
OBSERVASI 

DALAM 

PSIKOLOGI KLINIS

Tujuan :

Mengumpulkan informasi yang tidak didapat 

dari cara lain



Manfaat

1. Penambah data lapor diri

• -Jika klien sengaja mengubah data lapor diri

• Dengan menggambarkan perilaku positif

• -Jika terjadi bias persepsi dan ekspektasi• -Jika terjadi bias persepsi dan ekspektasi

2. Menyoroti situasi penentu tingkah laku

• -Klinisi tradisional: jawaban wawancara dan tes menggambarkan trait, 

observasi merupakan data tambahan.

• -Klinisi lain: perilaku yang tampak, tes , wawancara – posisinya 

seimbang. Observasi merupakan tanda fundamental.

- Klinisi CBT : data observasi merupakan contoh perilaku, yang 

membantu pemahaman akan pentingnya interaksi individu-lingkungan 



3. Meminimalisir Penyimpulan

Dengan observasi, klinisi terbantu untuk membuat hipotesa yang lebih 

seimbang tentang penyebab permasalahan, dengan melihat secara 

spesifik antesenden dan konsekuensi masalah.

4. Meningkatkan validitas ekologi

Observasi memperjelas gambaran individu dan permasalahannya, Observasi memperjelas gambaran individu dan permasalahannya, 

karena terjadi dalam lingkungan fisik dan sosial klien.



Pendekatan dalam Asesmen Observasi

Metode observasi didefinisikan sebagai 

kegiatan seleksi, provokasi, rekaman, dan encoding perilaku.

Seleksi : orang, perilaku,kejadian, situasi, atau waktu yang menjadi pusat  

perhatian.

Provokasi : memancing perilaku atau situasi yang diinginkan atau menunggu 

perilaku tersebut terjadi.

Merekam : menggunakan ingatan, lembar rekam, video, sistem monitoring 

fisiologis, waktu, dll.

Encoding : observasi dibuat dalam bentuk yang lebih praktis



Observasi alami 

Merupakan bentuk awal dari observasi klinis 

untuk membuat keputusan dan kesimpulan 

gambaran tentang arti perilaku khusus, gambaran tentang arti perilaku khusus, 

tentang perilaku apa yang boleh dan tidak 

boleh direkam



Jenis observasi

1. Observasi Rumah Sakit

Contoh : IMPS; RAPP; BSF; TSBC

2. Observasi Sekolah

Menggunakan simbol sebagai representasi perilaku siswa 

3. Observasi Rumah

Contoh : Patterson’s Family Interaction Coding System; CISSContoh : Patterson’s Family Interaction Coding System; CISS

4. Observasi melalui Orang Dalam

5. Observasi-Diri

Contoh : Self-Monitoring

6. Bantuan-bantuan dalam Observasi Alami



Bantuan dalam observasi alami

• Observasi kontrol : Bermain peran


