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Abstract: this research is aimed to conduct predictiue aalirlittl test of acrbal, nttmcrical snd ahstrnct

thinking skills uses the criteriq of student academic achicaement, T'he resesrch finding is expected to

proaide information about the ffictiaeness of using this test in the admissio,r selection policy. The

populations are 95 students of PGSD study program in FKIP PGRI Adi Buana Uniaersittl,

Surabaya,2007. The data is obtsined through aerbal, numerical, abstract thinking skills tests and

documentstion of cumulatiae ocademic qchieuement index. The research find that the scores of uerbal,

numerical and abstract test skills are jointly expressed significanthl ns 5ood predictr'r to predict

students' academic achieaement.

Keywords: aerbal, numerical, snd abstract skills tests, scademic achintement.

Abstrak: tujuan penelitian ini adalah untuk nrcktkukan uji ualiditos prediktif tes kernampunrr

beryikir aerbal, numerikal, dan berpikir ahstrak dengan kriteria prcstasi nkademik msl'Lasiswn. Hasil

studi ini diharapkan dapat meruberikan in.forrnnsi tentang efekliuitas pctlggt.rtlaan tcs ini dolnnt

kebijnkan seleksi penerimsan rnahasisr.ua bartt. Populosi penelitinn ini sdslsh PLtra :rtnhosisrttn

Program Studi PCSD FKIP Llniaersitas PGRI Adi lJuwu Surabayn nngkntan t(rhun 2007, seltnnqttk

95 orang. Data penelitian diperoleh dengan menggunakan tes kcmampuan berpikir zterhnl, ttumerikal,

abstrr*, dan dokumentssi indeks prestasi nksdemik komulntif. Temusn penelitian ini adqlah skor tes

kemampuan berpikir aerbal, numerikal, dan abstrqk secors bersatna-sama dinrlntakan secarn

signifikan sebagai prediktor yang baik untuk mentprediksi prestasi aksdemik mahssiszoa,

Kata kunci: tes kemampuan berpikir uerbal, numerikal, dan abstrak, prcstasi sksdcmik.

Tes kemampuan berpikir verbal, numerikal, dan abstrak sem,rkin meluas Penggunaannya

tidak hanya pada karyawan/pekerja di lingkungan perusahaan atau industri, namun juga

ban-zak digunakan pada lingkungan pendidikan formal, seperti SMP, SMA dan yang sedr:rajat

serta perguruan tinggi. Pada umumnya turjuan penggunaan tes ini adalalr untuk kepentingan

seleksi dan prediksi.

Tes kemampuan berpikir verbal dirancang untuk mengukur kemampu;rn seseorang dalarn

memahami ide-ide dan konsep-konsep yang dinyatakan daiam bentuk kata-kater. "fes

kemampuan berpikir numerikal dirancang untuk mengr,rkur kemampuan seseorang dalam

memahami ide-ide dan konsep-konsep yang dinyatakan dalarm bentr,rk angka-angka.

Sedangkan tes kemampuan berpikir abstrak dirancang untuk mengukur kemampuan

seseorang dalam memecahkan masalah-masalah, jika masalah-masalah itu disajillan dalam arti

ukurannya, bentuknya, posisinya, atau lain-lain bentuk yang tidak bersifat verbal atau angka.

Ketiga tes tersebut diciptakan G.K. Bennet pada tahun L947, dan dikembangkan di Indonesia
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sebagai sub tes DAT (Differential Aptitude Tesf) atau Tes Bakat Diferensial yang digunakan

untuk memprediksi kinerja seseorang dalam melakr-rkan pekerjaan (uocntional nclrieucmenf) dan

prestasi akademik (academic achieuement) peserta didik pada lingkungan pendidikan formal

(Hartono, 2005:57).

