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Skala  Psikologi
adalah Instrumen pengukuran untuk 
mengidentifikasi konstrak psikologis.

• „Seringkali dinamakan dengan tes, namun dalam hal ini skala 
psikologis digunakan sebagaiistilah untuk atribut afektif, 
sedangkan kata tes digunakan untuk atribut kognitif

• Berisi tentang aspek diri yang dipersepsi subjek

• Penskalaan dalam psikologi adalah upaya untuk 
mengembangkan instrumen pengukuran terhadap penilaian 
individu

• Data berbentuk interval atau kontinum

• Skala berbeda dengan angket yang berisi data faktual



Karakteristik  Skala  Psikologi

• ‡Stimulus  yang  diberikan tidak secara 
langsung mengukur konstrak ukur „, namun 
melalui dimensi dan indikator

• ‡Interpretasididasarkanpadakeseluruhan item „

• Satu item tidak dapat dijadikan landasan 
menginterpretasikan

• ‡Tidak ada respon benar dan salah „



Jenis  Penskalaan Psikologi
• Meranking

– Subjek mengurutkan stimulus  berdasarkan kesesuaiannya dengan 
kondisi dirinya

• Menilai(rating)
– Subjek menilai stimulus berdasarkan kesesuaiannya dengan kondisi 

dirinya

• Mengkategorikan
– Subjek meletakkan stimulus  pada kategori yang sesuai dengan kondisi 

dirinya

• Membandingkan
– Subjek memilih pasangan stimulus yang sesuai dengan kondisi dirinya

• Mengestimasi
– Subjek mengestimasi  dengan   memberikan  penilaian  pada atribut 

yang sesuai  dengan  kondisi  dirinya

• Memetakan Kemiripan
– Subjek memetakan kesamaan antar stimulus pada sebuah peta dimensi 

stimulus



Macam-macam Bentuk Skala

1. Skala Likert

• Skala Likert adalah skala yang dapat dipergunakan untuk 
mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 
sekelompok orang mengenai suatu gejala atau fenomena 
pendidikan. 

• Dalam skala Likert seringkali terdapat dua bentuk 
pernyataan yaitu pernyataan positif yang berfungsi untuk 
mengukur sikap positif, dan pernyataan negative yang 
berfungsi untuk mengukur sikap negatif objek sikap.



2. Skala Guttman
• Yaitu skala yang menginginkan tipe jawaban 

tegas, seperti jawaban benar - salah, ya - tidak, 
pernah - tidak pernah, positif - negative, tinggi -
rendah, baik - buruk, dan seterusnya. 

• Pada skala Guttman, hanya ada dua interval, yaitu 
setuju dan tidak setuju. 

• Skala Guttman dapat dibuat dalam bentuk pilihan 
ganda maupun daftar checklist. Untuk jawaban 
positif seperti benar, ya, tinggi, baik, dan 
semacamnya diberi skor 1; sedangkan untuk 
jawaban negative seperti salah, tidak, rendah, 
buruk, dan semacamnya diberi skor 0. 



3. Semantik Differensial 

Skala diferensial yaitu skala untuk mengukur sikap, tetapi bentuknya bukan pilihan ganda 

maupun checklist, tetapi tersusun dalam satu garis kontinum di mana jawaban yang sangat 

positif terletak dibagian kanan garis, dan jawaban yang sangat negative terletak dibagian kiri 

garis, atau sebaliknya. 

 

Data yang diperoleh melalui pengukuran dengan skala semantic differential adalah data 

interval. Skala bentuk ini biasanya digunakan untuk mengukur sikap atau karakteristik 

tertentu yang dimiliki seseorang. Berikut contoh penggunaan skala semantic differential 

mengenai gaya kepemimpinan kepala sekolah.  

Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah  

 



4. Skala Thurstone 

Skala Thurstone adalah skala yang disusun dengan memilih butir yang berbentuk skala 

interval. Setiap butir memiliki kunci skor dan jika diurut, kunci skor menghasilkan nilai yang 

berjarak sama. Skala Thurstone dibuat dalam bentuk sejumlah (40-50) pernyataan yang 

relevan dengan variable yang hendak diukur kemudian sejumlah ahli (20-40) orang menilai 

relevansi pernyataan itu dengan konten atau konstruk yang hendak diukur.  

Adapun contoh skala penilaian model Thurstone adalah seperti gambar di bawah ini. 

 
Nilai 1 pada skala di atas menyatakan sangat tidak relevan, sedangkan nilai 11 menyatakan 

sangat 



Penelitian
• Judul-

– Hubungan antara kesadaran diri dan prokrastinasi
– Ada perbedaan mahasiswa laki-laki dan perempuan dalam hal perilaku 

agresif

• Bab 1
– Latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan dan manfaat

• Bab 2 – dasar teori (definisi pervariabel, faktor2 yang 
mempengaruhi, arti penting buat subjek), hubungan X dan Y

• Bab 3-definisi operasional, subjek, lokasi, cara pengumpulan data, 
analisis

• Bab 4-pembahasan
• Bab 5-kesimpulan dan saran


