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Kegiatan diagnostik memiliki sejumlah proses. Ada aktivitas awal, fase 

elaborasi, dan juga akhir dari diagnostik. Awal proses diagnosa adalah ditandai 

dengan pertanyaan, masalah, permintaan dari si individu sendiri. Fase elaborasi 

merujuk pada penggunaan keahlian dalam diagnosa. Dalam fase elaborasi, 

sejumlah teori memegang peranan penting, termasuk teori tentang kepribadian, 

teori tentang perbedaan kecerdasan antar individu, teori tentang lingkungan dan 

perkembangan, dan teori yang mendasari tes diagnostik yang dipergunakan. 

Proses assesment yang diharapkan adalah proses dijalankan secara profesional dan 

berdasarkan prosedur, bagaimana nasehat atau jawaban dari pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan dalam assesment diformulasikan. Hasil akhirnya berupa 

evaluasi dengan mengutarakan sejumlah nasehat atau rekomendasi treatment 

lanjutan. Sekelumit uraian singkat di atas merupakan gambaran tentang 

bagaimana proses assesment dijalankan.  

Menurut Jager & Peterman, (1992), proses diagnostikal memang dapat 

dipelajari dalam berbagai cara. Pertama, dengan cara berkomunikasi antara si 

Psikolog/psikiater (psikolog/psikiater) dengan klien. Ilmu komunikasi ini 

menawarkan konsep dan pengetahuan untuk menggambarkan tahapan-tahapan 

proses assesment dan bagaimana proses itu memerlukan latihan yang optimun. 

Teori komunikasi persuasif dan dialog model Habermas dapat digunakan untuk 

membantu komunikasi antara psikolog dan klien. Cara kedua, adalah proses 

assesment dapat pandang sebagai serangkaian perubahan dalam persepsi, 

kepercayaan antara psikolog dan klien. Haruslah diingat bahwa persepsi dari 

Psikolog/psikiater akan pesan-pesan yang diterimanya dan komunikasinya dengan 

sang klien terkadang sangat menentukan. Cara ketiga, proses diagnosa dapat 

dibayangkan sebagai jawaban atas pertanyaan dengan dibantu pemahaman 

psikodiagnostik, dan mentaati aturan ilmiah dari disiplin ilmu psikologi. Biasanya 

langkah-langkah yang menjadi ciri dari proses diagnosa adalah : 

- Ada pertanyaan, masalah atau permintaan dari klien 



- Informasi-informasi dikumpulkan berdasarkan masalah 

- Ada pengetahuan teoritis dan data empiris yang digunakan untuk 

selesaikan masalah 

- Terdapat bentuk penyimpulan yang mengarah pada suatu nasehat-

nasehat 

 

Proses atau hasil dari assessment sangatlah penting. Proses itu harus 

membawa pada hasil yang optimal dan nasehat yang memang layak untuk 

dikerjakan. Masalah dari klien terkadang begitu perlu untuk direstrukturisasi 

sehingga aturan-aturan bisa diikuti untuk mendapatkan hasil yang optimal.  

 

Konsep Common Sense dalam Proses Assessment 

Dalam kehidupan sehari-hari, proses tentu sangat berperan sampai 

akhirnya kemudian bisa sampai disebut diagnostik. Fenomena dalam dunia fisik 

memancing adanya aktivitas diagnostik. Suatu contoh, terkadang muncul 

pertimbangan diagnostik, ketika dijumpai penyimpangan pada fenomena yang 

biasanya terjadi secara normal. Ada kecenderungan dari lingkungan, manusia, dan 

konsepsi kita untuk melihat fenomena sebagai suatu hal yang stabil sehingga 

ketika suatu saat fenomena tersebut janggal maka orang yang melihatnya akan 

mempertanyakan dan melakukan penyelidikan terhadap sebab-sebab kejanggalan 

tersebut. Satu penyimpangan yang muncul maka akan segera dikategorikan 

langsung. Jika semakin banyak orang yang setuju dengan pengkategorian ini maka 

penyimpangan akan semakin eksis, dan disinilah sebuah proses dimulai. 