Prestasi akademik merupakan hasil kinerja seseolang yang menggambarkan

kemampuannya dalam mempelajari dan memahami seperangkat matakuliah vang disajikan

dalam safu atau beberapa semester menurut kurikulum yang diterapkan. Pada pergllruan

ttnggi, se;'ak tahun 2004 sampai saat ini telah berlangsung PeneraPan kurikulum berbasis

kompetensi (KBK) yang diatur di dalam Kepmendiknas Nomor 2321U12000 dan Nomor

0451U17002, di mana seperangkat matakuliah yang dikembangkan berdasarkan kompetensi

dikelompokkan ke dalam lima kelompok yaitu kelompok (1) mata<uliah kerlmuan dan

keterampilan (MKKK) disepadamkan dari lenrning to knoru; (2) matakuliah keahlian berkarya

(MKKB) disepadamkan dari learning to do; (3) matakuliah perilaku berkarya (MKPB)

disepadamkan dari lenrning to be; dan (4) matakuliah berkehidupan bersama (MKBB)

disepadankan dari learning to lizte together, dan mataktrliah pengembangan kepribadian

(Depdiknas, 2008: 11).

Prestasi akademik mahasiswa clapat dipengartrhi oleh dtta fartor yaitu faktor internal dan

faktor eksternal. Adapun yang termasuk faktor internal adalah faktor yang bersr-tmber dari diri

mahasiswa, mencakup faktor: (1) kemampuan atau kecerdasan; (2) kesehatan fisik, psikis dan

social; (3) motivasi intrinsic; (4) minat; serta (5) perhatian. Sedangkan faktor eksternal adalah

faktor yang bersumber dari luar diri mahasiswa, yang mencakup faktor: (1) kurikulum dan

model pembelajaran yang diterapkan; (2) iklim atau suasana pembelajaran; (3) motivasi

ekstrinsik; dan (4) infrastruktur pembelajaran yang terdiri dari ruang kuliah dan

kelengkapanny.a, Iaboratorium, selta perpustakaan. Dengan kata lain, kualitas lttlusan

perguruan tinggi dipengaruhi oleh kualitas inpuf dan kualitas Proses yang ditrraikan pada

gambar 1 sebagai berikut.

Gambar 1. Hubungan Kualitas Input dan Proses Pendidikan dalam Mempengaruhi Kualitas

Lulusan Pergttru an Tirrggi

Kualitas inptft terdiri dari kemampuan atau kecerdasan mahasiswa, kesehatan mahasiswa,

motivasi mahasiswa, minat dan perhatian mahasiswa dalam kegiatan belajar dan pembelajaran'

Semakin baik kualitas input tersebut diprediksikan akan semakin baik pengarurhnya pada

proses pendidikan. Kualitas proses pendidikan terdiri atas kualitas kttrikr-rlum dan

implementasinya, kompetensi dosen, dan pemanfaatan insfrastruktur pendidikan (sarana

pembelajaran di clalam kelas, laboratorium dan perpustakaan). Semakin baik kualitas Proses

Proses

Pendidikan
OttfTtt.Lt[nput
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pendidikan yang diwujudkan dengan meningkatnya kualitas interaksi Proses pembelajaran

yang didukung dengan pemanfaatan sarana pembelajaran yang memadai dari aspek kuantitas

dan kualitas, maka keluaran atau lulusan perguruan tinggi akan semakin baik kualitasnya.

Kualitas lulusan pendidikan tinggi dapat diukur dari dua aspek, yaitu aspek outcomc dan

impact. Outcome adalah seberapa jauh lulusan perguruan tinggi mampu melaksanakan

pekerjaan atau profesi yang dibutuhkan masyarakat, sedangkan impact menunjuk pada derajat

kemampuan lulusan perguruan tinggi dalam melahirkan temuan-temuan bartl yang berguna

bagi kemajuan bangsa dan negara.

Kemampuan atau kecerdasan mahasiswa merupakan salah satu faktor input vang

dipandang sangat berpengaruh dalam proses pendidikan. Untuk memperoleh calon mahastswa

yang memiliki kemampuan atau kecerdasan yang unggul, dapat dilakukan dengan cara

menyelenggarakan sistem seleksi yang kreCibel. Di antaranya melakukan tes kemampuan

berpikir verbal, kemampuan berpikir numerikal, dan kemampuan berpikir abstrak. Asnmsi

yang mendasari penggunaan tes tersebut adalah (1) kemampuan berpikir verbal, numerikal,

dan abstrak calon mahasiswa baru dapat diukur dengan mengs-rnakan tes psikologis; dan (2)

telah tersedia tes baku untuk mengukur kemampuan berpikir verbal' nutnerikal' dan abstrak

calon mahasiswa, sebagai sub tes dari tes DAT (Differentiat Aptittttle Trct) yang telah

dikembangkan di Indonesia.

