buat garis merah melalui nomor-nomor berikut : 7, 13, 

19, 25, 101, 107, 113, 119, 125, 201, 207, 213, 219, 225. 

▪ Buat garis biru melalui nomor-nomor berikut : 32, 38, 44, 50, 51, 57, 63, 69, 

75, 151, 157, 163, 169,175. 
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▪ Untuk mengisi kolom yang bertuliskan r (row) : hitung jumlah A yang 

dilingkari, kecuali nomor-nomor yang dilalui garis merah. Maksimum 

jumlahnya 14. 

▪ Untuk mengisi kolom yang bertuliskan c (coulumn) : hitung jawaban B yang 

dilingkari, kecuali nomor-nomor yang terkena garis merah. Maksimum 

jumlahnya 14. 

▪ Jumlah angka dalam kolom “r” dan “c”, lalu tuliskan jumlahnya dalam kolom 

“s” (sum). 

▪ Hitung konsistensinya dengan membandingkan jawaban A atau B yang 

terkena garis merah dan biru dalam setiap kolom. Berikan tanda (√) dalam 

kotak kecil di bagian bawah jika ada kesamaan jawaban. Bila tidak ada 

kesamaan, kotak dibagian bawah dikosongkan, tidak diberi tanda apa-apa. 

Kemudian jumlahkan kotak yang bertanda (√) dan tuliskan jumlahnya dalam 

con (consistency). 

▪ Bila ada nomor yang terlewati, dapat digunakan koin untuk menjawab. 

Namun jauh lebih baik jika meminta subjek melengkapi kembali jawabannya 

sebelum skoring dilakukan. 

 

3.6. Norma 

Norma persentil dibuat untuk laki-laki dan perempuan untuk setiap 

variabel kepribadian. 

Ada 4 tabel norma dengan EPPS yaitu : (lihat norma EPPS terlampir)   

▪ College student laki-laki 

▪ College student Perempuan 

▪ General adult laki-laki 

▪ General adult perempuan 

 

Makna angka-angka dalam norma persentil tersebut adalah sebagai berikut : 

 97 ≤... =  sangat tinggi 

 85-96  =  tinggi 

 17-84  =  rata-rata 

  4-16   =  rendah 

     3≥   =  sangat rendah 

 

3.7. Interpretasi 

 Dalam melakukan interpretasi, pertama-tama perhatikan dulu besarnya 

nilai consistency. Secara empiris bila con berkisar antara 0-9 maka hasil dari 
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pemeriksaan EPPS ini tidak valid. Bila nilai con antara 10-15 baru dapat 

dilakukan interpretasi selanjutnya. 

 Hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan interpretasi EPPS adalah 

sifatnya yang ipsaptive. Maksudnya, angka-angka yang ada tidak dapat 

dibandingkan antara yang satu dengan yang lain. Padahal dalam tuntutan 

praktis, hanya beberapa need yang dibutuhkan (parsial). Untuk mengatasi 

tuntutan dari ipsaptive dan Edwards dan tuntutan Parsiat, maka digunakan 

metode grouping. Artinya, menggunakan beberapa need untuk menggambarkan 

salah satu need. 

 

3.8. Evaluasi Hasil Laporan 

Untuk melihat sejauh mana tingkat keberhasilan mahasiswa dalam 

melakukan praktikum, maka dilakukan evaluasi kegiatan yaitu:  

a. Pembuatan dan pengumpulan laporan 

b. Syarat kelulusan praktikum 

Mahasiswa dinyatakan lulus praktikum apabila:  

i. Kehadiran (presentasi) praktikum 100% 

ii. Nilai praktikum minimal C, dengan acuan penilaian: 

Tingkat Kompetensi Sedang  

A ≥ 85 

75 ≤ B+ < 85 

65 ≤ B < 75 

55 ≤ C+ < 65 

45 ≤ C < 55 

35 ≤ D < 45 

E < 35 

 

iii. Semua aspek penilaian mata kuliah yang terkait dengan praktikum terpenuhi. 

 

 

STUDY OF VALUES 

 

l. LATAR BELAKANG ALAT TES 

Tes Study Of Values (SOV) merupakan tes inventori dengan nilai yang paling 

popular. Tes SOV diterbitkan dalam beberapa edisi, yaitu : 

• Edisi pertama pada tahun 1931 
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• Edisi kedua pada tahun 1951 

Edisi ini merupakan studi lanjutan oleh Allport, Vernon, dan Lindzey 

• Edisi ketiga pada tahun 1960 

• Edisi 1970 diterbitkan kembali oleh The Riverside Publishing Company, Chicago 

 

II. TUJUAN DAN FUNGSI ALAT TES 

Tes SOV ini bertujuan untuk mengetahui values yang dominan dalam diri subjek. 

Values yang diungkap adalah enam dasar minat dan motif atau nilai dalam kepribadian 

yang relatif menonjol. Didasarkan pada teori ‘Type of Men’ dari Spranger (yang disusun 

tahun 1928). Tes ini dapat digunakan secara individu maupun klasikal. 

Enam nilai yang didiagnosis adalah: 

1. Teoritik  

Menggambarkan dominasi minat terhadap pencarian kebenaran melalui 

pendekatan intelektual, rasional, kritis, dan empiris 

2. Ekonomik  

Menggambarkan penekanan pada nilai guna dan kepraktisan (sesuai dengan 

stereotipe “businessman” Amerika) 

3. Estetik 

Penempatan nilai tertinggi pada bentuk dan harmonisasi (suka menilai dan 

menikmati setiap pengalaman unik yang dialami, suka simetrisitas dan 

keharmonisan) 

4. Politik  

Menggambarkan ketertarikan seseorang kepada kekuatan/power individu, kekuatan 

untuk mempengaruhi orang lain dan memiliki kemasyhuran (nilai politik tak terbatas 

pada politik praktis/pemerintahan saja) 

5. Sosial 

Secara umum dinyatakan sebagai rasa kasih sayang/cinta kepada orang lain 

(altruis) 

 

 

6. Relijius  

Menggambarkan kemistikan, memperhatikan upaya penyatuan semua pengalaman 

kosmos secara menyeluruh (bukan sekedar terkait dengan keagamaan secara 

faktual) 

 

III. ADMINISTRASI DAN PELAKSANAAN TES 

3.1. Deskripsi Alat Tes 
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Alat tes SOV terdiri dari soal dan lembar jawaban dalam saku eks. 

Susunannya terdiri dari dua bagian, yaitu: 

a. Bagian I: terdiri dari 30 aitem yang mengindikasikan kecenderungan pilihan 

pada dua aktivitas yang berbeda 

b. Bagian II: terdiri dari 15 aitem, responden disuruh mengurutkan sesuai 

dengan preferensinya 

Teknik yang digunakan adalah force choice. 

 

3.2. Agenda Praktikum 

a. Briefing  

b. Praktikum  

c. Feedback praktikum 

d. Pengumpulan laporan 

e. Feedback laporan 

f. Pengumpulan laporan akhir 

 

3.3. Ketentuan Klien 

Dapat digunakan bagi siswa SMA dan mahasiswa 

 

3.4. Instruksi Tes 

Bagian I  

• Disediakan sejumlah pernyataan dengan 2 jawaban, subjek diminta 

memberikan jawaban sesuai dengan pendapatnya 

• Jika setuju dengan A dan tidak setuju dengan B, tulis angka 3 di muka A 

dan angka 0 di muka B 

• Jika tidak setuju dengan A dan setuju dengan B, tulis angka 0 di muka A 

dan angka 3 di muka B 

• Jika merasa lebih sesuai dengan A daripada B maka tulis angka 2 di 

muka A dan angka 1 di muka B 

• Jika merasa kurang sesuai dengan A daripada B maka tulis angka 1 di 

muka A dan angka 2 di muka B 

Bagian II 

• Disajikan pernyataan dengan 4 jawaban, subjek diminta untuk menyusun 

jawaban sesuai dengan pendapatnya 
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• Tulis angka 4 bila jawaban itu paling disukai, berarti jawaban tersebut 

menempati urutan pertama 

• Tulis angka 3 bila jawaban itu dianggap menempati urutan kedua 

• Tulis angka 2 bila jawaban itu dianggap menempati urutan ketiga 

• Tulis angka 1 bila jawaban itu dianggap menempati urutan paling bawah 

 

3.5. Skoring  

a. Pada setiap halaman, dengan menjumlahkan angka ke bawah sesuai 

dengan kolom yang ada 

b.  Merangkum, memasukkan hasil skoring pada setiap halaman ke dalam 

tabel rangkuan sesuai dengan penempatan kodenya 

c. Jumlah total harus sama dengan 240 

d. Lihat skor tertinggi dan terendah 

 

3.6. Interpretasi 

Pembuatan profil dan interpretasi: 

• Skor mentah yang didapat pada setiap nilai langsung dimasukkan ke dalam 

profil 

• SOV lebih menekankan pada hasil yang ipsatif 

• Nilai yang dominan dapat dilihat dari konsistensi internal pada tiap nilai 

 

3.7. Evaluasi Praktikum 

Untuk melihat sejauh mana tingkat keberhasilan mahasiswa dalam melakukan 

Praktikum, maka dilakukan evaluasi kegiatan yaitu: 

a. Pembuatan dan pengumpulan laporan. 

b. Syarat kelulusan praktikum. 