Pada fase diagnosa tersebut seseorang haruslah hati-hati dengan mental 

short cut karena hal ini mungkin saja terjadi. Biasanya mental short cut 

dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman masa lalu, sehingga ketika ada stimulus 

yang sama atau yang menyerupai maka kecenderungan seseorang akan 

menyimpulkan hal yang sama. Namun pada kenyataannya apabila dicermati lebih 

jauh, kesimpulan yang diambil secara terburu-buru tersebut belum tentu benar. 

 Psikologi telah dibekali dengan teknik dan metode untuk menggambarkan 

dan menjelaskan proses diagnosa dari seorang psikiater. Brunswick (1955, 



1952/1958) mencoba menggambarkan desainnya dengan ekpserimen. Ia 

mempelajari bagaimana seorang individu mengidentifikasi objek dalam situasi 

sehari-hari. Berdasarkan Brunswick, persepsi dari individu merupakan hasil dari 

membandingkan dan mengintegrasikan petunjuk dari obyek. Petunjuk-petunjuk 

yang terintegrasi itu biasanya dengan menggunakan model linier. Model Linier 

dapat digunakan untuk seorang psikiater dan juga sekelompok  psikolog/psikiater.  

 Proses diagnosa dari si psikolog/psikiater bisa saja salah. Sehingga 

pertanyaan seberapa baik seorang psikolog/psikiater melakukan diagnosa tidak 

dapat dihindarkan. Karenanya perlu dipahami tentang arti dari profesi 

psikolog/psikiater itu sendiri. Hogarth (1987) melakukan studi terhadap para 

psikolog/psikiater, yang mengartikan psikolog/psikiater sebagai pemproses 

informasi. Hogarth menjelaskan pula tentang bias yang muncul dalam 

pemprosesan suatu informasi. Bias muncul mengikuti informasi yang digunakan 

untuk mendapatkan gambaran yang jelas, bias dalam fase pemprosesan, bias pada 

hasil, bias saat pemberian umpan balik. Seorang psikolog/psikiater sangat sensitif 

terhadap kesan pertama, pencarian konfirmasi dari sebuah informasi, 

menggunakan stereotip untuk mengorganisir informasi. Bias-bias yang muncul 

tersebut sebenarnya tidak hanya ditemui dalam diri psikolog/psikiater, tetapi juga 

terjadi pada para ekonom, dan para dokter (Kleinmuntz, 1990).  

 

Proses Diagnostik Merupakan Bentuk Riset Ilmiah dan Bagian dari Proses 

Pengambilan Keputusan 

Penggunaan model untuk proses diagnostik merupakan model untuk riset 

empiris. Siklus empiris yang digunakan dikenal dalam studi perilaku. De Groot 

(1950) mengaplikasikan siklus empiris ini pada diagnosa terhadap individu. Siklus 

empiris itu terdiri dari 5 fase, antara lain : 

1. Observasi, mengumpulkan dan mengkategorisasikan fakta empiris, serta 

memformulasikan hipotesa awal 

2. Induksi, memformulasi hipotesa yang lebih spesifik 

3. Deduksi 

4. Menguji hipotesa pada materi baru 



5. Mengevaluasi hasil dari pengujian dalam hipotesa yang ringan dan 

menguji dengan teori, untuk kemudia dilakukan studi lanjutan 

Kelima siklus tersebut di atas sesuai dengan pendekatan positivistic-logis 

untuk memahami lebih dalam mengenai pengetahuan ilmiah. Meskipun demikian, 

ada juga formulasi siklus lainnya seperti yang pernah diajukan oleh Westernberg 

& Koele (1993) yang menggunakan model sebagai berikut: 

1. Pertanyaan diagnostik 

2. Pengumpulan informasi yang relatif tidak terstruktur dan pengumpulan 

data 

3. Formulasi hipotesis 

4. Pengumpulan data terstruktur 

5. Pengujian hipotesis 

Sementara Kievit & Tak (1992) menggunakan tujuh tahapan, antara lain: 

