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Tes di cina Tahun 200-202 SM

• Cina memerintahkan para pejabatnya untuk diuji 
setiap 3 tahun untuk menentukan kelayakan suatu 
jabatan.

• Lima topik:
– Hukum perdata

– Masalah-masalah militer

– Pertanian 

– Pajak dan geografi

• Prosedur tes di para calon tes di inapkan satu 
malam dengan kondisi yang terisolir.

Dinasti Han (202 SM-200M)

Asal Mula Tes Psikologi



384-322 SM

• Fisionomi

• Frenology 

• Psikograf



Era tes dengan instrumen 

kuningan

• Pertama kalinya para psikolog beralih dari 

metode yang subjektif menjadi objektif dengan 

menggunakan laboratorium

• Laboratorium 

psikologi  

pertama 

1832-1920



Francis Galton

Ketajaman sensorik 

dapat menentukan 

intelegensi 

seseorang
Galton, 1883

“Namun para peneliti saat itu menolak 

pendekatan tersebut”



Cattel  (1860-1944)

Mengimpor Instrumen kuningan ke amerika serikat

1. Kekuatan remasan tangan

2. Kecepatan pergerakan tangan

3. Ambang batas dua titik untuk perubahan jarak minimum 
dimana 2 titik dirasakan masih dirasakan 2 titik terpisah

4. Tingkat tekanan yg dibutuhkan untuk menumbuhkan rasa 
sakit

5. Membedakan bobot

6. Reaksi suara

7. Pembagian dua dari sebuah garis sepanjang 50 cm

8. Waktu menyebutkan warna

9. Penilaian atas 10 detik waktu

10. Jumlah huruf yang dihafal dalam satu kali dengar



Skala peringkat dan asal mulanya

• Para ahli sejarah berpikir belum ada skala 

peringkat menggunakan angka yang berasal 

dari  “era kuningan” McReynolds dan Ludwig 

(1984)

• Al kindi 1942 juga memiliki peran dalam hal ini



Perubahan konsep-konsep 

retardasi mental pada tahun 1800

• Dunia barat pada akhir 1800an baru saja keluar dari 

era ketidak perdulian dan bermusuhan berabad abad 

terhadap orang yang memiliki kelemahan psikiatrik 

mental

• Banyak penemuan besar dikembangkan untuk 

merespon nilai kemasyarakatan

• Pertama dikembangkan binet 1900 membantu 

mengidentifikasi anak di sekolah.

• Mulai munculnya gangguan mental sampai 

ditemukannya retardasi mental



Esquirol dan diagnosis Retardasi Mental

• Sekitar abad 19 banyak dokter mulai melihat 

perbedaan retardasi mental dengan penyakit 

kejiwaan esquirol (1772-1840)

• Usulan esquirol tentang klasifikasi pertama 

dalam retardasi mental yaitu:

– Mereka yang menggunakan kalimat pendek

– Mereka yang menggunakan satu suku kata

– Mereka yang hanya menangis dan tanpa berbicara



Binet dan tesnya 1897-1911

Pengaruh penelitian Binet
• Tes intelegensi pertama pada tahun 1905

Binet dan tes untuk proses mental yang lebih tinggi

• 1904 - Kementrian Pengajaran Perancis Identifikasi keterbelakangan 

mental 1905   Alfred Binet -Theodore Simon menghasilkan skala 

Binet-Simon yang pertama Terdiri dari 30 problem, diatur dalam 

tingkat kesulitan yang makin tinggi, menekankan pada kemampuan 

untuk menilai, memahami dan menalar

Skala revisi dan Lahir nya IQ
• Mengajukan pembangian umur mental dengan umur kronologis 

untuk mendapatkan suatu hasil pembagian intelegensi



Masa Awal Tes di Amerika Serikat

• Binet dan perkembangan tesnya 

• Tes kelompok dan klasifikasi calon tentara PD1
– Army alpa dan Beta

• Mengikuti perintah

• Penaralan arematika

• Penilaian praktis

• Pasangan sinonim antonim

• Kalimat tak beraturan 

• Melengkapi rangkaian

• Analogi dan informasi

• Tes bakat, kepribadian, proyektif, inventory 



Kesimpulan

Pengetahuan umum  

Bentuk tubuh

Kemampuan stimulus respon 

Retardasi metal vs Kejiwaan 

Munculnya Skor IQ

Pengembangan  Konsep Intelegensi



Bagaimana Kita Bisa 

Mendefinisikan Intelegensi

MARI KITA BERDISKUSI...!



Seorang anak yang 

dilahirkan dari seorang 

petani tidak ada fasilitas 

yg mendukung, orang 

tua hanya lulus SD.

Keluarga kurang 

Harmonis

Seorang anak yang 

dilahirkan dari gol 

menengah keatas, 

fasilitas apapun 

terpenuhi orang tua 

lulusan S2, keluarga 

harmonis

Seorang anak yatim 

piatu yg sejak kecil 

sudah terbiasa bekerja 

dan mencukupi 

kebutuhan sendiri.