Mahasiswa dinyatakan lulus praktikum apabila: 

i. Kehadiran (presensi) praktikum 100% 

ii. Nilai praktikum minimal C, dengan acuan penilaian: 

Tingkat Kompetensi Sedang  

A ≥ 85 

75 ≤ B+ < 85 

65 ≤ B < 75 

55 ≤ C+ < 65 

45 ≤ C < 55 
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35 ≤ D < 45 

E < 35 

 

iii. Semua aspek penilaian mata kuliah yang terkait dengan praktikum terpenuhi. 
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TES INTELLIGENSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STANFORD BINET TEST 

I. LATAR BELAKANG ALAT TES 

 Tes inteligensi untuk anak-anak yang sering digunakan , khususnya di Fakultas 

Kedokteran Program Studi Psikologi Universitas Syiah Kuala adalah tes BINET. Nama 

tersebut adalah Stanford Binet Intelligence Scale Form L-M yang dipublikasikan oleh 

Terman dan Merril, staf pengajar di Universitas Stanford, California, Amerika Serikat. 
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Tes ini diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dan konteksnya disesuaikan dengan 

kondisi di Indonesia, kemudian lebih dikenal dengan nama Tes Binet. 

 Tes inteligensi Binet ini telah mengalami banyak revisi sejak pertama kali 

dipublikasikan Tahun 1905 di Paris, Perancis. Tes ini disusun oleh Alfred Binet dan 

Theodore Simon, sehingga disebut Tes Binet – Simon. Digunkannya tes ini pada waktu 

itu karena dorongan pemerintah Perancis yang merasa rugi dengan biaya pendidikan 

anak-anak Sekolah Dasar, pemerintah ingin memisahkan pendidikan anak yang kurang 

cerdas dengan anak-anak yang cerdas agar proses di sekolah lancar, karena selama ini 

menurut pengamatan meraka anak-anak yang kurang cerdas menghambat kelancaran 

belajar anak yang cerdas. Oleh karena itu dibutuhkan suatu alat untuk mengukur 

kecerdasan anak-anak tersebut. Pada waktu itu Binet dan Simon memang sedang 

mengembangkan alat ukur seperti yang dimaksud, maka pemerintah Perancis 

mendorong agar alat tersebut dapat digunakan secepatnya. Pada saat pertama kali 

digunakan, Tes Binet Simon  bentukya masih sederhana, hanya terdiri dari 30 soal yang 

disajikan secara berurut. 

 Selanjutnya Binet dan Simon menyadarii adanya kekurangan-kekurangan dalam 

tesnya yang mulai digunakan pada tahun 1905 tersebut, maka pada tahun1908 

dilakukan revisi terhadap Tes Binet – Simon yaitu: 

1. Jumlah soal menjadi 59 soal, namun menghilangkan soal 1-6 pada tahun 1905, 

karena soal-soal tersebut bersifat fisiologis. 

2. Digolongkan dalam umur-umur mulai 3 – 13 tahun.. 

3. Pengambilan sampel yang besar. 

4. Standardisasi dalam tingkat-tingkat umur yang sesuai. 

5. Pertama sekali digunakan istilah umur mentah 

 Pada tahun 1911, tes tersebut direvisi lagi oleh Binet dan Simon berdasarkan 

kritik yang masuk. Menurut Freeman (1962) revisi yang dilakukan adalah: 

1. Tahun ke 3, 4, 5 tetap. 

2. Tahun ke 6, 7, 8, 9, 10 ada perubahan, kemudian ditambah sampai tahun 15  

3. Cara skoring berubah, yaitu dengan memberi bobot 0,2 tahun untuk setiap soal, 

sehingga memungkinkan umur pecahan. 

4. Muncul istilah: 

Regular berarti MA =  CA 

(Mental Age = Chronological Age) 

Advance berarti MA > CA 

Retarted berarti  MA < CA 

 Tes yang digunakan di Indonesia saat ini khususnya di Program Studi Psikologi 

Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala adalah Stanford Binet Intelligence Scale 
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Form L-M, yaitu revisi ke tiga dari Terman dan Merril pada tahun 1960, yang kemudian 

biasa disebut Tes Binet.  

Stanford Binet Intelligence Scale Form L-M yang disusun oleh Terman dan Merril 

pada tahun 1960 tersebut, menjadi bentuk yang demikian sebenarnya telah mengalami 

perkembangan yang cukup lama. Perkembangan Tes Binet ini perlu diketahui oleh 

pegguna Tes agar dalam menggunakannya tidak lepas dari tujuan Tes dan dapat 

menjaga validitas Tes. 

 

II.   TUJUAN DAN FUNGSI ALAT TES 

Diawal penciptaan Tes Stanford Binet bahwa tes digunakan untuk  memisahkan 

pendidikan anak yang kurang cerdas dengan anak-anak yang cerdas agar proses di 

sekolah lancar, karena selama ini menurut pengamatan meraka anak-anak yang kurang 

cerdas menghambat kelancaran belajar anak yang cerdas. Oleh karena itu Tes Stanford 

Binet bertujuan untuk mengukur kecerdasan anak-anak 3 – 13 tahun. 

 

III.   ADMINISTRASI DAN PELAKSANAAN TES 

3.1. Deskripsi Alat Tes 

 Deskripsi Stanford Binet Intelligence Scale Form L-M adalah sebagai berikut: 

a. Soal-soal dikelompokkan dalam tingakt umur mulai tahun II sampai dengan 

tahun XIV. Untuk tahun II sampai dengan tahun V intervalnya 6 bulan, kredit 

masing-masing soal adalah 1 bulan, kemudian tahun VI sampai dengan tahun 

XIV intervalnya satu tahun (12 bulan), kredit masing-masing soal 2 bulan, dan 

selanjutnya dewasa rata-rata, Dewasa Superior I, II, dan III, kredit masing-

masing soal adalah 2, 4, 5, dan 6 bulan. 

b. Masing-masing tingkat umur terdiri dari 6 soal, kecuali Dewasa rata-rat terdiri 

dari 8 soal. 

c. Perhitungan umur mental idealnya dimulai dari umur basal dan berakhhir 

dengan umur ceiling. 

d. Umur mental adalah jumlah kredit yang didapat antara basal sampai dengan 

ceiling, ditambah umur basal. 

e. Hasil tes berupa IQ dapat dilihat dalam table IQ dari Pinneuau yang merupakan 

IQ deviasi dengan mean 100, SD = 16 (Terman dan Merril, 1960). 

 

3.2. Agenda Praktikum 

a. Briefing 

b. Praktikum 

c. Feedback praktikum 
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d. Pengumpulan laporan 

e. Feedback laporan 

f. Pengumpulan laporan akhir 

 

3.3. Ketentuan Klien  

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa tujuan pelaksanaan Tes Binet adalah 

untuk mengukur tingkat kecerdasan anak, maka klien adalah anak yang berusia 3 

– 13 tahun. 

 

3.4. Instruksi Tes 

Dapat dilihat dalam buku pegangan Tes Stanford Binet – Universitas Gadjah Mada 

Edisi Pertama. 

 

3.5. Evaluasi Hasil Praktikum 

Untuk melihat sejauh mana tingkat keberhasilan mahasiswa dalam melakukan 

Praktikum, maka dilakukan evaluasi kegiatan yaitu: 

a. Pembuatan dan pengumpulan laporan. 

b. Syarat kelulusan praktikum. 

Mahasiswa dinyatakan lulus praktikum apabila: 

i. Kehadiran (presensi) praktikum 100% 

ii. Nilai praktikum minimal C, dengan acuan penilaian: 

Tingkat Kompetensi Sedang  

A ≥ 85 

75 ≤ B+ < 85 

65 ≤ B < 75 

55 ≤ C+ < 65 

45 ≤ C < 55 

35 ≤ D < 45 

E < 35 

iii. Semua aspek penilaian mata kuliah yang terkait dengan praktikum terpenuhi. 

WECHSLER ADULT INTELLIGENCE SCALE (WAIS) 

 

I. LATAR BELAKANG ALAT TES 

Pertama kali disusun oleh David Wechsler pada tahun 1939. Tes WAIS aslinya 

bernama Wechsler Bellevue (WB). Adapun latar belakang lahirnya tes ini adalah: 
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- Karena dalam menangani klien-kliennya, Wechsler sering menemukan 

kekurangtepatan penggunaan tes Binet untuk mengungkap fungsi intelektual pada 

anak-anak yang usianya sudah tinggi. 

- Tes intelligensi yang digunakan untuk orang dewasa hanya merupakan perluasan dari 

tes inteligensi untuk anak-anak dengan jalan menambahkan soal sejenis yang lebih 

sukar. 

-  Tes intelligensi untuk orang dewasa kurang menarik minat dan perhatian karena 

banyak soal yang berkaitan dengan aktivitas dan dunia anak-anak. 