1. Penyaringan, pencarian informasi 

2. Diskusi kelompok dan preliminary indication 

3. Pengumpulan data apa yang diketahui dari si klien 

4. Mengintegrasikan seluruh informasi 

5. Merancang pengumpulan data yang lebih spesifik 

6. Intervensi 

7. Evaluasi 

Berdasarkan beberapa pendapat tokoh di atas, secara umum dapat 

disimpulkan bahwa proses assesment memiliki banyak kesamaan dengan proses 

melakukan riset. Pertama harus ada persoalan yang dikeluhkan oleh klien. Kedua 

pencarian informasi awal mengenai persoalan klien. Ketiga membuat hipotesa 

atas persoalan klien. Keempat mengumpulkan data-data secara terstruktur, salah 

satunya dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan pengukuran-

pengukuran psikologi. Kelima mengintegrasikan keseluruhan data. Keenam 

menarik kesimpulan dan merancang intervensi yang sesuai. Ketujuh memberikan 

intervensi pada klien untuk menyelesaikan persoalannya. Kedelapan melakukan 

evaluasi terhadap intervensi yang telah dilakukan. 



Sedangkan proses assesment ketika dipandang sebagai bagian dari proses 

pengambilan keputusan, maka pada proses penarikan kesimpulan dan merancang 

intervensi itulah metode-metode pengambilan keputusan dilakukan. Dalam 

pengambilan keputusan, tentunya kita membutuhkan data-data pendukung 

sebelum pada akhirnya kita memutuskan sesuatu. Keakuratan dan banyaknya data 

yang mendukung sangat menentukan seseorang dalam mengambil keputusan. 

 

Siklus Empiris Vs Diagnostik, antara Kepraktisan atau Regulatif 

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam siklus diagnostik. 

Pertama, rekognisi terhadap nasehat-nasehat yang diminta oleh orang-orang 

tertentu. Sejumlah orang yang khusus tadi tidak ada hukum yang berlaku umum 

yang dapat dikenakan kepada mereka. Kedua, siklus diagnostik membuat praktek 

konkret semacam ini dapat dikonfrontasikan dengan pertanyaan mengenai 

fenomena perilaku dimana tidak ada hukum yang berlaku. Klien tidak bertanya, 

dan mengharapkan jawaban, sehingga klien harus memformulasikan masalah 

yang sama. Poin yang ketiga, dalam siklus diagnostik ada kecenderungan akan 

berubahnya keadaan. Riset terkadang menawarkan analisa bukan untuk 

melakukan perubahan.  

 Diagnostik, baik praktis maupun siklus regulative tetap memerlukan siklus 

yang empiris, dan terdiri dari beberapa langkah, antara lain : 

1. Problem  

2. Diagnosis 

3. Plan 

4. Intervention 

5. Evaluation 

De Bruyn cenderung untuk mengkombinasikan dua model siklus, yakni 

empiris dan diagnostik. De Bruyn menyadari bahwa siklus empiris merupakan 

dasar bagi psikodiagnostik. Sebagai tambahan, pertanyaan diagnostik dalam 

pandangan De Bruyn merupakan pertanyaan penentu. Siklus diagnostik terdiri 

dari beberapa langkah yang mencoba menghadirkan tujuan yang terstruktur. 

Metodelogi siklus empiris dan penggunaan prosedur pengetahuan memungkinkan 



pengambilan keputusan diagnostik. Prosedur pengetahuan yang diperlukan terdiri 

dari 4 komponen, antara lain:  

1. Analisis terhadap keluhan-keluhan yang diformulasikan dari klien 

2. Reformulasi dari masalah klien merupakan jalan yang memungkinkan untuk 

peroleh analisa ilmiah 

3. Diagnosis 

4. Indikasi untuk treatmen 

 

Hypotheses Testing Model dan Perlengkapan untuk Membuat Keputusan 

Diagnosa 

Pada proses diagnosis, khususnya dalam siklus empiris ada yang 

dinamakan Hypotheses Testing Model (HTM). Formulasi dalam model hipotesis 

ini adalah : 

1. Orientasi pada keluhan-keluhan 

2. Identifikasi permasalahan 

3. Hipotesa yang digunakan merupakan penjelasan terhadap masalah 

4. Pengujian hipotesa adalah dengan memilih instrumen dan prosedur 

pengambilan data 

5. Memformulasikan saran, dan mempersiapkan intervensi yang sesuai 

Pada model HTM digambarkan seperti analogi proses riset ilmiah. Ada 

sesuatu hal yang harus dijelaskan dan pastilah ada penjelasan dari teori yang 

berlaku. HTM secara umum dipahami sebagai sebuah model untuk sebuah 

aktifitas diagnostik dan dari sinilah akhirnya dilaporkan hasilnya.  

