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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Penyusunan suatu skripsi memerlukan beberapa teori untuk digunakan 

sebagai acuan atau landasan teori. Maka sesuai dengan judul Skripsi yang penulis 

ajukan, Landasan teori yang dipergunakan penulis adalah sebagai berikut : 

2.1 Komputer 

Komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang 

cepat dan tepat serta dirancang dan diorganisasikan secara otomatis 

menerima dan menyimpan data input, memprosesnya dan menghasilkan 

output dibawah pengawasan suatu langkah-langkah, instruksi program yang 

tersimpan di memori.1 

Pengolahan teknologi komputer pada saat ini sedemikian luasnya 

sehingga kita mendapatkan berbagai kemudahan-kemudahan, kemampuan, 

kecepatan dan ketepatan dari penggunaan komputer tersebut. Karena alasan 

tersebut diatas, maka banyak perusahaan yang cenderung memakai sistem 

yang berbasis komputer atau komputerisasi dalam segala bidang kegiatan 

usahanya. Dari kemampuan komputer adalah salah satu alasan yang dapat 

diandalkan oleh manusia untuk membentu pekerjaannya. 

2.1.1   Perangkat-perangkat Komputer 

1.  Perangkat keras ( hardware ) 

                                                           
1 Jogianto Hartono, MBA, Ph.D., Pengenalan Komputer Dasar Ilmu Komputer, Pemrograman 
Sistem Informasi dan Intelegasi Buatan, Edisi 3, Andi Offset, Yogyakatrta, 2002 
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Perangkat keras atau hardware terdiri dari semua 

peralatan fisik computer yang diperlukan dalam pengolahan data, 

antara lain : CPU yaitu Central Prosessing Unit yang merupakan 

pusat dari komputer, berfungsi untuk melakukan kegiatan 

aritmatik dan logika. Unit ini juga mengawasi seluruh kegiatan 

sistem pengolahan data elektronika, selain itu juga melakukan 

kegiatan penyimpanan data. CPU terbagi tiga unit yaitu : 

a. Unit Control  

Yaitu unit yang berfungsi mengawasi semua unit lain dari 

komputer, memilih alat I/O yang sesuai dan menyebabkan 

data mengalir diantara alat  I/O tersebut dan mengatur semua 

kegiatan dalam sistem pengolahan data elektronik. 

b. Unit Aritmatic Logic Operation 

Yaitu melaksanakan kegiatan-kegiatan perhitungan dan 

kegiatan lainnya. Data ini diproses sesuai instruksi yang 

diterimanya, setelah selesai diproses hasilnya akan 

dikembalikan ke penyimpanan utama. 

c. Unit Penyimpanan Utama (Unit Memory) 

Merupakan tempat penyimpanan program dan data yang aktif 

yaitu program yang akan diproses, data yang akan diproses 

serta data yang selesai diproses dan menunggu untuk 

dipindahkan ke unit keluaran. Unit ini merupakan alat 

penyimpanan yang bertipe random dan terdiri dari ribuan 
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lokasi penyimpanan (storage section) yang masing-masing 

dapat dicapai oleh unit control. 

2.  Perangkat Lunak ( Software ) 

Komputer hanyalah merupalan benda mati yang tidak 

dapat berbuat apa-apa tanpa adanya perangkat lunak yang berupa 

instruksi-instruksi yang bisa ditangkap oleh komputer. Teknologi 

yang canggih dari perangkat keras akan berfungsi bila instruksi-

instruksi telah diberikan kepadanya. Instruksi perangkat lunak 

ditulis oleh manusia untuk mengaktifkan fungsi dari perangkat 

keras komputer. Bagian dari software ini. 

a. Sistem Operasi ( Operating System ) 