Meskipun penggunaan tes kemampuan berpikir verbal, numerikal, dan berpikir abstrak

mendasarkan pada asumsi sebagaimana yan€i diuraikan di atas, rramun kecertna'an

penggunaan tes tersebut juga dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya (Rogler, 2010: 1) seperti

faktor sosialisasi, kebiasaan-kebiasaan, kerja sama, dan perilirku lain yang didorong oleh

kebutuhan-kebutuhan individu yang bersangkutan (http://www.lotsofessays.com, diakses

tanggal 22 Februarl 2011 pukul 12.00 WIB). Dengan demikian sangat sulit mengembangkan

suatu tes psikoiogis yang bebas dari per-rgartrh bud;rya. Banyak perguruan tinggi vang

mahasiswanya berasal dari latar belakang budaya yang berbeda-k,eda, dan hal ini membenturk

pola pikir yang berbeda pula dalam melarkukan berbagai aktivitas.

Penelitian di lndonesia r-rntuk mengkaji vahditas prediktif tes kemampuan berpikir verbal,

tes kemampuan berpikir numerikal, dan tes kemampuan berpikir abstrak belum pernal-r

dilakukan pada populasi mahasiswa. Penelitian ini telah dilakukan oleh Pali Q993: 147-149)

pada populasi siswa SMA. Hasilnya adalah skor tes kemampuan verbal, numeril<al, dan

berpikir abstrak merupakan prediktor yang baik untuk memprediksi prestasi belajar siswa di

semua kelas dan jurusan di SMA.

Dengan demikian, sampai saat ini belum tersedia informasi yang valid atau sahih tentang

kecermatan tes kemampuan berpikir verbal, numerikal, dan abstrak sebagai prediktor yang

baik terhadap kriteria prestasi akademik mahasiswa. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian

ini perlu dilakukan dengan harapan dapat memberi manfaat yang berharga bagi para pengelola

perguruan ti^gg dalam implementasi proglam seleksi penerimaan calon mahasiswa baru.

Hasil penelitian ini juga sangat berharga dalam memberikan jnformasi atas efektivitas

penggunaan tes ini dalam kebijakan seleksi penerimaan calon mahasiswa baru.
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Metode Penelitian
penelitian ini dikelompokkan ke dalam kategori penelitian korelasional multivariat,

dengan populasi pada 95 orang mahasiswa PGSD FKIP Universitas PGRI Adi Buana Surabal'a

angkatan tahun 2007. Data-data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan Tes

Kemampuan Berpikir Verbal (TKBV), Tes Kemampuan Berpikir Numerikal (TKBN), Tes

Kemampuan Berpikir Abstrak (TKBA), dan Dokumentasi Prestasi Akademik Mal-rasiswa

(pAM). TKBV digunakan untuk mengukur kemampnan berpikir verbal mahasiswa. TKBN

digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir numerikal mahasiswa TKBA digurrakan

untuk mengukr-rr kemampuan berpikir abstrak mahasiswa. Pengukulan ketiga kemampuan

tersebut, dilakukan pada saat seleksi penerimaan calon mahasiswa baru pada tahun akademik

200712008. Data prestasi akademik mahasiswa (PAM) dikumpulkan berdasarkan dokumentasi

indeks prestasi akademik komulatif sejak semester 6;asal tahnn akademik 200712008 sampai

dengan semester gerap tahun akademik 200912070.

Analisis data dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik analisis statisiika

parametrik koreiasi Product Moment Pearson dan teknik analisis Regresi l.inier Ganda (Cherr,

Ender, Mitchell & Wells, 2009; Norusis, 2000; Mr-rhid, 2010). Sebelum data penelitian dianalisis,

terlebih dulu dilakukan uji asumsi yaitu uji normalitas sebaran dan uji linieritas hubungan.

