
 

 
 

 
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER   

PROGRAM STUDI PSIKOLOGI – FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS GUNADARMA 
MATA KULIAH : PSIKODIAGNOSTIKA 1: PENGANTAR TES PSIKOLOGI 

 KODE MATA KULIAH/SKS : IT-051356/ 3 SKS   
 

Silabus :  Mata kuliah psikodiagnostika 1 membahas mengenai pengantar alat tes psikologi, mulai dari pengertian 

psikodiagnostik, prinsip-prinsip psikodiagnostik, klasifikasi tes, prosedur pelaksanaan psikodiagnostik, administrasi 

tes, masalah dalam pemeriksaan psikologis, hingga etika dalam pemeriksaan psikologis. 

 

Minggu Kemampuan Akhir yang 
Diharapkan 

  

Bahan Kajian (Materi 
Pelajaran) 

Metode/Bentuk 
Pembelajaran 

Waktu 
Belajar  
(Menit) 

Kriteria   
Penilaian 

(Indikator) 

Bobot 
Nilai 
(%) 

Sumber 
belajar 

1. Pengantar 
Psikodiagnostika 

Mahasiswa memahami 
pengertian umum dan 
pengertian khusus 
psikodiagnostika, 
sehingga dapat memahami 
kegunaannya. 
Mahasiswa juga 
mengetahui dan 
memahami sejarah 
perkembangan alat tes 
psikologi, mengenal dan 
memahami fungsi tes 
psikologi 

1. Problem tingkah laku 
manusia 

2. Pengertian 
psikodiagnostik 

3. Sasaran, tujuan, dan  
fungsi 
psikodiagnostik 

4. Sejarah tes psikologi 
5. Fungsi tes psikologi 

Ceramah dan 
tanya jawab 

3 x 50 
menit 

Partisipasi 
dan 
pemahaman 
mahasiswa 

5% 1, 2 

2. Prinsip dan 
Psikodiagnostika 

Mahasiswa memahami 
proses-proses yang 

1. Proses dalam 
psikodiagnostik 

Ceramah dan 
tanya jawab 

3 x 50 
menit 

Partisipasi 
dan 

5% 1 



 

 
 

dilakukan dalam 
psikodiagnostika, prinsip-
prinsip psikodiagnostika, 
dan memahami berbagai 
pendekatan dalam strategi 
psikodiagnostik 

2. Prinsip-prinsip 
psikodiagnostik 

3. Strategi 
psikodiagnostik 
a. Pendekatan 

informal 
b. Pendekatan 

formal 
 
 

pemahaman 
mahasiswa 

3. Prinsip dan 
Psikodiagnostika 

Mahasiswa memahami 
berbagai metode dan 
teknik dalam 
psikodiagnostika 

3.   Strategi 
psikodiagnostik 
(lanjt..) 
c. Metode dan 

teknik dalam 
psikodiagnostik 
 Observasi 
 Wawancara 
 Analisis 

dokumen 
pribadi 

 Riyawat hidup 
 Tes psikologi 

Ceramah dan 
tanya jawab 

3 x 50 
menit 

Partisipasi 
dan 
pemahaman 
mahasiswa 

5% 1 

4. Klasifikasi tes Mahasiswa mengetahui 
sarana dan prasarana 
psikodiagnostika dan 
berbagai macam tes dan 
memahami secara umum 
bentuk-bentuk tersebut 
berdasarkan klasifikasinya 

1. Sarana dan prasarana 
psikodiagnostika 

2. Klasifikasi tes 
a. Jenis-jenis tes 

secara umum 
b. Klasifikasi tes: 

 Tes proyektif 

Ceramah dan 
tanya jawab 
 
 

3 x 50 
menit 

Partisipasi 
dan 
pemahaman 
mahasiswa 

5% 1, 2, 3 



 

 
 

5. Klasifikasi tes Mahasiswa mengetahui 
berbagai macam tes dan 
memahami secara umum 
bentuk-bentuk tersebut 
berdasarkan klasifikasinya 

a. Klasifikasi tes: 
(lanj..) 
 Tes inventori 
 Tes 

intelegensi 
 Tes 

kemampuan 
kerja 

Ceramah dan 
tanya jawab 
 
Pemberian tugas 
1 
 

3 x 50 
menit 

Partisipasi 
dan 
pemahaman 
mahasiswa 

5% 1, 2, 3 

6. Review dan 
evaluasi minggu 
ke 1 s.d minggu 

ke 5 

Mahasiswa memahami 
dan mampu menjelaskan 
mengenai materi-materi 
yang telah dibahas dalam 
perkulihan minggu ker 1 
s.d minggu ke 5 

Materi minggu ke 1 s.d 
minggu ke 5 

Kuiz 3 x 50 
menit 

Pemahaman 
mahasiswa 

10%  

7. Prosedur 
pelaksanaan 

psikodiagnostika 

Mahasiswa memahami 
prosedur awal dalam 
pelaksanaan 
psikodiagnostika, dan 
memahami berbagai 
pendekatan dalam 
melakukan pemeriksaan 
psikologis 