Yaitu software pada lapisan pertama yang ditaruh pada 

memori komputer pada saat komputer dinyalakan. Sedangkan 

software lainnya dijalankan setelah sistem operasi berjalan 

dan sistem operasi akan melakukan layanan inti umum untuk 

mencari software layanan itu. Layanan inti umum tersebut 

seperti akses ke disk, manajemen memory, scheduling task 

dan antar muka user sehingga masing-masing software tidak 

perlu lagi melakukan tugas inti. 

b. Perangkat Lunak Aplikasi ( Application Software ) 

Merupakan program yang ditulis dan diterjemahkan oleh 

perangkat berbahasa yaitu program untuk menyelesaikan 

suatu permasalahan tertentu. 
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3.  Brainware 

Brainware adalah pengguna komputer atau orang-orang 

yang berhubungan dengan komputer. Brainware ini dapat 

dibedakan menjadi empat (4) yaitu : 

a. Analis Komputer 

Seorang analis adalah orang yang bertanggung jawab pada 

pembuatan perencanaan atau aplikasi tertentu secara 

keseluruhan. 

b. Programmer 

Merupakan orang yang bekerja membuat aplikasi komputer, 

menyusun instruksi-instruksi untuk komputer menguji 

program dan menyiapkan dokumentasi. 

c. Operator 

Merupakan orang bertugas mengoperasikan program aplikasi 

yang disusun oleh seorang programmer dengan mengikuti 

instruksi yang sebelumya telah diluangkan kedalam pedoman 

penjalanan program. 

d. Librarian 

Petugas yang berwenang dalam pemeliharaan dan 

penyimpanan program-program, file-file transaksi atas 

catatan komputer lainnya. 
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2.2 Sistem 

Terdapat dua kelompok pendekatan didalam mendefinisikan 

sebuah sistem, yaitu menekankan pada prosedurnya dan yang menekankan 

pada komponen-komponen atau elemennya. Sistem adalah suatu jaringan 

kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-

sama melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran 

tertentu.2  

 

2.3 Sistem Pendukung Keputusan 

Sistem Pendukung Keputusan atau Decision Support System (DSS) 

adalah suatu sistem yang ditujukan untuk mendukung manajemen 

pengambilan keputusan dimana sistem berbasis model yang terdiri dari 

prosedur-prosedur dalam pemrosesan data dan pertimbangannya untuk 

membantu manajer dalam mengambil keputusan3. 

Sistem  pendukung  keputusan  adalah   suatu  pendekatan  

sistematis  pada  hakekat   suatu  masalah,  pengumpulan  fakta-fakta   

penentu  yang  matang  dari  alternatif  yang   dihadapi  dan  pengambilan  

tindakan  yang   paling  tepat.4   

Sistem  pendukung  keputusan  adalah  suatu   sistem  berbasis  

komputer  yang  menghasilkan   berbagai alternatif  keputusan untuk 

                                                           
2 Jogianto Hartono, MBA, Ph.D., Pengenalan Komputer Dasar Ilmu Komputer, Pemrograman 
Sistem Informasi dan Intelegasi Buatan, Edisi 3, Andi Offset, Yogyakatrta, 2002 
3 Irfan Subakti, Sistem Pendukung Keputusan (Decision Support System), Institut Tekhnologi 
Sepuluh November Surabaya, 2002 
4 Suryadi, K., Ramdhani, MA.,  Sistem Pendukung Keputusan, PT. Remaja Rosdakarya, 
Bandung, 2000 
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membantu   manajemen  dalam  menangani  berbagai   permasalahan  yang  

terstruktur  ataupun  tidak   terstruktur  dengan  menggunakan  data  dan   

model.5  

Pendapat beberapa ahli dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem 

pendukung keputusan atau Decision Support System (DSS) merupakan 

sistem yang mampu memberikan penilaian  terhadap alternative guna untuk 

membantu para manajer dalam mengambil keputusan. 