As you think about what intelligence is, 

you should ask the following questions

a. To what extent is intelligence genetic? 

b. To what extent is intelligence stable? 

c. How do cognitive abilities interact with other 
aspects of functioning? 

d. Are there true sex differences? 

e. Is intelligence a global capacity (similar to 
“good health”) or can it be differentiated into 
various dimensions (called “factors” or 
“aptitudes”)? 

f. Are there a number of “intelligences”? 



Definisi                1904-1921

Kemampuan umum yg melibatkan sebagian besar 

pengembangan relasi dan hub.timbal balik 

(Spearman, 1904)

Kemampuan menilai, memahami, dan berfikir logis dg 

baik (Binet dan Simon, 1905)]

Kapasitas membentuk dan memahami konsep 

signifikansinya (Terman, 1916)

Kemampuan individu beradaptasi dengan lingkungan 

baru dalam kehidupan (Pintner, 1921)



Definisi            1921-1939

Kekuatan merespon dengan baik dari sudut pandang 
kenyataan atau fakta (thorndike, 1921)

Kapasitas untuk menghambat penyesuaian naluriah 
membayangkan berbagai respon secara fleksibel dan 
merealisasikan penyesuaian naluriah yang telah 
dimodifikasi menjadi perilaku yang nyata. (Thurstone 
1921)

Kapasitas global dari individu untuk bertindak 
sengaja, berfikir secara rasional dan menghadapi 
lingkungan secara efektif (Wechler 1939)



Definisi             1971-1986

 Sederet ketrampilan, pengetahuan, pembelajaran dan 
kecenderungan generalisai yang dianggap intelektual sec 
alamiah yang ada dalam periode tertentu (humphreys 
1971)

 Istilah umum untuk mengindetifikasikan bentuk superior 
dari organisasi atau keseimbangan struktur kognitif yang 
digunakan untuk berdaptasi dari lingkungan fisik dan 
sosial (Piaget, 1972)

Kapasitas mental untuk mengolah informasi secara 
otomatis dan menghasilkan perilaku yang sesuai secara 
kontekstual sebagai tanggapan terhadap hal-hal baru. Juga 
mencakup meta komponen; komponen kerja dan 
pengetahuan (Strenberg 1986)



Definisi             1986-2001

Transmisi informasi yang dilakukan tanpa kesalahan 
melalui konteks (Esyenk 1986)

Kemampuan atau ketrampilan untuk memecahkan 
masalah atau membuat produk yang bernilai dalam 
lingkup kultural (Gadner, 1986)

Kemampuan bawaan yang berlipat ganda sebagai barisan 
kemungkinan, kemampuan tersebut berkembang atau 
tidak tergantung pada motivasi dan keterbukaan atas 
pengalaman pembelajaran yang relevan (ceci 1994)

 Perilaku intelegensi mencemirkan kemampuan bertahan 
hidup spesies yang melampaui mereka yang bersosialisasi 
dengan proses fisiologis (Sattler, 2001)



Definisi Intelegensi

2013

KAPASITAS SESEORANG YANG 

DIPEROLEH DARI PENGALAMANNYA DAN 

DAPAT BERINTERAKSI DENGAN 

LINGKUNGAN YANG BARU.

(ADHYATMAN, 2013)



Penggunaan Tes Intelegensi

1. Klasifikasi   memasukan seseorang dalam 

kategori tertentu.

2. Penempatan  pemilahan orang sesuai 

dengan kebutuhan dan ketrampilan

3. Penyaringan  mengidentifikasi orang sesuai 

dengan karakteristik yang diinginkan

4. Sertifikasi  lulus gagal

5. Diagnosis  menentukan ciri dan sumber 

abnormal seseorang



Intellectual Development

John Horn



Contoh test crystalized



Contoh tes fluid

• Seekor kuda mempunyai kesamaan terbanyak 

dengan seekor?

• Lawannya “harapan” ialah?

• Sebatang pensil harganya 25 rupiah. 

Berapakah harga 3 batang ?

• dll



Perkembangan Intelegensi

Intelegensi 

dapat dibentuk 

dengan 

memberikan 

stimulus-

stimulus yang 

baik
Head Start Project







Pengaruh Penguji terhadap Intelegensi

1. Pentingnya Hubungan (Raport)

2. Pengalaman 

3. Jenis kelamin

4. RAS agama



Motivasi Peserta Tes

• Kecemasan 

Kecemasan 

seseorang dalam 

melakukan tes 

akan mempengarui 

hasil tes terutama 

pada jenis tes yang 

menggunakan 

waktu



Next 

• Motivasi untuk berbohong

– Faking Bad

– Faking Good



Budaya dan Intelegensi

“Budaya memiliki korelasi Positif dengan intelegensi”





Tugas Minggu Depan
• Resume Teori intelegensi:

– Binet 

– Weshler 

– Spearman dan faktor G

– Thurstone dan kemampuan mental dasar

– Teori Cattell 

– Gadner teori majemuk 

Prosedur dan Format lengkapnya download di blog:

www.adhyatmanprabowo.wordpress.com