Wechsler (1958) mendefenisikan intelligensi sebagai kumpulan atau totalitas 

kemampuan seseorang untuk belajar, bertindak dengan tujuan tertentu, berpikir rasional 

dan menghadapi lingkungan dengan efektif. Inteligensi dipengaruhi oleh faktor genetik 

dan lingkungan. Faktor lingkungan itu sendiri dipengaruhi oleh beberapa hal seperti gizi, 

pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan. WAIS digunakan untuk subjek yang berusia 16 – 

64 tahun. Menurut penelitian Paine (1971) tes WAIS terdiri dari 12 sub tes yang 

dikelompokkan menjadi dua golongan yaitu skala verbal dan skala performance. 

 

a. SKALA VERBAL, terdiri dari: 

1. Information (Informasi) 

2. Comprehension (Pemahaman) 

3. Arithmetic (Hitungan) 

4. Similarities (Kesamaan) 

5. Vocabulary (Kosakata) 

6. Digit span (Rentang angka) 

 

b. SKALA PERFORMANSI, terdiri dari: 

1. Picture Completion (Kelengkapan gambar) 

2. Picture Arrangement (Susunan gambar) 

3. Block Design (Rancangan Balok) 

4. Object Assembly (Perakit Objek) 

5. Coding (Sandi) 

6. Mazes (Taman Sesat) 

Pada tahun 1981 dilakukan revisi terhadap WAIS dan menjadi WAIS-R (WAIS-

REVISED). WAIS-R sama dengan WAIS terdiri dari 6 subtes untk skala verbal dan 5 

subtes untuk skala performansi. Pada tahun 1999 WAIS-R direvisi menjadi WAIS III. 

Adapun kelemahan dari tes WAIS: 
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1. Hasil pengukuran tes WAIS dipengaruhi oleh faktor non-intelektual 

2. Faktor social budaya dan lingkungan ikut mempengaruhi.  

3. Dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan jenis pendidikan testi. 

4. Hasil akhir dalam scoring tes WAIS bersifat mekanik/ organik, dimana hasil akhir 

merupakan penjumlahan jawaban yang telah dikerjakan dengan benar dan kemudian 

diubah menjadi skala. 

 

II. TUJUAN DAN FUNGSI TES 

Wechsler Intelligensi Test (WAIS) merupakan hasil tes intelegensi untuk mengukur 

kemampuan dan intelegensi seseorang. Intelegensi (kecerdasan) adalah seluruh 

kemampuan individu untuk bertindak dan berfikir secara terarah guna megolah dan 

menguasai lingkungan dengan efektif. Semakin tinggi kecerdasan seseorang akan 

semakin memungkinkan untuk melakukan tugas yang banyak menuntut rasio dan akal. 

 

III. ADMINISTRASI DAN PELAKSANAAN TES  

3.1. Prosedur-prosedur standar dalam tes WAIS 

•  Penyajian Tes  

➢ Tester adalah orang yang “mampu “ yaitu orang yang dilatih secara khusus. 

➢ Bahan-bahan yang digunakan dalam untuk tes diatur sebaik-baiknya terlebih 

dahulu, sehingga tester dapat menyajikannya dengan baik. 

➢ Materi yang digunakan dalam tes dijaga agar testee jangan melihat 

dahulunya sebelum tes dimulai. 

➢ Ruangan yang digunakan untuk tes harus bebas dari gangguan suara yang 

bisa mengacaukan jalannya tes. 

➢ Penerangan ruangan cukup 

➢ Ventilasi (sirkulasi udara) cukup. 

➢ Meja dan kursi yang akan digunakan diatur sedemikian rupa sehingga 

dirasakan nyaman bagi kedua belah pihak, baik tester maupun testee. 

➢ Waktu yang tersedia cukup untuk melaksanakan tes. 

➢ Menjalani “rapport” yang baik. 

➢ Tester harus menjalani hubungan yang baik dengan tester  

Tujuannya: agar terciptakepercayaan antara tester dengan testee, sehingga 

testee mau menunjukkan seluruh potensi yang ada dalam dirinya. 

 

•  Pekerjaan administrative dari tester  

➢ Catatlah jawaban dalam tiap soal dengan tenang dan teliti, dan kemudian 

berilah nilai pada jawaban tersebut dengan benar. 
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➢ Bila ada hadiah nilai, catatlah waktu yang digunakan testee dan nilai 

hadiahnya. 

➢ Jika soal-soal permulaan dari satu subtes  tidak diberikan jangan lupa 

memberikan nilai pada soal-soal tersebut. 

➢ Periksalah penjumlahan nilai-nilai dari jawaban yang benar dalam 

menghitung angka kasar. 

➢ Tulislah angka kasar untuk tiap-tiap subtes ke dalam sampul formulir 

penilaian. 

➢ Tulislah umur testee dengan benar (dicocokkan dengan melihat tanggal tes  

dengan tanggal kelahiran testee). 

➢ Salinlah angka kasar ke dalam angka skala dengan cermat dan teliti untuk 

mendapatkan IQ verbal, IQ performance dan IQ keseluruhan. 

 

3.2. Subtes dalam tes WAIS 

Tes WAIS terdiri dari: skala verbal dan skala performansi. Skala verbal 

terdiri dari 6 subtes dan skala performansi terdiri dari 5 subtes. 

 

a. Subtes dalam skala verbal: 

 •  Informasi (Information) 

Berisi: 29 pertanyaan mengenai pengetahuan umum yang dianggap dapat 

diperoleh oleh setiap orang dari lingkungan social dan budaya sehari-hari 

dimana ia berada.  

Pertanyaan disusun menurut taraf kesukaran yang meningkat. 

Kemampuan yang diungkap: banyaknya informasi yang dapat diserap oleh 

individu dari lingkungannya. 

• Rentangan angka (Digit Span) 

Berupa rangkaian angka-angka yang terdiri atas 3 sampai 9 angka yang 

disebutkan secara lisan dan kemudian subjek diminta mengulang menyebutkan 

dalam urutan yang benar. Pada bagian kedua tester menyebut angka lain dan 

testee diminta untuk menyebutkan dalam urutan terbalik. 

 

 • Kosa kata (Vocabulary) 

Berupa: 40 buah kata-kata yang disajikan dari yang paling mudah sampai yang 

paling sukar. Tester menyebut secara lisan sebuah kata dan testee diminta 

memberikan artinya. 
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• Hitungan (Aritmethic) 

Berupa: 14 soal hitungan yang setaraf dengan kemampuan Sekolah Dasar, 

sehingga hanya sedikit soal yang memerlukan kecakapan menghitung yang 

rumit. Semua soal diberikan dan harus dijawab secara lisan. 

 

• Pemahaman (Comprehension) 

Berupa: 14 soal dimana testee diminta untuk menjelaskan apa yang harus 

dilakukan pada suatu situasi tertentu, mengapa aturan harus diikuti dan lain 

sebagainya. 

 

• Persamaan (Similarities) 

Berupa: 13 soal yang menghendaki testee untuk menyatakan pada hal apa 

sebuah benda memiliki kesamaan. 

 

b. Subtes dalam skala performance: 

• Melengkapi gambar (Picture Completion) 

Berupa: 21 kartu yang berisi gambar dimana ada suatu bagian penting yang 

sengaja dihilangkan dan testee diminta menyebutkan bagian yang hilang.  

• Mengatur gambar (Picture Arrangement) 

Berupa seri cerita gambar yang disajikan secara acak/tidak teratur dan testee 

diminta mengatur kartu-kartu tersebut ke dalam urutan yang benar sehingga 

menunjukkan jalan cerita yang logis. 

 

• Rancangan balok ( Block Design) 

Berupa: 10 soal yang terdiri atas satu seri pola berwarna merah dan putih. 

Setiap pola diberikan di atas sebuah kertas dan testee diminta meniru setiap 

pola dengan menggunakan balok-balok kecil yang disediakan. Balok-balok 

tersebut berukuran 2,5 x 2,5 cm dan sisi-sisinya berwarna merah, putih dan 

merah-putih. 

 

• Merakit objek (Objek Assembly) 

Berupa: 4 macam pola, yang terdiri dari potongan-potongan lengkap dari suatu 

benda yang dikenal sehari-hari dalam susunan tertentu. Testee diminta 

menyusun potongan-potongan tersebut sehingga membentuk gambar yang 

benar dari suatu benda yang dimaksud. 
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• Simbol angka (Digit Symbol) 

Berupa: Sembilan angka yang masing-masing mempunyai simbol. Testee 

diminta menuliskan simbol untuk masing-masing angka di bawah angka yang 

telah tersedia, sebanyak mungkin selama 90 detik. 

 

3.3. Ketentuan Klien 

  Wechsler Intelligence Test (WAIS) merupakan hasil tes inteligensi untuk 

mengukur kemampuan dan inteligensi seseorang. Inteligensi (kecerdasan) 

adalah seluruh kemampuan individu untuk bertindak dan berpikir secara guna 

mengolah dan menguasai lingkungan dengan efektif. 

