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DEFINISI
Inteligensi berasal dari bahasa latin “Intelegensia” “inter”
(diantara), “Lego” (memilih)

Dalam bahasa Inggris “Intelligence”

Kecerdasan/kepandaian

DEFINISI TEORITIS INTELIGENSI
Inteligensi sebagai kemampuan menyesuaikan diri (Tyler, 1956, Wechsler
1958, Sorenson, 1977)
Inteligensi sebagai kemampuan untuk belajar (Freeman, 1971, Flynn,
dalam Azwar 1996 )
Inteligensi sebagai kemampuan untuk berfikir abstrak (Mehrens, 1973.,
Terman dalam Crider dkk, 1983 Stoddard, dalam Azwar, 1996., ).

Para ahli sepakat dalam memandang inteligensi sebagai kemampuan umum seseorang.
Kemampuan umum tersebut sering disebut juga dengan general factor (g factor).
Dalam pandangan ini hasil tes inteligensi menunjukkan secara umum kemampuan
seseorang dalam menyesuaikan diri, belajar atau berfikir abstrak dan tidak dapat
menunjukkan bidang khusus atau kemampuan khusus apa yang cenderung dikuasai.
Untuk melengkapi hasil tes inteligensi dalam melihat kemampuan khusus seseorang
biasanya digunakan tes bakat.

PERAN INTERLIGENSI DALAM PRESTASI
Heller, Monks, dan Passow menunjukkan bahwa anak-anak yang memiliki kecerdasan
tinggi belum tentu memiliki kehidupan yang sukses dan menyenangkan. 100 anak yang
memiliki IQ tinggi di California diteliti sejak tahun 1920 hingga sekarang. Diantara
mereka ada yang menjadi orang terkenal, diantaranya senator, sebagian menerima
hadiah nobel untuk Iptek, menjadi bintang film terkenal, sutradara tersohor, novelis dsb.
Namun ada juga diantara mereka yang menjadi pembersih kantor, tukang sapu jalan,
dan pekerja kasar lainnya (Wimbarti, 2000)

Dengan demikian orang-orang yang memiliki kemampuan IQ yang tinggi tidak
selamanya akan berhasil dalam hidupnya.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Harjito dkk., (1993) pada siswa
SMA yang memperoleh prestasi belajar rendah atau yang mempunyai
permasalahan kesukaran belajar di sekolah.

Hasilnya menunjukkan tidak selamanya siswa yang memiliki prestasi
belajar rendah dan memiliki kesukaran belajar berasal dari siswa
yang memiliki inteligensi rendah. Kenyataan menunjukkan beberapa
siswa yang memiliki IQ diatas rata-rata memiliki prestasi belajar yang
rendah dan beberapa memiliki permasalahan dalam belajar

SEJARAH DAN TOKOH DALAM INTELEGENSI

SIR FRANCIS GALTON
16 February 1822 – 17 January 1911
Orang English yang ahli dalam bidang statistik, sosiologi,
psikologi, antropologi, geografi.
Ia menulis 340 artikel dan buku
Orang pertama dalam menggunakan ilmu statistik
penelitian inteligensi

KONTRIBUSI FRANCIS GALTON
Orang yang cerdas dibedakan dari:
 Energi/kemampuan bekerja
 Kepekaan terhadap stimulus fisik

Pengukuran Psikofisik : ketajaman pendengan, penglihatan,
kekuatan otot, waktu reaksi, fungsi sensori motor sederhana dan
fungsi kinestetik
Wissler (1901) pengikut Galton mengkorelasikan 21 macam tes
psikofisik satu dengan yang lain untuk menemukan kemampuan
umum sebagaimana konsep inteligensi, tetapi hasilnya tidak
sesuai.

ALFRED BINET (1857-1911)
Lahir 8 juli 1857, ayah seorang dokter dan ibu seorang
pelukis
1878 belajar dalam bidang hukum
Bekerja di Salpêtrière hospital di Paris dengan bimbingan
John-Martin Charcot, tertarik pada ilmu psikologi

INTELEGENSI

1. Kemampuan untuk mengarahkan
fikiran dan tindakan
2. Kemampuan untuk mengubah arah
tindakan bila tindakan tersebut telah
dilaksankan
3. Kemampuan untuk melakukan
autokritik atau mengkritik diri sendiri