Bagi seorang psikolog/psikiater, panduan pertama bagi proses 

diagnosisnya adalah memahami bahwa serangkaian tugas yang dikerjakannya 

sudah terstruktur dalam langkah-langkah yang jelas. Begitu juga dalam 

perancangan, formatnya dapat digambarkan dengan jelas. Weinstein & Fineberg 

(1980) membuat suatu rancangan dan diilustrasikan dengan sejumlah contoh. 

Keputusan-keputusan yang dibuat adalah keputusan dalam komponen-komponen 

yang relevan : 



1. Masalah yang muncul harus diformulasikan. Sangat tidak mungkin untuk 

memformulasikan semua masalah dalam satu waktu. Langkah pertama 

adalah membuat pengkategorian masalah.  

2. Seorang psikolog/psikiater harus memutuskan bagaiman ia akan 

berproses. Apa tujuan dari aktivitasnya dan dari mana ia harus mulai. 

Terkadang memang intervensi secara langsung memang diperlukan, 

problem lain terkadang butuh waktu agar bisa dimasukkan dalam 

pengkategorian masalah.  

3. Seorang psikolog/psikiater mengatur segala langkah yang relevan dalam 

sebuah bagan. Disetiap langkah, maka ia harus memutuskan apa yang 

harus dilakukan, perlu ada serangkaian tes atau tidak, mengumpulkan data 

baru atau tidak, perlukah melakukan intervensi, memasukkan klien pada 

institusi atau tidak, dan sebagainya. Pertanyaan yang harus dijawab adalah 

apakah informasi yang diterima nanti relevan atau tidak untuk mengatasi 

masalah, apakah aksi yang dilakukan itu memiliki arti dalam melakukan 

perubahan. 

4. Seorang psikolog/psikiater harus membuat pilihan apakah akan 

melakukan intervensi atau tidak, atau memutuskan memilih intervensi 

semacam apa yang akan digunakan untuk mendapatkan hasil yang 

masksimum dengan pembiayaan yang minim untuk dirinya sendiri juga 

untuk si klien. 

Selain HTM, ada model lain yang juga dapat membantu seorang 

psikolog/psikiater untuk melakukan diagnosa yaitu penggunaan Multi-attribute 

Utility Model Theory (MAUT). MAUT meminta sejumlah pertanyaan diagnostik 

yang diformulasikan sebagai suatu masalah dalam memutuskan sejumlah 

alternatif. Model ini menolong untuk memilih sejumlah opsi atau pilihan. Pilihan 

yang berbeda bisa dibandingkan dalam atribut-atribut yang ada. Tentunya atribut 

tadi harus relevan untuk pilihan yang ada. Misalnya seperti yang dicontohkan oleh 

Vlek, (1987): Sepasang manula punya 3 pilihan : 

1. Tinggal di rumah 

2. Tinggal di apartemen/flat yang memiliki system pemeliharaan rutin 



3. Tinggal di panti jompo 

Sejumlah atribut harus dipikirkan untuk memilih opsi yang mana. Aspek seperti 

biaya, akses terhadap beberapa lokasi, biaya hidup, penggunaan transport secara 

mandiri, kebebasan individu, dan kenyamanan pribadi, adalah sejumlah aspek 

yang harus dipikirkan. Model MAUT ini lebih menekankan pada prioritas. 

Ada juga model lainnya untuk membantu membuat keputusan, yaitu 

model Bayer’s. Model Bayer ini dapat diaplikasikan untuk menganalisa masalah 

tertentu dari klien. Formatnya adalah penekanan pada apriori hipotesa yang 

diubah menjadi informasi yang lebih ringan. Penggunaan dua model ini tentu 

harus menggunakan pengetahuan yang sifatnya empiris. Pengetahuan itu harus 

diatur sedemikian rupa dan mengatur masalah dalam sebuah format yang mudah 

diaplikasikan. Kritik terhadap model MAUT & Bayer datang dari Elster (1989) 

yang mempertanyakan apakah konsekuensi dari semua opsi atau pilihan yang 

diajukan sudah dapat dipahami oleh klien. Karena tidaklah mudah untuk 

menerima estimasi yang baik akan sebuah fenomena, terutama fenomena yang 

berbau hal taboo.  