Ciri utama dari sistem pendukung  keputusan  adalah   

kemampuannya  untuk  menyelesaikan   masalah-masalah  yang  tidak  

terstruktur.  Pada   dasarnya  sistem  pendukung  keputusan   merupakan  

pengembangan  lebih  lanjut  dari   sistem  manajemen  terkomputerisasi  

yang   dirancang  sedemikian  rupa  sehingga  bersifat   interaktif  dengan  

pemakainya.  Sifat  interaktif   ini dimaksudkan untuk memudahkan  

integrasi   antara  berbagai  komponen  dalam  proses   pengambilan  

keputusan  seperti  prosedur,   kebijakan,  teknis,  analisis,  serta  

pengalaman   dan  wawasan  manajerial  guna  membentuk   suatu  kerangka  

keputusan  yang  bersifat   fleksibel.   

Untuk   menghasilkan  keputusan  yang  baik  di  dalam   sistem  

pendukung  keputusan,  perlu  didukung   oleh  informasi  dan  fakta-fakta  

yang   berkualitas antara lain :   

a. Aksebilitas    

                                                           
5 Dadan Umar Daihani, Sistem Pendukung Keputusan, Penerbit Elex Media Komputindo, Jakarta, 
2001 
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Atribut  ini  berkaitan  dengan  kemudahan   mendapatkan  informasi,  

informasi  akan   lebih  berarti  bagi  si  pemakai  kalau   informasi  

tersebut  mudah  didapat,  karena   akan  berkaitan  dengan  aktifitas  

dari  nilai   informasinya.   

b. Kelengkapan    

Atribut  ini  berkaitan  dengan  kelengkapan   isi  informasi,  dalam  

hal  ini  isi  tidak   menyangkut  hanya  volume  tetapi  juga   

kesesuaian  dengan  harapan  si  pemakai   sehingga  sering  kali  

kelengkapan  ini  sulit   diukur secara kuantitatif.    

c. Ketelitian   

Atribut  ini  berkaitan  dangan  tingkat   kesalahan  yang  mungkin  di  

dalam   pelaksanaan  pengolahan  data  dalam   jumlah (volume) besar. 

Dua tipe kesalahan   yang  sering  terjadi yaitu berkaitan dengan   

perhitungan.   

d. Ketepatan    

Atribut  ini  berkaitan  dengan  kesesuaian   antara  informasi  yang  

dihasilkan  dengan   kebutuhan  pemakai.  Sama  halnya  dengan   

kelengkapan,  ketepatan  pun  sangat  sulit   diukur secara kuantitatif.    

 

Tahapan Pengambilan keputusan   

Untuk  menghasilkan  keputusan  yang  baik  ada  beberapa  

tahapan  proses  yang  harus  dilalui  dalam  pengambilan  keputusan.  
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Menurut  Julius  Hermawan  (2002:3),  proses  pengambilan  keputusan  

melalui  beberapa  tahap berikut :   

a. Tahap Penelusuran (intelligence)   

Tahap  ini  pengambil  keputusan  mempelajari  kenyataan  yang  

terjadi,  sehingga  kita  bisa  mengidentifikasi  masalah  yang  terjadi  

biasanya  dilakukan  analisis  dari  sistem  ke  subsistem  

pembentuknya  sehingga  didapatkan  keluaran  berupa  dokumen  

pernyataan  masalah.   

b. Tahap Desain   

Dalam  tahap  ini  pengambil  keputusan  menemukan,  

mengambangkan  dan  menganalisis  semua  pemecahan  yang  

mungkin  yaitu  melalui  pembuatan  model  

yang bisa mewakili kondisi nyata masalah.  Dari  tahapan  ini  

didapatkan  keluaran  berupa dokumen alternatif solusi.   

c. Tahap Choice   

Dalam  tahap  ini  pengambil  keputusan  memilih  salah  satu  

alternatif    pemecahan  yang  dibuat  pada  tahap  desain  yang  

dipandang  sebagai  aksi  yang  paling  tepat  untuk  mengatasi  

masalah  yang  sedang  dihadapi.  Dari  tahap  ini  didapatkan  

dokumen  solusi  dan  rencana  implementasinya.   

d. Tahap Implementasi   

Pengambil  keputusan  menjalankan  rangkaian  aksi  pemecahan  

yang  dipilih  di  tahap  choice. Implementasi yang sukses ditandai 
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dengan terjawabnya masalah yang dihadapi, sementara kegagalan 

ditandai masih adanya masalah yang sedang dicoba untuk diatasi. 