Program statistika yang digunakan untuk melakukan analisis data penelitian i,ri adalah SI'SS

forWindozos versi 16.00. Hasil uji normalitas sebaran diuraikan pada tabel 1, sedangkan hasil

uji linieritas hubungan skor TKBV dengan PAM diperolc.h nilai Sttm of Squares -- 366,765 clerajad

kebebasan (d0 = 1, Mean Square:366,765, nilai F :17,546 pada peluang kesalahan (P) :0,027

yang berarti hubungannya linier. Hasil uji linieritas hubungan skor TKBN derngan PAM

diperoleh nllai Sum of Squares = 263,881 derajad ke'bebasan (cl0 = 1, Marm Sqrurrc : 263,881, nilai

F = 12,612 pada peluang kesalahan (p) = 0,001 yang berarti hubr-rngannya linier. Hasil r-rji

linieritas hubungan skor TKBA dengan PAM diperoleh nilai Sum of Squnres :350,1'62 derajad

kebebasan (d0 = L, Mean Square = 350,162, nilai F : 6,024 pada peluang kesalahan (p) : 0,018

yang berarti hubungannya juga linier.

Tabel 1

Hasil Uji Normalitas Sebaran Data Penelitian

No. Data

Metode Kolmogorov-Smirnov

Statistik Db Sig (p) Status

1. Skor TKBV 0,071 95 0,200 Sebarannya nortnal

2. Skor TKBN 0,087 95 0,073 Sebarannya normal

3. Skor TKBA 0,099 95 0,067 Sebarannya normal

4. PAM 0,060 95 0,200 Sebarannva normal
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Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini dipaparkan ke dalam dua hal yaitu pertama hasil antrlisis korelasi r
Product Moment Pearson dan kedua hasil analisis Regresi Linier Ganda. Flasil analisis korelasi r
Product Moment untuk menguji korelasi antara skor TKBV clengan PAM diperolel-r r hitung =

0,214 (N = 95) pada peluang kesalahan (p) = 0,019 (signifrkan). Untul: menguji hipotesis
pertama, terdapat korelasi positif yang signifikan antara skor tes kemampuan berpikir verbal
dengan prestasi akademik mahasiswa, digunakan kaidah bahlta hipotesis alternatif (Har)

terdapat korelasi positif yang signifikan antara skor tes kemampuan berpikir verbal dengan
prestasi akademik mahasiswa, didukung, jika peluang kesalahan (p) < 0,05 atau pada taraf
sigrrifikansi 95y", dan hipotesis nihil (Ho) tidak terdapat korelasi positif yang signifikan arrtara
skor tes kemampuan berpikir verbal dengan prestasi akademik mahasiswa, diterirna jika
peluang kesalahan (p) > 0,05 atau pada taraf signifikansi di bawah 95%,. Ternyata koefisien
korelasi yang diperoleh sebesar 0,274 pada pelr-rang kesalahan (p) :0,019 < 0,05 atar_r pacla taraf
signifikansi 95'/., sehingga hipotesis terdapat korelasi positif yang signifikan antara skor tes
kemampuan berpikir verbal dengan prestasi akademik mahasiswa, diterima. ,

Hasil analisis korelasi r Prodr.Lct Moment untuk menguji korelasi antara skor TKBN
dengan PAM diperoleh r hitung = 0,287 (N : 95) pada peluang kesalahan (p) = 0,002

(signifikan). Untuk menguji hipotesis kedua, terdapat korelasi posifif yarrg signifikan antara
skor tes kemampuan berpikir numerikal dengan prestasi akademik mahasiswa, digrrnakan
kaidah bahwa hipotesis alternatif (Ha) terdapat korelasi positif yang signifikan antara skor tes

kemampuan berpikir numerikal dengan prestasi akademik mahasiswa, diterima iika peluang
kesalahan (p) < 0,05 atau pada taraf signifikan 95"/n, clan hipotesis nihil (Ho) ticlak terdapat
korelasi positif yang signifikan antara skor tes kemampuan berpikir nnmerikal dengan prestasi
akademik mahasiswa, diterima jika peluang kesalahan (p) > 0,05 atau pada taraf signifikansi di
bawah 95"/.. Ternyata koefisien korelasi yang diperolel-r sebes ar 0,287 pada peluang kesalahar-r

(p) = 0,002 < 0,05 atau pada taraf signifikansi 95%, sehingga hipotesis terdapat korelasi positif
yang signifikan antara skor tes kemampuan berpikir numerikal dengan prestasi akademik
mahasiswa, diterima.