Bekerja sebagai associate director and researcher pada
Laboratorium Experimental Psychology
Pada tahun 1894, menjadi director pada laboratorium
tersebut hingga meninggal
Pada tahun 1881, pemerintah Perancis mengeluarkan undangundang yang mewajibkan semua anak masuk sekolah.
Pemerintah meminta Binet untuk membuat sebuah tes yang
dapat mendeteksi anak mana yang terlalu lambat secara
intelektualny
Bekerjasama dengan Lewis Medison Terman dan Theodore
Simon, Binet melakukan revisi pada skala kecerdasan, dan
menerbitkan pada tahun 1908 dan 1911

 Binnet dan T. Simon adalah perintis tes IQ (mental age) pertama kali di
Prancis (1905). Tujuan tes ini adalah untuk memprediksi performa di
sekolah. Jadi mereka ingin menentukan mana anak yg berkebutuhan
khusus atau tidak agar anak2 tsb dapat berkembang optimal.
 Untuk mengukur kecerdasan anak-anak (3-13 tahun) ia lebih
menekankan kepada keterampilan verbal yg memiliki tingkat kesulitan yg
teratur.
 Tes IQ-nya dinamakan Binet-Simon Intelligence Scale.
 Rumus pengukuran IQ Binet & Simon adalah :

MA = Mental Age
CA = Chronological Age

Binet membuat skala yang pertama
pada tahun 1905, dan diberi nama
Binet Binet-Simon, yang terdiri dari
30 aitem selain mengukur
kemampuan mental juga mengukur
aspek fisiologi, seperti :
Materi yang terdapat dalam skala Stanfordbinet berupa sebuah kotak berisi bermacammacam benda mainan tertentu yang akan
disajikan pada anak-anak. Dua buku kecil yang
memuat cetakan kartu-kartu. Sebuah buku
catatan untuk mencatat jawaban dan skornya,
dan sebuah pedoman pelaksanaan pemberian
tes. Materi tes dikelompokan menurut level
usia masing-masing.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pengertian verbal (verbal comprehension)
Kemampuan angka-angka (numerical ability)
Penglihatan keruangan (spatial visualization)
Kemampuan penginderaan (perceptual ability)
Ingatan (memory)
Penalaran (reasoning)
Kelancaran kata-kata (word fluency)

LEWIS MEDISON TERMAN
15 Januari, 1877 – 21 December 1956
Psikolog asal Amerika yang konsern dengan Psikologi
Pendidikan
Awal abad 20. ia merevisi tes inteligensi Binet.
Merevisi teori Binet-Simon yang hanya mengunakan tes IQ untuk
anak yang kurang cerdas atau terbelakang. Ia lebih tertarik untuk
men-tes anak-anak yg berbakat. Untuk mengukur kecerdasan
anak-anak ia menggunakan pertanyaan dengan menggunakan
analogi, sinonim dan antonim serta teka-teki logika. Ia menyebut
tes IQ nya ini dengan Stanford-Binet Intelligence Scale.

Ia juga menggunakan istilah genius pada orang yang memiliki
inteligensi yang tinggi
Intelegensi adalah Kemampuan seseorang untuk berpikir
abstrak

Tahun 1917, Ia menulis Buku : The Stanford Revision and
Extension of the Binet-Simon Scale for Measuring
Intelligence

RAYMOND CATTELL
20 Maret 1905 - 2 Februari 1998
Psikolog Inggris dan Amerika yang dikenal untuk penelitian
psikometrik ke dalam struktur psikologis di illinois University
Ia menulis hampir 60 buku-buku ilmiah, lebih dari 500 artikel
penelitian
Karyanya yang terkenal adalah teori kepribadian dengan model 16
PF, dan ia juga mengembangkan tes inteligensi pada pada PD II
1937 bekerja di Columbia Unov, 1941 bergabung di Harvard Univ,
1945 bergabung di lab di IIllinois Univ of Urbana-Champaign, hingga
pensiun

TEORI CATTEL DAN HORN (1965)
Fluid Intelligence (Gf)
Kemampuan dlm teknik penyelesaian
masalah yg baru

Inteligensi
Crystallized Intelligence (Gc)
kemampuan yang diterapkan berdasarkan
pengalaman dan pembelajaran yang

seorang mekanik yang
telah bekerja pada mesin
pesawat selama 30 tahun
mungkin memiliki
sejumlah besar
pengetahuan
"mengkristal" tentang
cara kerja mesin ini,
sementara insinyur muda
yang baru memiliki lebih
"kecerdasan cair”