 Pertentangan antara common sense dengan level konsep teoritis telah 

menjadi perdebatan mengenai kualitas ilmiah dari diagnosa praktis. Pertentangan 

ini menjadi tumpang tindih dengan kontroversi pada penggunaan statistik klinis. 

Beberapa psikolog mencoba untuk mengintegrasikan model empiris dengan 

diagnostik atau siklus regulatif yang ada. Tapi tentu dari persamaan yang ada juga 

memunculkan perbedaan. 

 Level matematis dari psikodiagnostik direfleksikan dalam model 

pengambilan keputusan yang deskriptif dan prespektif. Model itu punya peran 

untuk menyusun struktur dari pengambilan keputusan diagnosa dan berperan 

membantu mengingat langkah-langkah penting yang harus diambil oleh seorang 

psikolog/psikiater. Penggunaan salah satu model akan membantu untuk 

mengintegrasikan berbagai informasi berdasarkan aturan yang ada. Aturan inilah 

yang akan meminimalisir beberapa kesalahan. Jika model itu diaplikasikan pada 

kehidupan nyata, maka artinya kesalahan dalam aplikasi dapat diminimalisir. Jika 

seorang psikolog/psikiater tidak menggunakan model itu untuk membantu 



membuat diagnosa maka ia akan berada dalam kondisi yang irasional, dengan kata 

lain, tidaklah mudah untuk menemukan model yang dapat diaplikasikan dengan 

begitu lengkap. 

 

Isu-Isu Etis dalam Test Psikologi dan Diagnosa Psikologis  

 

Semenjak 1970-an ada keprihatinan yang semakin kuat tidak hanya dengan 

masalah etis melainkan juga dengan pertanyaan lebih luas tentang nilai pada 

semua bidang, baik psikologi teoretis maupun psikologi terapan (Bersoff, 1995; 

Diener & Crandall, 1978; Jacob & Hartshorne, 1991; Pope & Vasquez, 1991). 

Dalam area testing, analisis yang hati-hati dan provokatif tentang peran nilai dan 

dasar pemikiran etis yang melandasi berbagai praktek, telah disajikan oleh Eyde 

dan Quaintance (1988) dan oleh Messick (1980b, 1989, 1995). Pada tingkat yang 

lebih spesifik, Kode Etik APA memuat banyak hal yang bisa diterapkan pada 

testing psikologis. Salah satu dan standar itu adalah Evaluasi, Diagnostik, atau 

Intervensi, yang secara langsung berkaitan dengan pengembangan dan 

penggunaan teknik-teknik diagnostik psikologis. Standar yang lainnya, Aktivitas 

Forensik memuat bagian yang ditujukan secara khusus pada diagnostik dalam 

konteks legal. Di samping itu, standar etis tentang hak Pribadi dan kerahasiaan, 

meskipun lingkupnya lebih luas, juga amat relevan untuk tes-tes psikologi, 

sebagaimana halnya kebanyakan prinsip umum lain dan berbagai standar etis. Di 

samping APA, kelompok dan asosiasi profesional di tiap-tiap negara juga telah 

mengembangkan kode etik dan garis pedoman mereka sendiri, seperti halnya 

Indonesia yang telah memiliki kode etik profesi psikologi sendiri yang secara 

garis besar mengacu pada kode etik yang telah disusun oleh APA.  

 

Kualifikasi Pengguna dan Kompetensi Profesional Psikologi 

Prinsip kode etik dalam hal kompetensi menyatakan bahwa para psikolog 

hanya diperbolehkan untuk memberikan jasa psikologis dengan mengguna teknik 

yang mereka kuasai melalui pendidikan, pelatihan, atau pengalaman. Dalam 

kaitan dengan alat-alat diagnostik atau tes psikologi, persyaratan bahwa tes-tes itu 



digunakan hanya oleh penguji-penguji yang memiliki kualifikasi tepat adalah satu 

langkah untuk melindungi peserta tes terhadap penggunaan tes yang tidak 

selayaknya. Tentu saja kualifikasi yang diperlukan berbeda menurut jenis tesnya, 

sehingga ada pengkategorian tes menjadi kualifikasi A yang hanya terbatas untuk 

dipergunakan oleh psikolog yang memiliki ketrampilan khusus dan dengan jam 

terbang tinggi. Salah satu contoh tes dengan kategori ini adalah tes Rorschach. 

