
 

Pediatric Symptom Checklist 17 (PSC-17) 
 

 

LATAR BELAKANG 

Masalah psikososial relatif umum mempengaruhi sekitar 12% anak-anak. Masalah seperti itu 

seringkali tidak diperhatikan oleh dokter anak, guru dan bahkan orang tua, akibatnya dapat 

menyebabkan masalah yang lebih serius di kemudian hari. Penelitian menunjukkan bahwa 

deteksi dini dan penanganan lebih awal dapat menghasilkan hasil yang lebih baik.  

 

PENGERTIAN  

Pediatric Symptom Checklist 17 (PSC-17) adalah kuesioner skrining singkat berisi 17 

pertanyaan yang membantu mengidentifikasi dan menilai perubahan dalam masalah emosi dan 

perilaku pada anak-anak.  

 

TUJUAN 

PSC-17 bukan sebagai alat untuk menegakkan diagnosis, akan tetapi PSC-17 digunakan 

sebagai alat skrining untuk mendeteksi dini adanya gangguan emosi dan perilaku pada anak, 

sehingga nantinya dapat diketahui dan dilakukan penanganan lebih awal. 

 

MANFAAT 

Manfaat dari PSC-17 adalah merupakan alat yang mudah digunakan secara luas, valid dan 

dapat diandalkan serta PSC-17 dapat membantu memenuhi berbagai kebutuhan penilaian 

terapetik, penelitian dan administrasi dalam berbagai lingkup klinis, pendidikan ataupun 

kesehatan masyarakat. 

 

SASARAN 

Anak usia 4-17 tahun 

 Untuk anak usia ≤ 11 tahun diisi oleh orang tua, pengasuh ataupun guru. 

 Untuk anak usia >11 tahun, PSC-17 dapat diisi sendiri oleh remaja tanpa harus meminta 

persetujuan orang tua, pengasuh ataupun guru. Cukup dengan memberikan izin tertulis 

dari anak yang bersangkutan. 

 

 



JADWAL PEMERIKSAAN 

Pemeriksaan PSC-17 dapat dilakukan minimal 1 tahun sekali atau dapat dilakukan setiap 3 

hingga 6 bulan.  

 

YANG MELAKUKAN PEMERIKSAAN 

PSC-17 dapat dilakukan oleh: 

 Dokter Umum/ Dokter Anak. 

Dokter dapat meningkatkan pengenalan masalah psikososial pada pasien mereka. PSC-

17 dirancang agar sesuai dengan alur kerja praktik perawatan primer dan dapat digunakan 

untuk memperingatkan keluarga tentang masalah psikososial dan emosional pada anak.  

 Tenaga Medis 

PSC-17 membantu klinisi kesehatan memahami jenis dan tingkat keparahan masalah 

yang dilaporkan oleh orang tua pasien atau pasien remaja itu sendiri. PSC-17 juga dapat 

digunakan untuk menilai peningkatan atau penurunan fungsi kesehatan emosi dan 

perilaku anak.  

 Orang Tua, Pengasuh ataupun Guru 

PSC-17 membantu mengevaluasi orang tua, pengasuh ataupun guru bagaimana anak 

bersikap di rumah, di sekolah, dengan teman dan keluarga. Penting untuk dipahami 

bahwa PSC-17 bukan alat untuk mendiagnosis kondisi spesifik apa pun. Skor PSC-17 

hanya menunjukkan berapa banyak masalah yang dilaporkan dan apakah skor tersebut 

tinggi dibandingkan dengan anak-anak lain.  

 

ALAT YANG DIGUNAKAN 

Alat yang digunakan adalah kuesioner PSC-17, yang berisi 17 pertanyaan. Dikelompokkan 

menjadi 3 subskala yaitu subskala internalisasi, subskala eksternalisasi dan subskala perhatian. 

 Subskala Internalisasi (5 Pertanyaan) 

- Merasa sedih 

- Putus asa 

- Memandang rendah diri sendiri 

- Tampak murung 

- Mencemaskan banyak hal 

 

 



 Subskala Eksternalisasi (7 Pertanyaan) 

- Menolak/ tidak suka berbagi 

- Tidak memahami perasaan orang lain 

- Bertengkar dengan anak lain 

- Menyalahkan orang lain 

- Tidak menaati peraturan 

- Mengganggu anak lain 

- Mengambil barang orang lain 

 Subskala Perhatian (5 Pertanyaan) 

- Gelisah 

- Banyak melamun 

- Susah berkonsentrasi 

- Bertindak tanpa berpikir 

- Mudah teralihkan 

 

CARA MELAKUKAN 

Orang tua, pengasuh, guru ataupun anak mengisi kuesioner PSC-17 dengan mencentang kotak 

yang sesuai dengan gambaran diri anak dari segi suasana hati dan perilaku sesuai dengan 

pertanyaan yang diberikan. 

