
PSP



Syarat Pengukuran

• Validitas

• Reliabilitas

• Objektivitas

• Baku



Pengukuran

• Pengukuran psikologis sukar dilakukan 

karena :

1. Variabel psikologis bersifat latent (tidak 

tampak) → tidak dapat diukur secara 

langsung tetapi melalui indikator perilaku

2. Indikator perilaku jumlahnya terbatas →
pengukuran kurang menyeluruh (kurang 

komprehensif)



Pengukuran

3. Respon subjek dapat dipengaruhi 

variabel-variabel yang tidak relevan, 

misalnya situasi, suasana hati, prosedur

4. Atribut psikologis tidak stabil (berubah-

ubah)

5. Selalu mengandung error (tidak mutlak)



Pengukuran

• Beberapa cara yang dapat dilakukan 

untuk melakukan pengukuran psikologis 

antara lain :

1. Observasi perilaku

2. Pertanyaan langsung

3. Skala 



Skala Psikologi 

Pengertian :

kumpulan aitem/pernyataan 

yang mengungkap variabel 

psikologis



Skala Psikologi sebagai Alat Ukur

Karakteristik skala psikologis :

1. Stimulusnya tidak langsung mengungkap 

atribut yang hendak diukur, melainkan 

mengungkap indikator perilaku atribut 

tersebut → bersifat proyektif

2. Berisi banyak aitem. Kesimpulan baru 

dapat dicapai bila semua aitem telah 

terjawab

3. Respon subjek tidak ada benar atau salah



Angket Skala

1. Mengungkap data 

faktual atau kebenaran 

yang diketahui subjek

2. Langsung terarah pada 

data yang akan 

diungkap

3. Subjek tahu persis apa 

yang ditanyakan

4. Jawaban tidak dapat 

diberi skor

5. Dapat mengungkap 

banyak hal

6. Validitas & reliabilitas 

tidak perlu diuji

1. Mengungkap konstruk 

psikologis

2. Pertanyaannya tertuju 

pada indikator perilaku

3. Subjek tidak menyadari 

arah jawaban

4. Jawaban diberi skor 

lewat proses penskalaan

5. Mengungkap suatu 

atribut tunggal

6. Validitas & reliabilitas 

diuji secara psikometrik



Faktor-faktor yang dapat 

melemahkan validitas

• Identifikasi kawasan ukur yang tidak cukup 

jelas

→ konsep teoretis (beserta dimensi-

dimensinya)

• Operasionalisasi konsep yang tidak tepat 

(indikator dari konsep teoretis)

• Penulisan aitem yang tidak mengikuti 

kaidah → social desirability



Faktor-faktor yang dapat 

melemahkan validitas

• Administrasi yang tidak hati-
hati → (kondisi penampilan 
skala, kondisi subjek, kondisi 

testing)

• Pemberian skor yang tidak 
cermat

• Interpretasi yang keliru



Penulisan aitem/soal

Reviu aitem

Uji coba 

Analisis aitem

Seleksi aitem

Pengujian reliabilitas dan validitas

Format final

Penskalaan Pemilihan format stimulus

Identifikasi tujuan ukur (penetapan konstruk psikologis)

Operasionalisasi konsep (indikator perilaku)



Langkah 

• Identifikasi tujuan ukur → menetapkan 

variabel psikologis yang hendak diukur 

dan menetapkan definisi dari variabel 

psikologis tersebut

• Perumusan indikator perilaku dari definisi 

variabel psikologis yang terkait

• Pemilihan format stimulus → metode 

penskalaan



Langkah

• Penulisan aitem dan reviuw aitem

• Uji coba 

• Analisis aitem

• Seleksi aitem

• Pengujian reliabilitas

• Pengujian validitas

• Format final



Dimensi Atribut & Indikator Perilaku

Cara mudah untuk mengidentifikasi tujuan

dan kawasan ukur → menguraikan kompo-

nen2, aspek2, indikator2 yang ada dalam

konsep teoritik mengenai atribut yang hen-

dak diukur



BLUE PRINT / KISI - KISI

Adalah kerangka/rencana penyusunan alat

ukur. Cara pembuatannya :

- Disajikan dalam bentuk tabel

- Memuat aspek2/komponen2 dan proporsi

aitem dari indikator perilaku dalam setiap

aspek/komponen

- Mengidentifikasikan nomor dan jumlah ai-
tem dr masing2aspek/komponen yg dibuat  



Contoh Blue Print Skala Agresivitas

Indikator                                                                                                  

Perilaku         

Aitem

favorable

Aitem 

unfavorable JUMLAH   

-Agresivitas

verbal

5,6,12,13,

18,20,21,24

32,36

4,7,10,15,17

19,22,26.30 

31

20

-Agresivitas 

fisik

1,2,9,11,16

23,25,34,35

37

3,8,14,27,28

29,33,38,39 

40

20

JUMLAH 20 20 40



PENULISAN AITEM

1. Format Aitem

a. Bentuk pertanyaan

b. Bentuk pernyataan

c. Gabungan

d. Disertai gambar/figur sbg. stimulus

Yang populer : bentuk pernyataan dgn pilih-

an jawaban → disajikan dlm bentuk kalimat

deklaratif 



Lanjutan Penulisan Aitem

2. Format Respons

berupa pilihan jawaban sesuai tujuan yg ingin

dicapai

Mis : Tingkat kesetujuan : STS,TS,S,SS

Kesesuaian perilaku : Sgt Sesuai,Sesuai,

Tdk Sesuai, Sgt Tdk Sesuai.

Intensitas kejadian : Selalu,Seringkali, 

kadang-kadang, Tidak Pernah

dsbnya.



KAIDAH2 PENULISAN AITEM

1. Jangan menanyakan sesuatu yg terjadi pd masa lampau

2. Jangan membuat pernyataan yg berupa fakta atau    
semua orang setuju

3. Setiap pernyataan hanya berisi 1 ide / gagasan saja

4. Bahasa harus jelas,sederhana dan dpt dimengerti 

5. Hindari pernyataan negatif ganda

6. Pernyataan harus relevan dengan tujuan pengukuran

7. Pernyataan hrs singkat,hindari penggunaan anak kalimat

8. Hindari kata yg bersifat universal spt: semua,seluruh, se-

gala, tidak seorangpun

9. Utk mengindari stereotipi jawaban, buat aitem favorable

dan unfavorable



KONTINUM

Adl suatu rangkaian atau deretan satuan 
pengukuran yg tersusun menurut aturan 

tertentu dan terletak pd suatu garis lurus.

a.kontinum fisik : memuat ukuran2 fisik yg

diperoleh melalui skala fisik.

b.kontinum psikis :kontinum yg dibuat atas 

dasar perkiraan yg merupakan skala psi-

kologis.



Prosedur Penskalaan

Pada dasarnya adalah penetapan besar –

nya bobot / nilai skala bagi setiap pernya –

taan pada suatu skala psikologik.

Pengembangan penskalaan dilakukan dgn

1. Pendekatan stimulus

2. Pendekatan respons

3. Gabungan kedua pendekatan tsb.    



Pendekatan Stimulus dan 

Pendekatan Respons

Pendekatan Stimulus :

Adalah metode pengembangan penskalaan yg

tujuannya adl meletakkan setiap stimulus pada

titik2 di sepanjang st. kontinum psikologis yang 
bergerak dari unfavorable s/d favorable 

Pendekatan Respons :

tujuannya meletakkan kategori respons pada

titik2 di sepanjang st. kontinum psikologis yang

bergerak dari unfavorable s/d favorable


