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Permasalahan penelitian 101 adalah apakah ada 
hubungan antal'a skor tas intelegensi,Culture Fair Intelle
genae Test (CFlT), Standard Progressive Matrioes (SPM) dan 
Ar~y Alpha 1. Adapun tujuan penelltian ini berusaha mencari 
hubungan antal'a skor tes intelegensi Culture Fair Intelle
genes Test (CFIT), Standard Progressive Matrices (SPM) dan 
Army Alpha. 

Hipotesa kerja yang diajukan adalah ada korelasi 
antal'a tes intelegensi CFIT dan SPM. CFIT dan Army Alpha 
serta SPM dan Army Alpha. Hipotesa ini diuji dangan melaku
kan penelitian pada sample dengan hasil HO ditolak dan Ha 
diterima sehingga dinyatakan bahwa ada hubungan antara tes 
intelegensi CFIT, SPM dan Army Alpha, Namun hubungan Army 
Alpha dengan SPM tidak signifikan dengan p = 0,83. sedang
kan hubungan antara CFIT dan SPM signifikan. CFIT dengan 
Army Alpha signifikan juga pada p=O,OO. 

Sehingga basil penelitian bisa disiMPulkan bahwa ada 
korelasi antara skaT tes int~legensi CFIT, skar tes intele
gensi 5PM dan skor tea intelegensi Army Alpha. Korelasi 
diantara tes intelegensi tersebut memang dikarenakan dian
tara ketiga alat tea me~ang mengungku suatu faktor yang 
sama yaitu faktor 'g" dari intelektual seseorang. 

Secara umum memang ketiga alat tea saling berhubungan 
karen a mengungkap hal yang aams nsmun harus menjadi pertim
bangan kits dari hasil tes tersebut bahwa hasil ini jangan
lah mentah-mentah digunakan dasar kalau ingin mengganti tea 
CFrT bisa menggunakao SPH atau Army Alpha Hamun harus 
dikaji apakah yang hendak diuogkap dari CFIT tersebut 
apakah .juga biaa diungkap dengan tes lain (SPM dan Army 
Alpha) . 
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lSI RIIIGKASAlI 

(ABSTRAKSI) 


Penelitian ini dilakukan pada mahasisua psikologi 

universitas Airlangga dengan tujuan untuk meneari korelasi 

an tara skat' tes intelegensi CFIT. skor tas intelegenei Ar~y 

Alpha dan skor t-es intelageosi SPH _ Haksud dari manesri 

skar tas ioi adalah masing-masing tas bisa dijadikan pe

lengk,ap dari tas yang lsinnya apabila diauatu salilt JlBlOpun

yai alat tas yang dimaksud dalam jumlah yang terbatas guna 

~elakukan teu terhadaP sejumlah basal' orang, 

Hasil dari penelitjan ini menunjukkan bahwa antara 

skor tes eFIT dan SPM serta skat' tas CFIT dan Army Alpha 

berhubungan nanun skor tas tea SPH dan Army Alpha tidak 

berhubungan. Untuk itu dalam menggunakan tes ternyata tea 

CElT yang biss digantikan dengao Sf'M dan Army Alpha atau 
sebaliknya. Namun tes intelegensi SPM tidak biaa digantikan 

dengan Army Alpha. 
Hasil yang demikian ioi memang bisa dimalumi karena msmang 

ketiga slat tes yang sama-sama mengungkap faktor 'g' dari 
intelektual sesecrang osmun dari sisi yang berlainan. 
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