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Sejauh ini dalam melakukan tes psikologi terutama 
tester terhadap bakat, dalam proses analisanya masih 
belurn menggunakan dasar pembanding berupa analisanya 
masih berupa norma yang berasal dari kondisi lingkungan 
Indonesia. Padahal dalam melakukan analisa hasil tes, 
seorang psikolog haruslah men9gunakan norma sebagai
kelompok pembandingnya agar hasil analisa biss valid dan 
reliabel untuk menyatakan kedudukan seseorang dalarn 
distribusi normal tergambar pada norma tes. Sebagairnana 
~ayaknya sebuah eksperimen, teanpa menggunakan kelompok
pembanding tidaklah bisa dinyatakan bahwa suatu hasil 
mempunyai derajad lebih ti!'lggi. lebih nmdah atau sarna 
dengan nilai-nilai orang lain pad a u~umnya. 

Perm~glahan yang dirumuskan dalam penelitian ini 
adalah: Bagaimana pembuatan tes inteligensi dan pemaha~ 
man Ai ~ Cl, C2, C3, C4 f C (1-4} f D4 yang sesuai dengan 
lingltungan Indonesia atau Ja.wa Timur pada khususnya '? 

Penelitian ini bertujuan membuat norma tee intele 
~Hmsi dan pemahaman .. memberikan dasar bagi psikolog 
dalam melakukan analisa hasil tea terhadap sejumlah 
orang tertentu, membuat suatu percobaan patokan yang 
beryuna bagi testae guna mengetashui posisinya diantara 
nilai-nilai psikologi dari populasi yang tergambar pada 
norma tee. Var iabel yang diambil disini hanya pendidi
kim yakni sarjana dan SLTA. 

Penelitian ini memberl manfaat :1. Mernberikan data 
pembanding pada para pemakai jasa psikoiogi. 2. Peneli 
tian ini memberikan pentingnya norma hanya berlaku pada 
si tuasi dan permasalahan tertentu. 3. Mernberikan arah 
untuk menentukan standdr yang lebih pasti dan lebih 
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sesuai dengan masyarakat Jawa Timur. 

Tempat pengambllan sampel adalah lerr.baga psikoloQl 
yang melakukan prosedur standar yakni PKPT dan P30 serta 
LPTH sebanyak 783 orang mula~ tahun 1996 sampai 1999. 

Penelitian ini memperoleb hasil: dala~ norma huruf: 

1. Norma hur-uf tes Pemaharr.an (Al) 
Nilei 	hurup 
II 
B 
C 
D 
E 

Norma 	 Inteligensi CFIT 
Nilai hurup 

II 
B 
C 
D 
B 

Norma Inteligensi eFIT 
Nilai hurup 
II 

B 

C 
D 

E 


Nor[r~ Inteligensi CPIT 
Nilai hurup 

A 
B 
C 
o 
E 

Norma lnteligensi CFrT 
Nilai hurup 

A 
B 
C 
D 
R 

!ntelig0f.2i CF:r 
!iil.::!i h',trup 

A 
B 
,

E 

Angka kasar 
15-25 
12-14 
9-11 

7-8 

0-6 


jenis 	pemahaman Cl 
Angka kasar 

11-13 
9 -10 
5 - 8 
3 - 4 
0- 2 

jenis 	analisa C2 
Angka. kasar 

12-14 
8 -11 
5 - 7 
3 - 4 

,; ,. 2 

jenis sir,lesa C3 


Angka kasar 

12·-13 
9 ,,11 
6 - 8 

3 - 5 


0- 2 

jer.is judgeme~t C4 


Angka kasa::: 

9 -10 

7 . 8 
5 - 5 
3 .~ 4 

o ,. - . 
~r.telig2L~i t;:21 (Cl-C4) 

Ar:gka j;:asar 
4: 49 
2·1 ~: 
1 ~ ,., .. 
.. -, .;.j 
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r;·)::,;il. Cepat Teliti (:4:) 
N:131 	hUnlp AniJka kasar 

A 80-100 
B 	 f~~ 7') 

C 	 45- 61 
D 	 30- H 
E 	 0- 29 

Norma tas ~4, CFIT telah dibuat dan dipergunakan 
pada t1ngkat sarjana darl SLTA. Dengan akumulasi data 
yang ada I untuk masa akan datang norma yang baru akan 
lebih representatif. 

Penyusunan D4, CFIT untuk norma sn dan SMP perlu
dibuat j lebih kusus dan lebih memadai lagi bila membuat 
Dorfna berdasa=kan jenis pekerjaannya misal norma D4, 
~FIT pada profesi dosen , perawat, tukang kayu d11. 
Pen~litian yang 1ebih luas ruang 1iogkupnya akan lebih 
~uas variasi karakterisl:ya populasinya. Hal ini akan 
bisa membanoingkan satll profesi dengan yang lain secara 
Jebill cepat, tepat dan a~urat, 

N,)rma eFrT :in:i pE>~'llJ n,emperhatikdn usia testae dan 
K"'."I,-la.'1n fil'!d.k, Hal inl hf~rk;:,itan dBn<;an kecepatan waktu 
~>!>r;9'!":r jau:1 speed te&t. ?ewIY..latan norma, lebih sempurna 
Lila flIemb2lginya lebih berd:u;arkan pada jenis pekerjaan 
1an 08ia sehinyga lebih tepat. Validasi prediktif perlu 
.:'hpe rh,) ti kan unt uk pe-mnuatan norma yang -3kan datang. 
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