Dari  tahap  ini  didapatkan  laporan pelaksanaan solusi dan hasilnya.    

 

2.4. Fuzzy Multiple Atribute Decision Making (FMADM) 

Fuzzy Multiple Attribute Decision Making (FMADM) adalah suatu 

metode yang digunakan untuk mencari alternatif optimal dari sejumlah 

alternatif dengan kriteria tertentu. Inti dari FMADM adalah menentukan 

nilai bobot untuk setiap atribut, kemudian dilanjutkan dengan proses 

perankingan yang akan menyeleksi alternatif yang sudah diberikan. 

Pada dasarnya, ada tiga pendekatan untuk mencari nilai bobot atribut, 

yaitu pendekatan subyektif, pendekatan obyektif dan pendekatan integrasi 

antara subyektif dan obyektif. Masing-masing pendekatan memiliki 

kelebihan dan kelemahan. Pada pendekatan subyektif, nilai bobot ditentukan 

berdasarkan subyektifitas dari para pengambil keputusan, sehingga beberapa 

faktor dalam proses perankingan alternatif dapat ditentukan secara bebas. 

Sedangkan pada pendekatan obyektif, nilai bobot dihitung secara matematis 

sehingga mengabaikan subyektifitas dari pengambil keputusan.6 

Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah 

FMADM, antara lain: 

 

 

                                                           
6 Kusumadewi, Sri., Hartati, S., Harjoko, A.,  Wardoyo, R., Fuzzy Multi-Attribute Decision 
Making (FUZZY MADM), Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006 
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a. Simple Additive Weighting (SAW) 

Metode Simple Additive Weighting (SAW) adalah mencari 

penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada 

semua atribut. Metode SAW membutuhkan proses normalisasi matriks 

keputusan (X) ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan 

semua rating alternatif yang ada. 

b. Weighted Product (WP) 

Metode Weighted Product (WP) menggunakan perkalian untuk 

menghubungkan rating atribut, dimana rating setiap atribut harus 

dipangkatkan dulu dengan bobot atribut yang bersangkutan. Proses ini 

sama halnya dengan proses normalisasi.  

c. Elimination and Choise Expressing Reality (ELECTRE) 

Menurut Janko dan Bernoider (2005:11), electre merupakan salah 

satu metode pengambilan keputusan multikriteria berdasarkan pada 

konsep outranking dengan menggunakan perbandingan berpasangan 

dari alternatif-alternatif berdasarkan setiap kriteria yang sesuai. 

Metode electre digunakan pada kondisi dimana alternatif yang kurang 

sesuai dengan kriteria dieliminasi, dan alternatif yang sesuai dapat 

dihasilkan. Dengan kata lain, electre digunakan untuk kasus-kasus 

dengan banyak alternatif namun hanya sedikit kriteria yang dilibatkan.  

 

 



19 
 

 
 

d. Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution 

 (TOPSIS) 

TOPSIS adalah salah satu metode pengambilan keputusan 

multikriteria yang pertama kali diperkenalkan oleh Yoon dan Hwang 

(1981). TOPSIS menggunakan prinsip bahwa alternatif yang terpilih 

harus mempunyai jarak terdekat dari solusi ideal positif dan jarak 

terpanjang (terjauh) dari solusi ideal negatif dari sudut pandang 

geometris dengan menggunakan jarak Euclidean (jarak antara dua titik) 

untuk menentukan kedekatan relatif dari suatu alternatif dengan solusi 

optimal.  