TES INTELEGENSI CATTEL
CULTURE FAIR INTELIGENCE SCALE (CFIT)
• CFIT oleh Raymond B. Cattel & A. Karen S., serta sejumlah staf peneliti dr Institute of
Personality and Ability Testing (IPAT) Illinois University, Cahmpaign, USA thn 1945.
• Tes ini terdiri dr 3 skala yg disusun dlm Form A dan Form B, scr paralel. Pd thn 1975 Fak.
Psikologi UI kedua bentuk itu utk skala 2 & 3 sudah mulai diterbitkan. Cara penyajiannya
klasikal/massal bagi subjek usia 13 thn sampai usia dewasa.
• Tujuan tes ini untuk mengukur kemampuan umum atau general ability (G Factor).
• Menurut Teori kemampuan Cattel, tes CFIT ini adl utk mengukur Fluid Ability, yaitu kemampuan
kognitif seseorang yg bersifat herediter. Kemampuan ini selanjutnya dalam perkembangan
individu mempengaruhi kemampuan kognitif lainnya yg dsbt Cristalized Ability, yaitu mrpkn
kemampuan kognitif yg diperoleh didalam interaksi seseorang dgn lingkungan disekitarnya.
• Atas dasar pengertian diatas, maka penyajian tes CFIT akan lebih lengkap apabila disertai
pula dengan penggunaan testestes inteligensi umum lainnya yang mengukur Cristalized
AbilityCristalized Ability, seperti, misalnya Tes Inteligensi Umum 69 (TINTUM 69) atau tintum
bentuk A atau bentuk B.

CULTURE FAIR INTELLIGENCE SCALE
Nama Indonesia :

– Tes“G”skala2A (A7A), Tes“G”skala2B (A7B), Tes“G”skala3A, Tes“G”skala3B
• Skala II untuk anak-anak usia 8-14 tahun dan untuk orang dewasa yang memiliki kecerdasan lemah.
• Skala III untuk usia sekolah lanjutan atas dan orang dewasa dengan kecerdasan tinggi.

Bentuk yang tersedia;
– Buku soal dan lembar jawaban yang terpisah.
Penyajian
• Individual maupun klasikal klasikal. Perlu observer utk jumlah testee lebih dr 25 orang.
• Waktu penyajian utk seluruhnya pd stiap bentuk sekitar 20-40 mnt, tergantung daya pemahaman testee. Perincian waktu sbg berikut:
• Sub tes 1. seri : 3 menit
• Sub tes 2. Klasifikasi : 3 menit
• Sub tes 3. Matriks : 3 menit
• Sub tes 4. Persyaratan : 3 menit

EDWARD L. THORNDIKE
(1874-1949)
Murid dari James M. Cattel

Pendidikan





Wesleyan University (BS, 1895)
Harvard University (MA, 1897)
Bekerja dengan William James
Columbia University (Ph.D., 1898)

Mengembangkan teori “The Law of
Effect” salah satu bentuk teori
Behaviorisme
Selama karir 55 tahun, ia
menerbitkan sekitar 500 buku dan
artikel tentang beragam seperti
belajar pada ikan, metode analisis
statistik dan unsur-unsur kualitas
estetika dalam kehidupan
perkotaan.

Mempelajari kecerdasan hewan
(dikenal karena 'kucing dalam
kotak teka-teki' percobaan pada
Trial and Error)
Mengembangkan Teori Inteligensi
Intelegensi : terdiri berbagai
kemampuan spesifik yang
tampak dalam perilaku
inteligen

Klasifikasi inteligensi:

 Kemampuan abstraksi
 Kemampuan mekanik
 Kemampuan sosial

JP GUILFORD
Psikolog Amerikan yang Lahir 7
Maret 1897 dan meninggal pada
26 November, 1987 di Los Angeles.
Mengembangkan
pandangan Thurstone dan tdak
sepakat dengan Spearman
Teorinya terkenal dengan Structure of
Intellec

CHARLES EDWARD SPEARMAN
Psikolog Inggris lahir 10 September 1863 dan meninggal 17 September
1945
Ia bekerja dalam bidang Statistika dan pelopor analisis faktor.
Teorinya yang terkenal adalah menyatakan kecerdasan sebagai g factor
atau faktor umum
Teorinya tersebut mendasari adanya tes kecerdasan umum, seperti Standart
Progressive Marices (SPM)

LOUIS LEON THURSTONE
Psikolog Amerika yang juga menjadi tokoh psikometrik
lahir di Chicago pada 29 September 1955, dan meninggal di Chapel
Hill pada tanggal 29 September 1955

Teorinya terkenal 7 Primary Mental Abilities yang ia rumuskan
berdasarkan pendekatan analisa faktor
1) Kemampuan dlm pemahaman bahasa,