3.4. Instruksi masing-masing subtes dalam tes WAIS 

(dapat dilihat pada manual buku pegangan WAIS) 

3.5. Agenda Praktikum 

a. Briefing 

b. Praktikum 

c. Feedback praktikum 

d. Pegumpulan laporan 

e. Feedback laporan 

f. Pengumpulan laporan akhir 

 

3.6.  Norma Tes WAIS 

IQ Klasifikasi 

+ 130 Sangat Superior (Very Superior) 

120   - 129 Superior 

110 – 119 Di atas rata-rata (Bright Normal) 

90 – 109 Rata-rata (Average) 

80 – 89 Di bawah rata-rata (Dull Normal) 

70 – 79 Batas Lemah (Borderline) 

-69 Lemah Mental 

 

 

3.7. Evaluasi Hasil Praktikum 
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  Untuk melihat sejauh mana tingkat keberhasilan mahasiswa dalam 

melakukan Praktikum, maka dilakukan evaluasi kegiatan yaitu: 

a. Pembuatan dan pengumpulan laporan. 

b. Syarat kelulusan praktikum. 

Mahasiswa dinyatakan lulus praktikum apabila: 

i. Kehadiran (presensi) praktikum 100% 

ii. Nilai praktikum minimal C, dengan acuan penilaian: 

       

 

 

 

 

 

iii. Semua aspek penilaian mata kuliah yang terkait dengan praktikum terpenuhi. 

 

Note : Untuk Tes Intelegensi sejenis (namun berbeda dalam pemakaian umur, aturan 

berlaku sama, petunjuk lebih detail mengikuti manual tes dari masing-masing tes. 

 

 

 

 

 

 

 

CULTURE FAIR INTELLIGENCE TEST 

(C.F.I.T) SKALA 3 FORM A 

 

 

I.  LATAR BELAKANG ALAT 

Tingkat Kompetensi Sedang  

A ≥ 85 

75 ≤ B+ < 85 

65 ≤ B < 75 

55 ≤ C+ < 65 

45 ≤ C < 55 

35 ≤ D < 45 

E < 35 
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  Culture Fair Intelligence Test terdiri dari 3 (tiga) skala yang disusun oleh Raymond B 

Cattell dan sejumlah staf penelitian dari Institute of Personality and Ability Testing 

(I.P.A.T) Universitas Iiinois, Amerika Serikat. 

 Manual singkat ini adalah untuk skala 3 Form A yang biasanya dipergunakan bagi 

subyek-subyek berusia antara 13,0 tahun sampai dewasa. Test Culture Fair Intelligence 

Skala 3 Form A terdiri dari 4 (empat) sub test yaitu : 

 

NO SUB TES WAKTU 

1 Series 3 menit 

2 Classification 4 menit 

3 Matrics 3 menit 

4 Topology 2,5 menit 

  

  Menurut teori “Fluid and Cryctallized Ability” dari Raymond B Cattell, Test Culture 

Fair Intelligence ini adalah untuk mengukur “Fluid Ability” seseorang. “Fluid Ability” ini 

merupakan faktor herediter yang dibawa oleh seseorang sejak kelahirannya. Didalam 

perkembangan individu selanjutnya, terbentuklah “Cryctallized Ability”, yaitu faktor-faktor 

kemampuan yang diperoleh dari lingkungan sekitar dirinya. 

Sampai seberapa jauh peranan “Cryctallized Ability” seseorang adalah sangat 

tergantung dari potensi “Fluid Ability” yang dimilikinya. Berdasarkan hal tersebut, 

pengukuran terhadap “Fluid Ability” seseorang adalah sangat penting dimana Test 

Culture Fair Intelligence ini merupakan alatnya. 

Namun demikian, dianjurkan kepada para pemakai Test Culture Fair Intelligence 

agar menyertai Test Culture Fair Intelligence ini dengan tes-tes intelegensi umum lainya 

yang mengukur“Cryctallized Ability”, seperti misalnya Tes Kemampuan Dasar (TKD). 

Nama Indonesia: a. Tes “G” Skala 2A (A7A) 

 a. Tes “G” Skala 2B (A7B) 

 b. Tes “G” Skala 3A  

 c. Tes “G” Skala 3A  

II. TUJUAN DAN FUNGSI TES 

  Tes ini dipergunakan untuk keperluan yang berkaitan dengan faktor kemampuan 

mental atau kecerdasan. 

Skala 2: untuk anak-anak usia 8-14 tahun dan untuk orang dewasa yang memiliki 

kecerdasan dibawah normal. 

Skala 3: untuk usia sekolah lanjut atas dan orang dewasa dengan kecerdasan tinggi. 
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III. ADMINISTRASI DAN PELAKSANAAN TES 

3.9. Deskripsi Alat Tes 

Culture Fair Intelligence Test buku soal dan lembar jawaban yang terpisah. Aspek 

yang diukur. Tes ini mengukur faktor kemampuan mental umum ( “g” – faktor). 

 

3.10. Sajian 

Individual maupun klasikal. Disamping tester perlu pengawasan tambahan bagi 

kelompok yang terdiri dari 25 orang atau lebih. 

 

3.11. Waktu Penyajian 

Seluruh penyajian untuk setiap bentuk membutuhkan waktu sekitar 20 sampai 

40 menit. Tergantung pada daya paham kelompok atau subjek. 

Perincian waktu per sub tes bagi masing-masing bentuk : 

Sub tes 1. Seri  : 3 menit 

Sub tes2. Klasifikasi : 4 menit 

Sub tes3. Matriks  : 3 menit 

Sub tes 4. Persyaratan : 2,5 menit 

 

3.12. Agenda Praktikum 

a. Briefing  

b. Praktikum 

c. Feedback praktikum 

d. Pengumpulan laporan 

e. Feedback laporan 

f. Pengumpulan laporan akhir 

 

3.13. Ketentuan Klien 

Culture Fair Intelligence Test digunakan untuk individu yang berusia 16 tahun 

keatas. 

 

 

3.14. Intruksi Tes 

Petunjuk: 

Dihadapan saudara, akan saya bagikan lembar jawaban. Silahkan saudara tuliskan 

data diri saudara sesuai dengan apa yang diminta dalam lembar jawaban tersebut. 

Perhatikan untuk mengisi usia saudara, saudara diminta untuk menulis secara 
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detail bila mempunyai pola tertentu (misalnya jawaban berturut-turut pada satu 

kolom secara menjolok, atau terdapat pilihan lebih dari satu). 

 

Catatan Tambahan 

Petunjuk penyajian untuk Skala 2 Bentuk A dan Bentuk B telah diterjemah. Lembar 

jawaban yang paling baik adalah yang berbentuk folio mendatar (Sukadji, 1993) 

 

3.15. Evaluasi Hasil Laporan 

Untuk melihat sejauhmana tingkat keberhasilan mahasiswa dalam melakukan 

Praktikum, maka dilakukan evaluasi kegiatan yaitu : 

a. Pembuatan dan pengumpulan laporan 

b. Syarat kelulusan praktikum 

Mahasiswa dinyatakan lulus praktikum apabila : 

i.  Kehadiran (presensi) praktikum 100% 

ii. Nilai praktikum minimal C, dengan acuan penilaian: 

Tingkat Kompetensi Sedang  

A ≥ 85 

75 ≤ B+ < 85 

65 ≤ B < 75 

55 ≤ C+ < 65 

45 ≤ C < 55 

35 ≤ D < 45 

E < 35 

 

iii. Semua aspek penilaian mata kuliah yang terkait dengan praktikum terpenuhi. 

 

 

 

 

RAVEN PROGRESSIVE MATRICES 

 

I. LATAR BELAKANG ALAT TES 



Modul Praktikum Psikologi   78 
 

Raven progressive Matrices diciptakan oleh J.C Raven pada tahun 1938. Tes 

ini mula-mula dikembangkan di Inggris dan secara luas dipergunakan dalam 

lingkungan angkatan bersenjata Inggris pada Perang Dunia II. 

Raven Progressive Matrices dimaksudkan sebagai tes non-verbal yang 

dirancang untuk mengukur kemampuan untuk mengerti dan melihat hubungan 

antara bagian-bagian gambar yang disajikan serta mengembangkan pola berpikir 

yang sistematis. 

Tes ini sebagian besar mengukur general factor, sedangkan sebagian kecil 

mengukur spatial aptitude, inductive reasoning dan perceptual accuracy. 

Penyusunan soal bertingkat dari soal-soal yang mudah ke sal-soal yang sukar. Pada 

tingkat awal, soal-soal membutuhkan kecermatan untuk membeda-bedakan. Pada 

tingkat lebih lanjut, soal-soal membutuhkan kemampuan berpikir analogis dan logis. 

Raven Progressive Matrices terdiri atas tiga tes dengan penggunaan yang 

berbeda-beda, yaitu : 

1. Standard Progressive Matrices (SPM) 

SPM terdiri dari 60 soal yang dikelompkkan ke dalam lima seri A, B, C, D dan E. 