1. Prosedur awal 
psikodiagnostik 

2. Pendekatan 
pemeriksaan 
psikologis 
a. Pendekatan 

perilaku 
(behavioral) 

b. Teknik objektif 
c. Teknik proyektif 

3. Keterampilan yang 
diperlukan untuk 
pemeriksaan 
psikologis 

Ceramah dan 
tanya jawab 

3 x 50 
menit 

Partisipasi 
dan 
pemahaman 
mahasiswa 

5% 1 

8. Administrasi tes Mahasiswa memahami 
admistrasi tes, 

1. Pelaksanaan tes 
2. Laporan 

Ceramah dan 
tanya jawab 

3 x 50 
menit 

Partisipasi 
dan 

5% 1, 3 



 

 
 

pelaksanaan tes, dan 
mengetahui bagaimana 
bentuk laporan 
pemeriksaan psikologis 
secara umum. 

pemeriksaan 
psikologis 

 

pemahaman 
mahasiswa 

9.  UJIAN TENGAH SEMESTER 
10. Administrasi tes Mahasiswa memahami 

norma tes psikologis, 
metode kualitatif dan 
kuantitatif dalam 
psikodiagnostik, dan 
faktor biopsikologis 
sebagai determinan 
kepribadian 

3. Norma tes psikologis 
a. Validitas 
b. Reliabilitas 
c. Jenis-jenis norma 
d. Standarisasi 

4. Metode kualitatif dan 
kuantitatif 

5. Faktor biopsikologis 
sebagai determinan 
kepribadian 

Ceramah dan 
tanya jawab 

3 x 50 
menit 

Partisipasi 
dan 
pemahaman 
mahasiswa 

5% 1, 2 

11. Review dan 
evaluasi 

Mahasiswa memahami 
seluruh materi 
perkuliahan, dan evaluasi 
materi minggu ke 7 s.d 
minggu ke 9 

Materi perkuliahan 
minggu ke 7 s.d mingu 
ke 9 

Kuiz 3 x 50 
menit 

Pemahaman 
mahasiswa 

10%  

12. Masalah dalam 
pemeriksaan 

psikologis 

Mahasiswa memahami 
berbagai permasalahan 
yang dapat terjadi dalam 
pemeriksaan psikologis, 
objektifikasi dan 
kualifikasi pemeriksaan 
psikologis, dan 
permasalahan yang dapat 
terjadi pada kelompok 
minoritas budaya dan 

1. Permasalahan dalam 
psikodiagnostik 

2. Objektifikasi dan 
kualifikasi 
pemeriksaan 
psikologis 

3. Tes terhadap 
kelompok minoritas 
budaya dan bahasa 

Ceramah dan 
tanya jawab 
 
 
 
Problem based 
learning (tugas 
2) 

3 x 50 
menit 

Partisipasi 
dan 
pemahaman 
mahasiswa 
 
Analisis 
kasus 

10% 1, 2 



 

 
 

bahasa 
13. Etika dalam 

pemeriksaan 
psikologis 

Mahasiswa memahami 
siapa yang berhak 
melakukan diagnosa 
psikologis, apa saja 
tanggung jawab penerbit 
tes, pengguna tes, dan 
syarat untuk membentuk 
memampuan dan 
keterampilan 
psikodiagnostik 

1. Tanggung jawab 
penerbit tes 
a. Isu-isu publikasi 

dan pemasaran 
b. Kompetensi 

pembeli tes 
2. Tanggung jawab 

pengguna tes 
a. Kepentingan 

terbaik klien 
b. Kerahasiaan 
c. Keahlian 

pengguna tes 
d. Pernyataan 

persetujuan 
e. Penulisan laporan 

yang bertanggung 
jawab 

f. Penyampaian 
hasil tes 

g. Pertimbangan 
atas perbedaan 
individual 

3. Syarat untuk 
membentuk 
kemampuan dan 
keterampilan 
psikodiagnostik 

Ceramah dan 
tanya jawab 
 
 

3 x 50 
menit 

Partisipasi 
dan 
pemahaman 
mahasiswa 

5% 1, 2 

14. Presentasi Mahasiswa mampu 
mempresentasikan, 

Presentasi kelompok 
tugas 1 

Presentasi 
kelompok 

3 x 50 
menit 

Partisipasi 
mahasiswa 

20%  



 

 
 

menguasai, dan 
mempertanggung 
jawabkan hasil diskusi 
kelompok 

 
Tayangan 
presentasi 
dan 
penguasaan 
materi 

15. Review materi 
 

Mahasiswa memahami 
seluruh materi 
perkuliahan 

Materi perkuliahan 
minggu ke 1 s.d minggu 
ke 13 

Diskusi dan 
tanya jawab 

3 x 50 
menit 

Partisipasi 
dan 
pemahaman 
mahasiswa 

5%  

16.  UJIAN AKHIR SEMESTER 
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