Hasil analisis korelasi r Product Moment unhrk menguji korelasi antara skor TKBA dengan
PAM diperoleh r hitung = 0,251 (N : 95) pada peluang kesalahan (p) = C,002 (signifikan). Unttrk
menguji hipotesis ketiga terdapat korelasi positif yang signifikan antara skor tes kemampuan berpikir
abstrak dengan prestasi akademik mahasisw4 digunakan kaidah bahwa hipotesis alterratif (Ha)

terdapat korelasi positif yang signffikan antara skor tes kemampuan berpikir abstrak dengan prestasi

akademik mahasisw4 diterim4 jika peluang kesalahan (p) < 0OS atau pada taraf signifikansi 95,2,,

dan hipotesis nihil (Ho) tidak terdapat korelasi positif yang signifikan antara skor tes kemampuan
berpikir abstrak dengan prestasi akademik mahasiswa, didukung jika peluang kesalahan (p) > 0,05

atau pada taraf signifikan di bawah 95%. Ternyata koefisien korelasi yang diperoleh sebesar 0,251

pada peluang kesalahan (p) = 0,007 < 0,05 atau pada taraf signifikansi 95oh, sehingga l-ripotesis

terdapat korelasi positif yang signifikan antara skor tes kemampuan berpikir abstrak dengan prestasi

akademik mahasisw4 diterima. Rangkuman hasil analisis korelasi Product Moment cliuraikan pada
tabel 2 sebagai berikut.
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Tabel 2

Hasil Analisis Korelasi Product Moment

1.17

Variabel Statistik PAM

Skor TKBV Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

.214

.019

95

Skor TKBN Pearson Correlation

Sig. (1-railed)

N

287

oo'2

95

Skor TKBA

Sedangkan hasil analisis Regresi Linier Ganda cliperoieh nilai koefisien R:0,377,

koefisien determinan (Rt) = 0,742, nilai F hiturng : 5,019, derajat kebebasan (df) : 3, pada

peluang kesaiahan (p) = 0,003 (signifikan). Kaidah yang digunakan mengurji hipotesis keempat

adalah hipotesis alternatif (Ha) terdapat korelasi positif yang signifikan antara skor tes

kemampuan berpikir verbal, skor tes kemampuan berpikir numerikal, dan skor tes kemampuan

berpikir abstrak secara bersama-sama terhadap prestasi akademik mahasiswa, did'rkung, jika

peluang kesalahan (p) < 0,05 atau pada taraf signifikansi 95"/", dan hipotesis nihil (Ho) yaihr

tidak terdapat korelasi positif yang signifikan antara skor tes kemampuan berpikir verbal, skor

tes kemampuan berpikir numerikal, dan skor tes kemampuan berpikir abstrak secara bersama-

sama dengan prestasi akademik mahasiswa, didukung, jika peluang kesalahan (p) > 0,05 atau

pada taraf signifikansigS%. Ternyata koefisien (Rt) = 0,742, pada peluang kesalahan (P) = 0,003

< 0,05 sehingga hipotesis alternatif (Ha) terdapat korelasi positif yang signifikan antara skor tes

kemampuan berpikir verbal, skor tes kemampuan berpikir numerikal, dan skor tes kemampuan

berpikir abstrak secara bersama-sama terhadap prestasi akademik mahasiswa, diterima.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa skor tes kemampuan berpi'<ir verbal, skor tes

kemampuan berpikir numerikal, dan skor tes kemampuan berpikir abstrak secara bersama-

sama sebagai prediktor yang baik untuk memprediksi prestasi akademik mahasiswa.