Tes ini dapat dipergunakan untuk orang normal usia 6 – 65 tahun. 

2. Coloured Progressive Matrices (CPM) 

CPM terdiri dari 36 soal yang dikelompkkan ke dalam tiga seri A, Ab dan B. Tes 

ini dapat dipergunakan untuk anak usia 5 – 11 tahun, anak yang mengalami 

hambatan mental, dan orang lanjut usia. CPM dapat berbentuk buku soal 

ataupun papan. 

3. Advances Progressive Matrices 

APM disusun pertama kali pada tahun 1943. Revisi dilakukan pada tahun 1947 

dan 1962. Tes ini dapat dipergunakan untuk orang normal tanpa batasan waktu, 

yakni untuk mengukur kemampuan observasi dan clear thinking. Jika tes ini 

dipergunakan dengan batasan waktu (selama 40 menit), berarti untuk mengukur 

kecepatan dan ketepatan kemampuan intelektual. 

 

APM terdiri atas dua bagian. Bagian I terdiri dari 12 soal, sedangkan Bagian II 

terdiri dari 36 soal. Biasanya tes ini dipergunakan untuk subyek yang berusia di 

atas 11 tahun 

STANDARD PROGRESSIVE MATRICES (SPM) 

 

I. LATAR BELAKANG ALAT TES 
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Nama asli tes ini adalah Standard Progressive Matrices, di Indonesia 

dinamakan Tes SPM (A2). Tes SPM mengukur kecerdasan orang dewasa, yang 

paling banyak diungkap adalah factor generan (G factor). Menurut Raven, tes SPM 

sangat memuaskan untuk megukur kecerdasan dan mempunyai validitas yang cukup 

meyakinkan. Koefisien korelasi antara tes SPM dengan tes intelegensi yang dibuat 

oleh Terman dan Merriladalah sebesar 0,86. Menurut Martin dan Wiescher tes SPM 

mempunyai korelasi yang tinggi dengan WISC, sedangkan Barrat mengatakan 

bahwa tes SPM tersebut disamping berkorelasi tingggi dengan WISC, juga 

berkorelasi tinggi dengan Columbia Mental Maturity Scala. 

Validitas eksternal dengan menggunakan hasil prestasi belajar di SMP 

bergerak dari 0,019 sampai dengan 0,519 (Masrum, 1977), sedangkan di SMA 

kefisien validitasnya sebesar antara 0,097 sampai dengan 0,389 (Masrum, 1976). 

 

II.  TUJUAN DAN FUNGSI TES 

 Tes ini dipergunakan untuk mengukur dan menggolongkan tingkat 

kecerdasan umum dari subyek. 

 

III.  ADMINISTRASI DAN PELAKSANAAN TES 

3.1.  Deskripsi Alat Tes 

Bentuk buku dengan ukuran kuarto di mana masing-masing lembar (halaman) 

memuat satu butir soal dan kemungkinan jawaban yang benar. 

Tes ini terdiri dari atas 5 kelompok yaitu A, B, C, D dan E masing-masing 

memuat 12 butir soal, jadi seluruhnya 60 butir soal. 

3.2. Sajian 

Penyajian tes dapat secara individual maupun secara kelompok. Dalam 

penyajian kelompok seyogyanya setiap 1 tester maksimum menangani 30 

orang. 

3.3. Waktu Penyajian 

Total waktu tidak terbatas hanya biasanya disediakan sekitar 30 menit untuk 

mengerjakan soal, ditambah dengan waktu untuk pemberian penjelasan. 

3.4. Agenda Praktikum 

a. Briefing  

b. Praktikum 

c. Feedback praktikum 

d. Pengumpulan laporan 

e. Feedback laporan 
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f.  Pengumpulan laporan akhir 

 

3.5. Ketentuan Klien 

Standard Progressive Matrices digunakan untuk individu yang berusia 18 

tahun keatas. 

 

3.6. Intruksi Tes 

Petunjuk 

Anda lihat pada halaman pertama, ada sebuah gambar besar dan 

beberapa buah gambar kecil. Pada gambar yang besar ada bagian yang kurang 

(berlubang). Kekurangan itu harus ditutupi (diisi) dengan salah satu gambar kecil 

yang ada dibawahnya. 

Tiap-tiap gambar kecil telah diberi nomor. Pilihlah salah satu dari gambar-

gambar kecil yang paling cocok untuk menutup kekurangan gambar besar, 

sehingga gambar besar tidak berlubang lagi, menjadi utuh. 

Tulislah nomor gambar pilihan anda pada lembar jawaban yang telah 

disediakan. 

Soal A1 telah dijawab dengan benar pada lembar jawaban, yaitu dengan 

cara menuliskan nomor 4 pada baris pertama lajur A. 

Soal A2 juga telah dijawab dengan mengisikan nomor 5 pada bagian kedua 

lajur A. 

Perhatikan : 

1. Tiap-tiap soal hanya ada satu gambar yang cocok untuk menutup 

kekurangan gambar besar yang ada di atasnya. 

2. Waktu untuk mengerjakan soal-soal dalam tes ini sangat terbatas. Oleh 

karena itu, bekerjalah secepat-cepatnya. Jangan membuang-buang waktu 

hanya untuk merenungkan sesuatu soal. Kalau anda ragu-ragu terkalah 

saja, kemudian segera melanjutkan dengan soal berikutnya. 

3. Janganlah membuat coretan apapun pada buku soal. 

 

3.7. Evaluasi Hasil Laporan 

Untuk melihat sejauhmana tingkat keberhasilan mahasiswa dalam melakukan 

Praktikum, maka dilakukan evaluasi kegiatan yaitu: 

a. Pembuatan dan pengumpulan laporan 

b. Syarat kelulusan praktikum 

Mahasiswa dinyatakan lulus praktikum apabila : 

i.  Kehadiran (presensi) praktikum 100% 
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ii. Nilai praktikum minimal C, dengan acuan penilaian: 

Tingkat Kompetensi Sedang  

A ≥ 85 

75 ≤ B+ < 85 

65 ≤ B < 75 

55 ≤ C+ < 65 

45 ≤ C < 55 

35 ≤ D < 45 

E < 35 

 

iii. Semua aspek penilaian mata kuliah yang terkait dengan praktikum terpenuhi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLOURED PROGRESSIVE MATRICES (CPM) 

 

I. LATAR BELAKANG ALAT TES 
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Coloured Progressive Matrices (CPM) adalah salah satu tes yang diciptakan 

oleh J.C. Raven pada tahun 1938. di Indonesia tes ini dinamakan tes CPM. Raven 

berpendapat bahwa tes CPM dimaksudkan untuk mengungkap aspek-aspek: 

a. Berpikir logis 

b. Kecakapan pengamatan ruang 

c. Kemampuan untuk mencari dan mengerti hubungan antara keseluruhan dan 

bagian-bagian, jadi termasuk kemampuan analisa dan kemampuan integrasi 

d. Kemampuan berpikir secara analogi 

Banyak penelitian mengenai validitas maupun reliabilitas dari tes CPM. 

Penelitian tentang validitas tes CPM kebanyakan dilakukan dengan cara 

membandingkan atau mencari korelasi hasil tes CPM dengan prestasi belajar 

subyek, atau dengan cara membandingkan dengan tes lain yang sudah dianggap 

valid.  Penelitian tersebut diantaranya yaitu dari Sri Sugiyanti Kartono (1974) yang 

mengadakan penelitian tentang korelasi tes inteligensi CPM dengan nilai prestasi 

belajar siswa SD Pembangunan IKIP Yogyakarta kelas I sampai dengan V, hasilnya 

menunjukkan signifikan berdasarkan taraf signifikansi 5% maupun 1%. Penelitian 

lain yaitu dari Ratna Wulan (1981). Penelitian diadakan di SD serayu I, SD Bumijo 

dan SD Pingit, yaitu dengan membandingkan dengan tes WISC dalam verbal IQ, 

performance IQ, dan full IQ-nya. 

Hasilnya adalah sebagai berikut: 

 

Tabel I 

Tabel Koefisien Korelasi Hasil Tes CPM dengan Verbal IQ, Performance IQ dan full 

IQ 

CPM dengan R t.s 5% t.s 1% 

Verbal IQ 0,463 Signifikan  Signifikan 

Performance IQ 0,644 Signifikan Signifikan 

Full IQ 0,600 Signifikan Signifikan 

 

N=100 

Jadi dari dua penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa tes CPM bisa dikatakan 

valid. 

  Reliabilitas yang diperoleh dengan test-retest terhadap 58 anak berumur 

antara 5 ½ -7 ½ tahun dan 61 anak berumur antara 8 ½ - 10 ½ tahun menunjukkan 

hasil korelasi 0,54-0,66 dan 0,77-0,83. 
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Sementara penelitian Masrun (1975) menemukan reliabilitas dengan test-

retest sebesar 0,29-0,548, sedangkan validitas yang diketemukan sebesar antara 

0,04-0,28 dengan prestasi belajar dan antara 0,01-0,19 dengan nilai bahasa (yang 

keduanya tidak signifikan). 