Tes dengan kualifikasi B juga diperuntukkan bagi pengguna psikolog. Contoh tes 

dengan kategori ini adalah: DAT (Differentiap Aptitude Test), WIAT (Wechsler 

Individual Achievement Test). Sementara tes dengan kualifikasi C diperuntukkan 

bagi pengguna masyarakat umum yang membutuhkan, seperti tes: Neo-Five 

Factor Inventory (NEO-FFI), Beta III, Gioto. Dengan demikian, periode pelatihan 

intensif yang relatif panjang dan pengalaman yang disupervisi diperlukan demi 

penggunaan yang sepantasnya atas tes inteligensi individu dan kebanyakan tes 

kepribadian, sedangkan pelatihan psikologis yang kurang begitu spesifik 

diperlukan untuk tes-tes prestasi pendidikan atau kemahiran pekerjaan. 

Hendaknya diperhatikan bahwa siswa-siswa mengikuti tes dalam kelas untuk 

maksud pengajaran, biasanya tidak dilengkapi untuk melaksanakan tes yang lain 

atau untuk menginterpretasikan skor-skor tes secara tepat.  

Para penguji yang benar-benar terlatih akan memilih alat diagnostik atau 

tes yang sesuai, baik dengan maksud tertentu yang menjadi tujuan dilakukannya 

tes tersebut, maupun dengan orang yang diuji. Mereka juga sadar tentang 

kepustakaan riset yang ada pada tes yang dipilih dan mampu melakukan evaluasi 

atas segi-segi teknisnya dalam kaitan dengan ciri-ciri seperti misainya, norma, 

reliabilitas, dan validitas. Dalam menyelenggarakan tes mereka tanggap terhadap 

banyak kondisi yang bisa mempenganuhi kinerja tes. Mereka juga akan menarik 

kesimpulan atau membuat rekomendasi hanya setelah mempertimbangkan skor 

tes dan segi informasi lainnya yang berkaitan dengan individu yang sangkutan. Di 

atas segalanya, mereka seharusnya memiliki pengetahuan yang luas dalam ilmu 

tentang penilaku manusia untuk mewaspadai kesimpulan yang tidak berdasar 

dalam interpretasi mereka atas skor-skor tes. Bila tes diselenggarakan oleh teknisi 

psikologis atau asisten psikologis, atau oleh orang yang tidak dilatih secara 



profesional dengan prinsip-prinsip psikometris serta praktek penaksiran yang 

memadai, maka perlu kehadiran seorang psikolog untuk mendampingi atau 

setidak-tidaknya sebagai konsultan untuk memberikan perspektif yang dibutuhkan 

bagi interpretasi kinerja tes secara tepat.  

Siapakah psikolog yang memenuhi syarat? Jelas, mengingat diversifikasi 

disiplin ini dan spesialisasi berdasarkan pelatihan, tak satupun psikolog memiliki 

kualifikasi yang sama di semua bidang kajian psikologi, bahkan dalam bidang tes 

psikologi dan diagnosa psikologis yang lebih sempit sekalipun. Dengan mengakui 

fakta ini, kode etik meminta para psikolog untuk menerima batas-batas 

kompetensi khusus mereka dan keterbatasan keahlian mereka. Sebuah langkah 

penting yang mempengaruhi standar profesional dalam membantu masyarakat 

untuk mengidentifikasi psikolog yang memenuhi syarat, adalah pemberlakuan 

lisensi dari institusi atau yang sering disebut Surat Ijin Praktek (SIP). Di Indonesia 

surat ijin praktek baru bisa diperoleh oleh sarjana psikologi dengan kurikulum 

lama bergelar Drs/Dra, sarjana psikologi kurikulum baru S.Psi yang telah 

mengambil program profesi dengan gelar psikolog atau untuk saat ini magister 

profesi psikologi dengan gelar M.Psi. 

Kode etik dan aturan sertifikasi atau surat ijin praktek adalah semata-mata 

untuk melindungi masyarakat pengguna jasa psikologi dari mal praktek yang 

mungkin dilakukan oleh profesi psikologi. 
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