 

INTERPRETASI HASIL 

Beri nilai pada masing-masing jawaban sesuai dengan “bobot nilai” berikut ini, jumlahkan nilai 

dari masing-masing subskala, dan jumlahkan nilai dari ketiga subskala menjadi nilai total 

 Tidak Pernah : Nilai 0 

 Kadang-kadang : Nilai 1 

 Selalu : Nilai 2 

 

 

 

 

Pertanyaan yang tidak dijawab dapat diabaikan (diberi nilai 0). Jika terdapat ≥ 4 

pertanyaan yang tidak dijawab, maka kuesioner dianggap tidak valid! 



Curiga adanya gangguan perilaku, emosi dan psikososial bila: 

 Jumlah nilai subskala internalisasi ≥ 5 

 Jumlah nilai subskala eksternalisai ≥ 7 

 Jumlah nilai subskala perhatian ≥ 7 

 ATAU 

 Jumlah nilai total ≥ 15 

 

Validitas : 68% dari anak-anak yang diidentifikasi sebagai PSC positif juga akan diidentifikasi 

sebagai gangguan oleh dokter profesional dibidangnya dan sebaliknya, 95% dari 

anak-anak yang diidentifikasi sebagai PSC negatif akan diidentifikasi sebagai tidak 

terganggu (Jellinek et al. 1988) 

 

 

INTERVENSI 

 Dokter Umum/ Dokter Anak. 

Ketika sejumlah masalah terdeteksi, dokter harus menilai lebih lanjut dan memutuskan 

apakah dilakukan evaluasi tambahan, rujukan atau perawatan lanjutan. 

 Tenaga Medis 

Jika terdapat hasil positif dari hasil pemeriksaan, perlu dilakukan penilaian lebih lanjut 

dengan dokter anak yang lebih ahli. 

 Orang Tua, Pengasuh ataupun Guru 

Skor PSC-17 yang lebih tinggi sering menunjukkan adanya masalah akan tetapi tidak 

selalu berarti bahwa anak tersebut memiliki gangguan, karena PSC-17 hanya sebagai alat 

skrining untuk mendeteksi dini adanya gangguan emosi dan perilaku. Untuk lebih 

pastinya, orang tua, pengasuh ataupun guru dapat memeriksakan anak tersebut ke dokter 

anak yang lebih ahli. 

 

 

 

 

 

Adanya Hasil positif dan negative palsu menunjukkan pentingnya penilaian klinis 

disamping melihat hasil Skrining yang dilakukan! 
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PEDIATRIC SYMPTOM CHECKLIST – 17 (PSC – 17) 

 

Nama :   No.Responden :   

Tanggal Lahir :   Tanggal Periksa :   

 

Berilah tanda pada kolom yang paling 

menggambarkan keadaan Anda 

TIDAK 

PERNAH 

KADANG-

KADANG 
SERING 

Penilaian 

I A E 

1. Gelisah, Tidak bisa tenang       

2. Merasa sedih       

3. Banyak melamun       

4. Menolak (tidak suka) berbagi       

5. Tidak memahami perasaan orang lain       

6. Putus asa       

7. Susah berkonsentrasi       

8. Bertengkar dengan anak lain       

9. Memandang rendah dirimu sendiri       

10. Menyalahkan orang lain untuk masalah 

yang terjadi 

      

11. Tampak murung       

12. Tidak menaati peraturan       

13. Bertindak seolah-olah digerakkan oleh 

mesin (tanpa berpikir) 

      

14. Mengganggu anak-anak lain       

15. Mencemaskan banyak hal       

16. Mengambil barang yang bukan miliknya       

17. Perhatian mudah teralihkan       

Total Skor    
 

 

 

 

Petunjuk Penilaian: 

 Isilah kotak-kotak yang tidak dihitamkan pada kolom paling kanan dengan 

skor 0 untuk “Tidak Pernah”, 1 untuk “Kadang-kadang” dan 2 untuk 

“Sering” 

 

 Jumlahkan skor pada masing-masing  kolom 

Skor imternalisasi Y PSC-17 ditunjukkan oleh jumlah skor pada kolom I 

Skor Atensi Y PSC-17 ditunjukkan oleh jumlah skor pada kolom A. 

Skor Eksternalisasi Y PSC-17 ditunjukkan oleh jumlah skor pada kolom E. 

Total Skor Y PSC-17 adalah jumlah skor pada kolom-kolom I, A, dan E 

 

Petunjuk Singkat 

Y PSC-17 – I ≥ 5 

Y PSC-17 – A ≥ 7 

Y PSC-17 – E ≥ 7 

Skor total ≥ 15 

 

Skor yang lebih tinggi 

menunjukkan semakin 

tinggi kemungkinan 

adanya gangguan 

perilaku 

Form adapted with permission 
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