 

II.   TUJUAN DAN FUNGSI TES 

  Tes CPM dapat dipergunakan untuk mengungkap taraf kecerdasan bagi anak-

anak yang berusia 5 sampai 11 tahun. Di samping itu juga digunakan untuk orang-

orang yang lanjut usia dan bahkan untuk anak-anak defective. 

 

III.  ADMINISTRASI DAN PELAKSANAAN TES 

3.1. Deskripsi Alat Tes 

Bentuk tes CPM ada dua macam yaitu berbentuk cetakan buku dan yang lainnya 

berbentuk papan dan gambar-gambarnya tidak berbeda dengan yang dibuku 

cetak. Materi tes terdiri dari 36 item/gambar. Item ini dikelompokkan menjadi 3 

kelompok atau 3 set yaitu set A, set Ab, dan set B. 

Item disusun bertingkat dari item yang mudah ke item yang sukar. Tiap item 

terdiri dari sebuah gambar besar yang berlobang dan dibawahnya terdapat 6 

gambar penutup. Tugas testi adalah memilih salah satu diantara gambar ini yang 

tepat untuk menutupi kekosongan pada gambar besar. 

Pada dasarnya kedua bentuk tersebut dalam pelaksanaan tes memberikan hasil 

yang sama (Raven, 1974). Kedua bentuk tes CPM yaitu bentuk buku maupun 

bentuk papan dicetak berwarna, dimaksudkan untuk menarik dan memikat 

perhatian anak-anak kecil (Raven, 1974). 

 

3.2. Sajian 

Tes CPM dapat disajikan baik secara individual maupun secara klasikal, 

tergantung dari kebutuhannya. 

 

3.3.  Waktu Penyajian 

Mengenai waktu penyajian tes CPM tidak ada pembatasan waktu. 

 

 

 

3.4.   Agenda Praktikum 

a. Briefing  

b. Praktikum  
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c. Feedback praktikum 

d. Pengumpulan laporan 

e. Feedback laporan 

f.  Pengumpulan laporan akhir 

 

3.5.  Ketentuan Klien 

Coloured Progressive Matrices digunakan untuk anak-anak yang berusia 

5 sampai 11 tahun. 

 

3.6. Intruksi Tes 

Petunjuk 

Anda lihat pada halaman pertama, ada sebuah gambar besar dan 

beberapa buah gambar kecil. Pada gambar yang besar ada bagian yang kurang 

(berlubang). Kekurangan itu harus ditutupi (diisi) dengan salah satu gambar kecil 

yang ada dibawahnya. 

Tiap-tiap gambar kecil telah diberi nomor. Pilihlah salah satu dari gambar-

gambar kecil yang paling cocok untuk menutup kekurangan gambar besar, 

sehingga gambar besar tidak berlubang lagi, menjadi utuh. 

Tulislah nomor gambar pilihan anda pada lembar jawaban yang telah 

disediakan. 

Soal A1 telah dijawab dengan benar pada lembar jawaban, yaitu dengan 

cara menuliskan nomor 4 pada baris pertama lajur A. 

Soal A2 juga telah dijawab dengan mengisikan nomor 5 pada bagian kedua 

lajur A. 

Perhatikan : 

1. Tiap-tiap soal hanya ada satu gambar yang cocok untuk menutup 

kekurangan gambar besar yang ada di atasnya. 

2. Waktu untuk mengerjakan soal-soal dalam tes ini sangat terbatas. Oleh 

karena itu, bekerjalah secepat-cepatnya. Jangan membuang-buang waktu 

hanya untuk merenungkan sesuatu soal. Kalau anda ragu-ragu terkalah 

saja, kemudian segera melanjutkan dengan soal berikutnya. 

3. Janganlah membuat coretan apapun pada buku soal. 

 

 

3.7. Evaluasi Hasil Laporan 

Untuk melihat sejauhmana tingkat keberhasilan mahasiswa dalam melakukan 

Praktikum, maka dilakukan evaluasi kegiatan yaitu: 
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a. Pembuatan dan pengumpulan laporan 

b. Syarat kelulusan praktikum 

Mahasiswa dinyatakan lulus praktikum apabila : 

i.  Kehadiran (presensi) praktikum 100% 

ii. Nilai praktikum minimal C, dengan acuan penilaian: 

Tingkat Kompetensi Sedang  

A ≥ 85 

75 ≤ B+ < 85 

65 ≤ B < 75 

55 ≤ C+ < 65 

45 ≤ C < 55 

35 ≤ D < 45 

E < 35 

 

iii. Semua aspek penilaian mata kuliah yang terkait dengan praktikum terpenuhi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADVANCED PROGRESSIVE MATRICES (APM) 
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I. LATAR BELAKANG ALAT TES 

Advanced Progressive Matrices (APM) adalah salah satu tes yang diciptakan 

oleh J.C. Raven pada tahun 1943. di Indonesia tes ini dinamakan tes APM set I dan 

set II. Tes SPM dimaksudkan untuk mengungkap kemampuan efisiensi intelektual. Tes 

APM ini sesungguhnya untuk membedakan secara jelas antara individu-individu yang 

berkemampuan intelektual lebih dari normal bahkan yang berkemampuan intelektual 

superior. 

Reliabilitas tes APM Set II telah diteliti oleh J.C. Raven dan hasilnya sebagai berikut: 

 

Tabel I 

Progressive Matrices (1974) Set II- korelasi antara skor-skor pada tes I dan tes II 

Umur 
Jumlah 

Subyek 

Tes I Tes II 
r 

Mean SD Mean SD 

10 ½ tahun 109 13,04 5,93 15,07 6,00 0,76 

2 ½ tahun 92 13,77 6,64 16,38 6,74 0,86 

Dewasa  
Mahasiswa 

 
243 

 
22,06 

 
8,95 

 
25,59 

 
9,38 

 
0,91 

 
 
 
II.   TUJUAN DAN FUNGSI TES 

  Tes APM dipergunakan untuk mengatur tingkat intelegensi, di samping untuk 

tujuan analisis klinis. 

 

III.  ADMINISTRASI DAN PELAKSANAAN TES 

3.1. Deskripsi Alat Tes 

Tes APM terdiri dari 2 set dan bentuknya non-verbal. Set I disajikan dalam buku 

tes, Set I berisikan 12 butir soal tes. Set II berisikan 36 butir soal tes dalam buku 

soal tes ke II. 

 

3.2. Sajian 

Tes APM dapat disajikan secara individual maupun secara klasikal. Dalam hal 

penyajian secara klasikal, harap diperhatikan jumlah testi yang ditangani oleh 

seorang tester. 

 

3.3. Waktu Penyajian 

Total waktu 50 menit. 



Modul Praktikum Psikologi   87 
 

Perincian:  

• Untuk pemberian petunjuk, pengisian lembar jawaban 5 menit. 

• Untuk Set I APM waktu tes 5 menit. 

• Untuk Set II APM membutuhkan waktu 40 menit. 

 

3.4. Agenda Praktikum 

a. Briefing 

b. Praktikum 

c. Feedback praktikum 

d. pengumpulan laporan 

e. Feedback laporan 

f.  Pengumpulan laporan akhir 

 

3.5. Intruksi Tes 

Petunjuk 

Anda lihat pada halaman pertama, ada sebuah gambar besar dan 

beberapa buah gambar kecil. Pada gambar yang besar ada bagian yang kurang. 

Kekurangan itu harus ditutupi (diisi) dengan salah satu gambar kecil yang ada 

dibawahnya. 

Tiap-tiap gambar kecil telah diberi nomor. Pilihlah salah satu dari gambar-

gambar kecil yang paling cocok untuk mengisi kekurangan gambar besar, 

sehingga gambar besar tidak kosong lagi, menjadi utuh. 

Tulislah nomor gambar pilihan anda pada lembar jawaban yang telah 

disediakan. 

Soal 1 telah dijawab dengan benar pada lembar jawaban, yaitu dengan 

cara menuliskan nomor 5 pada baris pertama. 

Soal 2 juga telah dijawab dengan mengisikan nomor 1 pada baris kedua. 

Perhatikan : 

1. Tiap-tiap soal hanya ada satu gambar yang cocok untuk menutup 

kekurangan gambar besar yang ada di atasnya. 

2. Waktu untuk mengerjakan soal-soal dalam tes ini sangat terbatas. Oleh 

karena itu, bekerjalah secepat-cepatnya. Jangan membuang-buang waktu 

hanya untuk merenungkan sesuatu soal. Kalau anda ragu-ragu terkalah 

saja, kemudian segera melanjutkan dengan soal berikutnya. 