Besarnya sumbangan efektif skor tes kemampuan berpikir verbal (TKBV), skor tes

kemampuan berpikir numerikal fTKBN), dan skor tes kemampuan berpikir abstrak (TKBA)

terhadap prestasi akademik mahasiswa (PAM), diketahui dari angka koefisierr determinasi

yang diuraikan pada tabel3 sebagai berikut.

Tabel 3

Hasil Analisis Regresi Linier

Pearson Correlatiot.r

Sig. (1-tailed\

N

.251

.007

95

R R Adjusted

Square R Square

.377 ,142 .11.4

Std. Error Change Statistics

of the R Square

Esmimate Change

.14696 .1.42

Ir Change df1

5.019 3

df2

91

a. Predictors: (Constant), Skor TKBA, Skor TKBV, Skor TKBN

b. Dependen Variable: Prestasi akademik mahasiswa (PAM)
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Model Sum of Squares Df Mean

Square

sig.

1 Regression

Residual

Total

a. Predictor: (Constan), Skor TKBA, Skor TKBV, Skor TKBN

b. Dependent Variable: Prestasi akademik mahasiswa (PAM;

Besarnya angka koefisien determinasi adalah angka R Square yaitu 0,L42 atau sama

dengan 14,2%. Angka tersebut berarti bahwa besamya sumbangan efektif skor tes kemampuan

berpikir verbal, skor tes kemampuan berpikir numerikal, dan tes kemampuan berpikir abstrak

secara bersama-sama memberikan kontribusi terhadap prestasi akademik mahasiswa sebesar

74,2"/o, sedangkan sisanya, yaitu 85,8% (100"1, -14,2%) dipengarul-ri oleh faktor lain'

Prediksi prestasi akademik mahasiswa dari skor tes kemampuan berpikir verbal, skor

tes kemampuan berpikir numerikal, dan skor tes kemampuan berpikir abstrak, dapJt

dirumuskan dalam persamaan garis regresi sebagai berikut.

Y :2,898 + 0,005X1 + 0,006X2 + 0,003X3

Di mana Y adalah prestasi akademik mahasiswa, X1 adalah skor fes kemampuan berpikir

verbal hasil observ asi, X2 adalah skor tes kemampuan berpikir numerikal hasil observasi, dan

X3 skor tes kemampuan berpikir abstrak hasil observasi, sedangkan angka2,BgB adalah angka

konstan dari l-lnstandardized Cofficient. Angka 0,005 adalah angka tes kemampuan berpikir

verbal d.ariL[nstandardized Coefficient, angka 0,006 adalah angka tes kemampua:r numerika] dari

tfnstandardized Coefficient, dan angka 0,003 adalah angka tes kemampuan berpil:ir abstrak dari

I,,lnstgndnrdized Coefficient, sebagaimana dir-rraikan pada tabel 4. Angka t hitung : 32'288 pada

peluang kesalahan (p) : 0,000 artinya variabel skor tes kemampuan berpikir verbal, skor tes

kemampuan berpikir numerikal, dan skor tes kemamptran berpikir abstrak secara bersama-

sama, signifikan sebagai prediktor variabel prestasi akademik mahasiswrt. Angka t hitLrng :

1,587 pad,apeluang kesalahan (p) = 0,116 artinya variabel skor tes kemampnan berpikir verbal

tidak signifikan sebagai prediktor variabel pi:estasi akademik mahasiswa. Angka t hitLrng -
2,282 pad,a peluang kesalahan (p) = 0,025 artinya variabel skor tes kemampuan berpikir

numerikal signifikan sebagai prediktor variabel prestasi akademik mahasiswa. Angka t hitung

= i.,697 pada peluang kesalahan (p) = 0,093 artinya variabel skor tes kemampuan berpikir

abstrak tidak signifikan sebagai prediktor variabel prestasi akademik mahasiswa. Rangkuman

hasil analisis tersebut diuraikan pada tabel4 sebagai berikut.

.325

7.965

2.290

.)