2) Kemampuan berfikir logis,
3) Kemampuan dlm mendeteksi persamaan/perbedaan dlm gambar,
4) Kemampuan berhitung,
5) Kemampuan berfikir tentag kosakata secara cepat,
6) Ingatan Asosiatif,
7) Kemampuan dlm menentukan bentuk benda dlm posisi yg berbeda

DAVID WECHSLER (1896)
Tes Wechsler ini mencakup 3 jenis alat tes :
Wechsler Adult Intelligence Scale-Revised (WAIS-R), dipublikasikan
tahun 1939. Item tes WAIS-R mencakup pengetahuan umum,
atirmarik, kosa-kata, melengkapi gambar yang belum lengkap,
menyusun balok dan gambar, serta menyusun objek.
Wechsler Intelligence Scale for children-Revised (WISC-R), Fungsi
tes ini ialah untuk mengetahui perkembangan kecerdasan kognitif
anak. Menurut serangkaian penelitian WISC hanya cocok digunakan
untuk mengevaluasi inteligensi, bukan untuk mendiagnosa anak
berkebutuhan khusus. WISC sangat cocok untuk mengukur
ketimpangan skor inteligensi dengan pencapaian hasil belajar anak di
sekolah.
Wechsler preschool and primary scale of intelligence (WPPSI).
Materi tes ini dibuat dengan beraneka warna untuk menarik perhatian
anak.

J.V. Raven (1943)
Ia adalah perancang skala tes Inteligensi yg diberi nama “The Standart Progressive
Matrices (SPM)”. Alat tes ini adalah salah satu bentuk skala inteligensi yang dapat
diberikan secara individual maupun secara kelompok.
SPM merupakan alat tes yang bersifat non-verbal, artinya materi soalnya diberikan
tidak dalam bentuk tulisan ataupun bacaan melainkan dalam bentuk gambar-gambar.
Karena instruksi pengerjaannya diberikan secara lisan, maka alat tes ini dapat
digunakan untuk subjek yang buta huruf sekali pun. Diciptakan pertama kali di tahun
1936, diterbitkan pertama kali di tahun 1983, SPM ini telah mengalami berbagai revisi
sampai revisi terakhir yang dijumpai di Indonesia yaitu revisi tahun 1960 (dalam Azwar
1996 :119).

SPM
Tes ini dirancang khusus untuk testee berusia 6 hingga 65 tahun, dimana tes ini
dapat disajikan secara individual ataupun klasikal. Waktu untuk mengerjakan
tes ini adalah kurang lebih 30 menit. Di bawah ini merupakan contoh tes SPM
dan instruksi untuk mengerjakan tes tersebut.
Aspek yang diukur pada SPM adalah :

1. Daya Abstraksi, yaitu kemampuan menangkap, membayangkan, dan
menganalisa suatu hal yang dilihat atau ditangkap indera kita secara
abstrak.
2. Berpikir Logis / Menalar, yaitu kemampuan untuk menarik kesimpulan
yang sah menurut aturan logika dan dapat membuktikan bahwa
kesimpulan itu benar sesuai dengan pengetahuan sebelumnya.

3. Berpikir Sistematis, yaitu kemampuan untuk mengerjakan atau
menyelesaikan suatu tugas sesuai dengan urutan, tahapan, langkahlangkah, atau perencanaan yang tepat, efektif, dan efisien.
4. Kecepatan & Ketelitian, yaitu kemampuan untuk menangkap, mengolah
informasi dengan cepat dan teliti.
5. Konsentrasi, yaitu kemampuan untuk memberi atensi atau perhatian
terhadap suatu hal dalam suatu waktu dengan baik.

Teori Inteligensi Stenberg (1985)

Teori Inteligensi Stenberg (1985)
“Individu yang sedang melakukan kegiatan dalam pemecahan masalah memerlukan informasi
yg telah di perolehnya untuk memecahkan masalah yg sedang di hadapinya”

Berorientasi pada proses perkembangan dan tidak hanya psikometris

Triarchic Theory
(Model Kecerdasan)

Componential
Sub Theory
(Kemampuan
menganalisa
masalah)

Experiental Sub
Theory
(Kemampuan
pemecahan masalah
dgn kreatif)

Contextual Sub
Theory
(Kemampuan
adaptasi thdp
setiap masalah )

Penelitiannya
menghasilkan tiga
kategori
kecerdasan:
1.
2.
3.

verbal,
praktis,
sosial