3. Janganlah membuat coretan apapun pada buku soal. 

 

3.6. Evaluasi Hasil Laporan 
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Untuk melihat sejauhmana tingkat keberhasilan mahasiswa dalam melakukan 

Praktikum, maka dilakukan evaluasi kegiatan yaitu: 

a. Pembuatan dan pengumpulan laporan 

b. Syarat kelulusan praktikum 

Mahasiswa dinyatakan lulus praktikum apabila : 

i.  Kehadiran (presensi) praktikum 100% 

ii. Nilai praktikum minimal C, dengan acuan penilaian: 

Tingkat Kompetensi Sedang  

A ≥ 85 

75 ≤ B+ < 85 

65 ≤ B < 75 

55 ≤ C+ < 65 

45 ≤ C < 55 

35 ≤ D < 45 

E < 35 

 

iii. Semua aspek penilaian mata kuliah yang terkait dengan praktikum terpenuhi. 
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DASAR-DASAR KONSELING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DASAR-DASAR KONSELING 
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I. LATAR BELAKANG  

Dasar-Dasar Konseling merupakan mata kuliah wajib di Program Studi 

Psikologi Fakultas Kedokteran Unsyiah. Mata kuliah Dasar-Dasar Konseling ini 

menjelaskan definisi konseling, ketrampilan yang harus dimiliki oleh konselor dan 

proses pelaksanaan konseling baik individual maupun kelompok. Mata kuliah ini 

dilengkapi dengan praktikum sebagai latihan dalam proses peningkatan ketrampilan 

mahasiswa. Mata kuliah Dasar-Dasar Konseling merupakan unsur penting dalam 

mata kuliah di Program Studi Psikologi, sebagai bentuk penguasaan ketrampilan 

konseling yang harus dimiliki oleh mahasiswa Program Studi Psikologi Fakultas 

Kedokteran Unsyiah. Hal ini lah yang kemudian menjadi latar belakang 

diterapkannya praktikum konseling dalam mata kuliah Dasar-Dasar Konseling.  

Praktikum Dasar-Dasar Konseling akan dilakukan oleh mahasiswa yang berperan 

sebagai konselor dan klien yang kemudian disebut dengan testee. Praktikum ini 

dilakukan di bawah supervisi asisten praktikum dan dosen pengampu.  

 

II. TUJUAN DASAR-DASAR KONSELING 

1. Memperkenalkan langkah-langkah konseling  

2. Melakukan proses konseling di bawah supervisi  

3. Mahasiswa memiliki ketrampilan untuk melakukan konseling  

 

III. PELAKSANAAN PRAKTIKUM  

3.1. Kategori Pelaksanaan Praktikum 

Pelaksaan praktikum Dasar-Dasar Konseling akan dilaksanakan 

dalam beberapa kategori yaitu :  

a. Konseling Individu  

Konseling individu dilaksanakan dengan melibatkan satu orang konselor 

dan satu orang konseli. Konseling individu dilakukan pada beberapa 

jenjang usia, yaitu remaja dan dewasa.  

b. Konseling Kelompok 

Konseling kelompok adalah salah satu teknik yang dilakukan sebagai 

bentuk intervensi dalam penyelesaian masalah yang dihadapai oleh 

konseli.  

 

 

 

3.2. Proses Pelaksanaan Praktikum 
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Untuk proses praktikum Matakuliah Dasar-Dasar Konseling yang 

dilakukan, langkah-langkah konseling yang harus dilakukan adalah :  

a. Langkah 1 : Membangun Hubungan  

b. Langkah 2 : Identifikasi dan Penilaian Masalah 

c. Langkah 3 : Memfasilitasi Perubahan Teurapiutik 

d. Langkah 4 : Evaluasi dan Terminasi  

 

IV. KETRAMPILAN DASAR KONSELOR 

Adapun ketrampilan dasar yang harus dimiliki oleh konselor adalah :  

1. Penerimaan tanpa syarat 

2. Empati  

3. Keterbukaan 

4. Bersikap Objektif 

5. Dapat Dipercaya 

6. Mampu mengenal diri dan memahami diri  

 

Dalam proses pelaksaan konseling, menjalin hubungan dengan konseli adalah 

sangat penting, karena hubungan dengan konseli merupakan pusat dalam proses 

konseling serta dibutuhkan dalam mempelajari teknik konseling sebagai upaya 

meningkatkan efektivitas proses konseling. Dalam teknik konseling terdapat elemen 

penting dalam menjalin hubungan dengan konseli yang disebut micro-skill. Micro-skill 

yang perlu dimiliki oleh konselor dalam proses konseling antara lain :  

1. Respon Minimal /Eksklamasi 

Kata-kata aatau gerakan yang menyatakan menyetujui, mengerti atau tidak 

menyetujui apa yang dikatakan oleh konseli. Kata-kata seperti Oh…ya..,Oke…, 

Ehm… atau anggukan kepala atau gelengan kepala. 

2. Refleksi Isi / Frasafrase 

Bagi konselor merefeleksikan isi akan mengingatkan akan apa yang telah 

dikemukakan konseli, sedangkan bagi konseli dianggap bahwa konselor benar-

benar memperhatikan dirinya. Namun jangan punya kesan memutus 

pembicaraan konseli. 

Contoh : 

Konseli : “Kemarin saya tergesa-gesa, saya tidak punya waktu untuk diri saya. 

Saya harus mengerjakan banyak hal dan itu sangat melelahkan” 

 Konselor : “ Anda memiliki hari yang sibuk kemarin” 

 

3. Refleksi Perasaan  
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Merefleksikan perasan tidak semudah kalau merefleksikan isi. Jika seorang 

konselor hanya merefleksikan isi. Maka sebenarnya konselor belum dapat 

memahami makna pengalaman yang dialami konselinya. 

Contoh : 

Konseli : “Saya mengharapkan ibu memberikan perhatian yang lebih pada saya. 

Setiap kali saya bertanya kapan ibu punya waktu untuk saya. Ibu tidak 

menjawab. Bahkan ulang tahun saya ibu tidak datang. Ibu tidak tahu ulang tahun 

saya. Ibu memang tidak peduli saya” 

Konselor : “ Kamu merasa ditinggalkan atau  merasa  tersakiti” 

4. Merefleksikan Isi dan Perasaan  

      Merupakan kombinasi antara refleksi isi dan perasaan. 

      Contoh : 

Konseli : “ Saya baru mendapatkan pekerjaan, memang berbeda dengan 

sebelumnya, tetapi bos baik pada saya dan suasana kerjanya menyenangkan. 

Saya merasa beruntung sekali” 

Konselor : “ Anda nampak merasa bahagia dengan pekerjaan baru anda” 

5. Mendengarkan dengan pasif 

Diam dan mendengarkan dengan sungguh-sungguh apa yang dikemukakan 

konseli tanpa interupsi. Adakalanya konseli diam saja. Dalam kondisi seperti ini 

sebaiknya konselor memberikan komentar proses. 

“ Saya lihat anda diam saja. Anda baru saja mengatakan tentang sikap ibu anda 

yang tidak peduli itu. Apakah ini yang membuat anda terdiam ?”  

6. Mendengarkan dengan  aktif 

Konselor membuat ringkasan sendiri apa yang diceritakan oleh konseli, tetapi 

bukan mengulang kata-kata konseli. Yang penting pernyataan yang dibuat 

konselor jangan melebih-lebihkan apa yang telah diceritakan konseli. Konselor 

perlu dengan sungguh-sungguh memperhatikan apa yang diceritakan konseli 

agar akurat dalam membuat pernyataan. 

7. Bertanya dengan pertanyaan terbuka 

Pertanyaan terbuka memungkinkan konseli untuk menceritakan apa yang 

menjadi masalahnya secara bebas dan mendorong konseli untuk berbicara 

dengan lebih mendalam. 

Contoh : 

   “ Ceritakan tentang ayah anda ?” 

          “ Bagaimana hubungan anda dengan ayah ?” 

 

8. Membuat Kesimpulan 
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Kesimpulan hampir sama dengan parafrase. Kesimpulan merupakan pokok-

pokok pikiran dan perasaan konseli. Kesimpulan berguna karena konseli akan 

dapat melihat lebih baik situasi yang ada pada dirinya. 

Contoh : 

“ Anda mengatakan kalau anda kuatir pada saudara-saudara anda dan 

bagaimana kakak anda bunuh diri, Sepertinya anda terlihat sedih karena tidak 

dapat menyatakan betapa anda menyayanginya ketika masih hidup dan 

sekarang anda ingin mengatakan kepada saudara anda tetapi anda tidak bisa”.  

9. Konfrontasi  

Konfrontasi dilakukan bila terjadi kesenjangan-kesenjangan yang dikemukakan 

oleh konseli. Kesenjangan dapat berupa verbal dan non verbal. Misal konseli 

mengatakan sedih tetapi sambil tersenyum. Konfrontasi dapat juga dilakukan 

apabila konseli menghindari suatu topik atau berhenti membicarakan suatu hal. 

10. Interpretasi  

Interpretasi adalah asumsi bukan sebagai kenyataan. Oleh karena itu perlu hati-

hati dalam mengemukukannya. Kata-kata sepertimungkin, sepertinya, 

nampaknya, kelihatannya perlu diungkapkan sebelum interpretasi dilakukan pada 

saat yang tepat yaitu ketika konseli dalam keadaan yang positif dan siap 

menerimanya. 