91

94

.108

.022

5.019 003a
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Tabel 4

Hasil Analisis Unstandardized Coefficients dan Uji t
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Model Unstandardized

Coefficients

Standardize

d

Coefficients

sig

B Std. Error Beta

1 (Constant)

Skor TKBV

Skor TKBN

Skor TKBA

2.898

.005

.006

.003

.090

.003

.003

.002

.157

.229

.1,71

32.288

1.587

2.282

7.697

.000

.776

.025

.093

a. Dependent Variable: Prestasi akademik mahasiswa (PAM)

Pembahasan

Tes kemampuan berpikir verbal, numerikal, dan abstrak adalah te; psikologis yang

digunakan untuk mengukur kemampuan khusus seseorang yang bersifat potensial.

Kemampuan khsusus ini sering disebut sebagai bakat atau talenta. Ketiga tes tersebut sebagai

sub dari tes DAT (Differential Aptitude Test) yang dicipiakan G.K. Bennet pada tahun 1947, yang

dikembangkan di Indonesia dengan nama Tes Bakat Diferensial. Tes ini dikelompokkan ke

dalam test of maximum performance (Cronbach, 1,984: 29) yaitu suatu tes psikologis yang

digunakan untuk mengukur kemampuan potensial individu (testi).

Tes kemampuan berpikir verbal dirancang untuk mengukur kemampuan berpikir

seseorang dalam memahami ide-ide dan konsep-konsep yang dinyatakan dalam bentuk kata-

kata. Tes kemarypuan berpikir numerikal dirancang untuk mengukur kemampuan seseorang

dalam memahami ide-ide dan konsep-konsep yang dinyatakarr dalam bentr-rk angkalangka. Tes

kemampuan berpikir abstrak dirancang untuk mengukur kemampuan seseorang clalam

memecahkan masalah-masalah, jika masalah-masalah ih,r disajikan dalam arti r-rkttrannya,

bentuknya, posisinya, atau lain-lain bentuk yang tidak bersifat verbal atau angka (Hartono,

2005:57).

Dalam proses belajar dan pernbelajaran di perguruan tinggi, ketiga kemampuan khusus

mahasiswa dalam aspek verbal, numerikal, dan abstrak sangat diperiukar-r sebagai potensi

dasar untuk menunjang pelaksanaan kegiatan akademik yang dilakukan mahasiswa. Atas

dasar pertimbangan ini, maka tes kemampuan berpikir verbal, numerikal, dan abstrak sering

digunakan oleh lembaga pendidikan sebagai alat atau instrumen seleksi penerimaan

mahasiswa baru. Tujuan seleksi ini adalah unfuk mendapatkan calon-calon mrhasiswa baru

yang memiliki kemampuan dasar yang baik, sebagai modal potensi yang secara khr-rsus

dibutuhkan dalam menunjang pelaksanaar-r kegiatan akademik 'rntuk mencapai tujuan

pendidikan tinggi sebagaimana diatr.rr pacla pasal 84 ayat (2) Pelaturarn Pemerintah RI Nomor

17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraitrl pendidikan, yaittt tnembentltl< insan

yang: (1) beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakl-rlak mttlia, darn

berkepribadian luhur; (2) sehat, berilmu, dan cakap; (3) kritis, kreatif, inovatrf, mandiri, percaya
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diri dan berjiwa wirausaha; dan (4) toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab,

serta menghasilkan produk-produk ilmu pengetahuan, teknologi, seni, atau olahraga yang

memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa, negara, umat manusia, dan lingktrngan.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa skor tes kemampuan berpikir verbal, skor tes

kemampuan berpikir numerikal, dan skor tes kemampuan berpikir abstrak secara bersama-

sama sebagai sub tes DAT (Differential Aptitude Tesf) secara signifiken berkorelasi positif dengan

prestasi akademik mahasiswa. Secara empiris, hal ini membuktikan bahwa tLor ksficJa tes

tersebut secara bersama-sama dapat dinyatakan sebagai prediktor yang baik untuk

memprediksi prestasi akademik mahasiswa. Hasil penelitian ini mendukung temuan peneritiar

Pali (1993: 137) yaitu skor tes kemampuan berpikir verbal, skor tes kemampuan berpikir

numerikal, dan skor tes kemampuan berpikir abstrak memiliki nilai prediksi yang bermakna

terhadap prestasi belajar siswa SMA. Koefisien validitas tes kemampuan verbal berkisar antara

0,256 sampai 0,501 pada taraf signifikan p
numerikal berkisar antara 0,224 sampai 0,593, sedangkan koefisien validitas tes kemampuan

abstrak berkisar antara 0,232 sampai0,356.