11. Reframming 

Pada dasarnya ketrampilan ini adalah memberikan alternatif pada konseli untuk 

dapat melihat masalahnya dari sudut pandang yang berbeda yang mungkin 

benar, sehingga membantu mengurangi perasaan-perasaan negatif dirinya 

maupun orang lain. 

 Contoh : 

“ Anda telah menjelaskan bagaimana sikap suami anda. Suami anda menjauhi 

dan tidak mau bicara dengan anda dan ini sangat menyakitkan anda. Saya 

bertanya-tanya apakah mungkin suami anda belum mampu mengatasi tekanan 

emosi yang dirasakan atau mungkin suami anda merasa besalah jika bertemu 

anda sehingga lebih baik dia menjauhi anda, Apakah menurut anda ini yang 

menjadi penyebabnya?”  

12. Mengubah Keyakinan yang salah 

Sumber masalah adakalanya terjadi karena adanya keyakinan yang salah, keliru 

dan tidak rasional pada diri konseli. Keyakinan yang keliru itu perlu diluruskan 

agar konseli dapat berpikir rasional dan sehat.   

Contoh : 

Saya seharusnya berhasil   >>> Saya punya peluang tidak berhasil  



Modul Praktikum Psikologi   94 
 

 

V. EVALUASI LAPORAN HASIL 

Untuk melihat sejauhmana tingkat keberhasilan mahasiswa dalam melakukan 

Praktikum, maka dilakukan evaluasi kegiatan yaitu: 

a. Pembuatan dan pengumpulan laporan 

b. Syarat kelulusan praktikum 

Mahasiswa dinyatakan lulus praktikum apabila : 

i.  Kehadiran (presensi) praktikum 100% 

ii. Nilai praktikum minimal C, dengan acuan penilaian: 

Tingkat Kompetensi Sedang  

A ≥ 85 

75 ≤ B+ < 85 

65 ≤ B < 75 

55 ≤ C+ < 65 

45 ≤ C < 55 

35 ≤ D < 45 

E < 35 

 

iii. Semua aspek penilaian mata kuliah yang terkait dengan praktikum terpenuhi. 
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OBSERVASI DAN WAWANCARA 
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OBSERVASI 

 

I. LATAR BELAKANG OBSERVASI 

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis 

dan sengaja melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala objek diteliti. Istilah 

observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena 

yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena 

tersebut.  

Objek observasi yaitu ekspresi spesifik (molekular) verbal, non verbal. 

Berdasarkan tujuan/variabel yang menjadi target verbal, respon verbal/non 

verbal/perilaku terhadap stimulus atau kemunculan  level observasi dari perilaku, 

individu, indikator khusus kelompok, dan  penentuan Waktu (kapan, kecepatan, 

durasi), lokasi/situasi/proses (tempat), penampakan, eksterior (cara jalan, berpakaian), 

gaya bahasa (intonasi, pilihan kata). Observer dituntut untuk melakukan kejujuran 

dalam menyusun laporan (melaporkan seperti apa adanya, tanpa dikotori oleh 

pendapat atau penilaian pribadi) (Fontana & Fey, 1994). 

Macam-macam observasi adalah : 

1. Observasi terstruktur 

2. Observasi tidak berstruktur 

3. Observasi partisipan dan  

4. Observasi non partisipan 

 

II.   TUJUAN DAN FUNGSI OBSERVASI 

Observasi bertujuan untuk : 

1. Melatih mahasiswa untuk mengaplikasikan sejumlah teori observasi ke dalam 

bentuk kegiatan obsercasi secara riil di lapangan 

2. Melatih mahasiswa untut untuk melakukan kejujuran dalam menyusun laporan 

(melaporkan seperti apa adanya, tanpa dikotori oleh pendapat atau penilaian 

pribadi) 

3. Melatih mahasiswa untuk merancang dan menyususn hasil observasi dalam 

berbagai bentuk laporan yang disesuaikan dengan dibutuhkan 
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III.  ADMINISTRASI DAN PELAKSANAAN OBSERVASI 

3.1. Deskripsi praktikum observasi  

Pada praktikum observasi mahasiswa diwajibkan untuk  

1. Membuat rancangan dasar observasi : definisi operasional perilaku, subjek 

observasi, tempat observasi, waktu observasi, dan memilih strategi observasi  

2. Menyusun rancangan strategi observasi checklist (menyusun checklist 

perilaku) dan mampu menggunakannya untuk merekam hasil observasi 

3. Melakukan observasi tak terstruktur di situasi sosial  

4. Menyusun laporan observasi : analisis, interpretasi dan penyimpulan hasil 

observasi 

 

3.2. Kriteria Responden 

Ditentukan oleh dosen pengampu atau masing-masing kelompok yang 

didampingi oleh asisten praktikum. 

 

3.3. Agenda Praktikum 

a. Briefing 

b. Praktikum 

c. Feedback praktikum 

d. pengumpulan laporan 

e. Feedback laporan 

f.  Pengumpulan laporan akhir 

 

3.4. Evaluasi Hasil Laporan 

Untuk melihat sejauhmana tingkat keberhasilan mahasiswa dalam melakukan 

Praktikum, maka dilakukan evaluasi kegiatan yaitu: 

a. Pembuatan dan pengumpulan laporan 

b. Syarat kelulusan praktikum 

Mahasiswa dinyatakan lulus praktikum apabila : 

i.  Kehadiran (presensi) praktikum 100% 

ii. Nilai praktikum minimal C, dengan acuan penilaian: 

Tingkat Kompetensi Sedang  

A ≥ 85 

75 ≤ B+ < 85 

65 ≤ B < 75 

55 ≤ C+ < 65 
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45 ≤ C < 55 

35 ≤ D < 45 

E < 35 

 

iii. Semua aspek penilaian mata kuliah yang terkait dengan praktikum terpenuhi. 
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WAWANCARA 

 

I. LATAR BELAKANG WAWANCARA 

Wawancara secara garis besar dapat didefinisikan sebagai metode 

pengumpulan data dengan cara tanya jawab lisan yang dilakukan dengan sistematik 

dan berlandaskan pada tujuan tertentu. Definisi lain mengartikan wawancara sebagai 

sebuah proses interaksi komunikasi yang melibatkan dua pihak, memiliki sebuah 

tujuan yang meliputi proses bertanya dan menjawab pertanyaan. 

Jenis-jenis wawancara  

1. Wawancara terstruktur, dimana sebuah panduan telah disiapkan dan seluruh 

responden mendapatkan pertanyaan yang sama 

2. Wawancara semi terstruktur, dimana interviewer hanya memiliki “kunci” atas  

pertanyaan yang ingin diajukan, nantinya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

akan berkembang sesuai dengan kondisi dan situasi saat wawancara 

berlangsung. 

3. Wawancara tidak terstruktur, dimana interviewer tidak memiliki panduan 

pertanyaan. Wawancara tipe ini mengizinkan interviewee untuk bercerita dengan 

bebas berdasarkan tema yang disepakati. 

 

II.   TUJUAN DAN FUNGSI WAWANCARA 

Adapun tujuan dari praktikum wawancara adalah memberikan kemampuan 

untuk menjalankan sebuah wawancara sederhana berdasarkan  panduan wawancara 

atau interview guide yang telah disusun.  

 

III.  ADMINISTRASI DAN PELAKSANAAN WAWANCARA 

3.1. Deskripsi praktikum wawancara 

Praktikum wawancara merupakan salah satu upaya yang dilakukan agar 

para mahasiswa psikologi memahami dan memiliki kemampuan dasar untuk 

melakukan wawancara. Pada praktikum wawancara, mahasiswa diwajibkan 

untuk melakukan wawancara terhadap subjek yang telah ditentukan kriteria 

sebelumnya berdasarkan panduan wawancara yang telah dipelajari secara 

teoritis di dalam kelas.  

 

 

 



Modul Praktikum Psikologi   100 
 

3.2. Ketentuan Responden 

Ditentukan oleh dosen pengampu atau masing-masing kelompok yang 

didampingi oleh asisten praktikum. 

 

3.3. Agenda Praktikum 

a. Briefing 

b. Praktikum 

c. Feedback praktikum 

d. Pengumpulan laporan 

e. Feedback laporan 

f.  Pengumpulan laporan akhir 

 

3.4. Evaluasi Hasil Laporan 

Untuk melihat sejauhmana tingkat keberhasilan mahasiswa dalam melakukan 

Praktikum, maka dilakukan evaluasi kegiatan yaitu: 

a. Pembuatan dan pengumpulan laporan 

b. Syarat kelulusan praktikum 

Mahasiswa dinyatakan lulus praktikum apabila : 

i.  Kehadiran (presensi) praktikum 100% 

ii. Nilai praktikum minimal C, dengan acuan penilaian: 

Tingkat Kompetensi Sedang  

A ≥ 85 

75 ≤ B+ < 85 

65 ≤ B < 75 

55 ≤ C+ < 65 

45 ≤ C < 55 

35 ≤ D < 45 

E < 35 

 

iii. Semua aspek penilaian mata kuliah yang terkait dengan praktikum terpenuhi. 

 

 

 

 