Namun demikiary bila ketiga skor tes ini dipisahkan sebagai variabel sendiri-sendiri,

diperoleh bukti empiris yang signifikan bahwa variabel skor tes kemampuan berpikir

numerikal sebagai prediktor yang baik unhrk memprediksi prestasi akademik mahasiswa.

Variabel skor tes kemampuan berpikir verbal tidak signifikarr sebagai prediktor prestasi

akademik mahasiswa, begitu juga variabel skor tes kemampuan berpikir abstrak jrrga lidak

signifikan sebagai prediktor prestasi akademik mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa tes

kemampuan berpikir verbal, tes kemampuan berpikil numerikal, dan tes kemampr-ian berpikir

abstrak merupakan aspek yang tidak bisa dipisahkan sebagai tes potensi akademik (TPA).

Sebagai tes standar yang telah diadaptasikan di Indonesia, tes tersebut secara empiris

mempunyai nilai prediksi yang bermakna terhadap prestasi akademik mahasiswa.

Sebagaimana yang dikemukakan Camara (2007:3) bahwa tes stanCar lebih akurat l'rasilnya bila

digunakan unfuk mengukur potensi seseorang.

Pengukuran kemampuan berpikir verbal, numerikal, dan abstrak dengan menggunakan

tes kemampua"n berpikir verbal, numerikal, dan abstrak sebagai tes potensi akademik (TPA)

harus dilaksanakan sesuai prosedur sebagaimana tertera pada manual tes tersebut. Apabila

tiCak dilaksanakan sesuai dengan prosedur, maka hasilnya tidak valid dan tidak reliabel

(Frommer, 1,999: 4). Dalam penyelenggaraan TPA pada calon mahasiswa baru, tester (petugas

yang terlatih dan memiliki lisensi) harus melakukannya sesuai prosedur vang tercantum pada

manual tes tersebut.

Kesimpulan

Berdasarkan l-rasii penelitian ini, marka dapat disimpLrlkan bahwa skor tes kemampuan

berpikir verbal, skor tes kemampuan berpikir numerikal, dan skor tes kernampuan berpikir

abstrak secara bersama-sama dinyatakan secara signifikan sebagai prediktor yang baik untuk

memprediksi prestasi akademik mahasiswa. Sumbangan efektif skor tes kemampttan berpikir
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verbal, skor tes kemampuan berpikir numerikal, dan tes kemampuan berpikir abstlak terhadap

prestasi akademik mahasiswa sebesar 14,2'/.. Sisanya 85,8"/" dipengaruhi oleh faktor lain.

Beberapa saran yang perlu disampaikan sebagai tindaklanjut dari penelitian ini adalah perlu

dilakukan penelitian sejenis pada populasi lain yang lebih luas, misalnya mencakup pada

beberapa program studi dan Fakultas atau beberapa program studi dan Fakultas pada beberapzi

perguruan tinggi. Begitu juga dengan penggunaan tes kemampuan berpikir verbal, numerikal,

dan abstrak sebagai tes potensi akademik (TPA) untuk seleksi penerimaan calon mahasiswa

baru di lingkungan perguruan tinggi dapat direkomendasikan, dengan alasatr tes ini memiliki

nilai prediktif yang bermakna untuk memprediksi prestasi akademik mahasiswa. Berciasarkan

sumbangan efektif skor tes kemampuan verbal, numerikal, dan abstrak sebagai prediktor hanya

mencapai 14,2"/o, maka perlu diupayakan untuk memicu motivasi belajar mahasiswa dengan

cara menyediakan fasilitas teknis pembelajaran yang memadai (ruangan kelas yang kondrsuf

dilengkapi dengan media yang relevan, laboratorium dan perpustakaan yang baik).
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