Solusi ideal positif didefinisikan sebagai jumlah dari seluruh nilai 

terbaik yang dapat dicapai untuk setiap atribut, sedangkan solusi 

negatif-ideal terdiri dari seluruh nilai terburuk yang dicapai untuk setiap 

atribut.  TOPSIS mempertimbangkan keduanya, jarak terhadap solusi 

ideal positif dan jarak terhadap solusi ideal negatif dengan mengambil 

kedekatan relatif terhadap solusi ideal positif.  

e. Analytic Hierarchy Process (AHP) 

AHP adalah sebuah metode memecah permasalahan yang 

komplek/ rumit dalam situasi yang tidak terstruktur menjadi bagian-

bagian komponen. Mengatur bagian atau variabel ini menjadi suatu 

bentuk susunan hierarki, kemudian memberikan nilai numerik untuk 

penilaian subjektif terhadap kepentingan relatif dari setiap variabel dan 
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mensintesis penilaian untuk variabel mana yang memiliki prioritas 

tertinggi yang akan mempengaruhi penyelesaian dari situasi tersebut.  

 

2.5. Metode Simple Additive Weighting (SAW) 

Metode Simple Additive Weighting (SAW) adalah salah satu 

metode yang terkemuka dan paling banyak digunakan dalam metode multi-

kriteria. Skor diberikan sesuai kontribusi di setiap pilihan kriteria. Dua 

kriteria dengan perbedaan skala ukuran tidak dapat ditambahkan yang 

umumnya menggunakan sistem skala numerik. Normalisasi dilakukan untuk 

penambahan dari perbedaan kriteria di setiap alternatif. Total skor disetiap 

alternatif diestimasi dengan banyaknya nilai normalisasi untuk setiap 

kriteria dengan bobot kepentingan dan kemudian menjumlahkan hasil dari 

semua kriteria dalam permasalahan.7 

Metode Simple Additive Weighting (SAW) sering juga dikenal 

istilah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode SAW adalah 

mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada 

semua atribut. Metode SAW membutuhkan proses normalisasi matriks 

keputusan (X) ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua 

rating alternatif yang ada. 

                                                           
7 Rogers, M, 2001, Engineering Project Appraisal,  
http://books.google.com/books?id=rR49otWVIhYC&pg=PA196&dq=simple+additive+weighting
&hl=en&ei=NGnXTLjvDYvMuAPm-
4mqCQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CCsQ6AEwAQ#v=onepage&q=si
mple%20additive%20weighting&f=false, 8 November 2010. 
 

http://books.google.com/books?id=rR49otWVIhYC&pg=PA196&dq=simple+additive+weighting&hl=en&ei=NGnXTLjvDYvMuAPm-4mqCQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CCsQ6AEwAQ#v=onepage&q=simple%20additive%20weighting&f=false
http://books.google.com/books?id=rR49otWVIhYC&pg=PA196&dq=simple+additive+weighting&hl=en&ei=NGnXTLjvDYvMuAPm-4mqCQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CCsQ6AEwAQ#v=onepage&q=simple%20additive%20weighting&f=false
http://books.google.com/books?id=rR49otWVIhYC&pg=PA196&dq=simple+additive+weighting&hl=en&ei=NGnXTLjvDYvMuAPm-4mqCQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CCsQ6AEwAQ#v=onepage&q=simple%20additive%20weighting&f=false
http://books.google.com/books?id=rR49otWVIhYC&pg=PA196&dq=simple+additive+weighting&hl=en&ei=NGnXTLjvDYvMuAPm-4mqCQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CCsQ6AEwAQ#v=onepage&q=simple%20additive%20weighting&f=false
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Formula untuk melakukan normalisasi tersebut adalah sebagai 

berikut :  

Rij  = { 
X𝑖𝑗

Max X𝑖𝑗
   Jika J adalah atribut keuntungan (𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑡)  

 

Min X𝑖𝑗
X𝑖𝑗

    Jika J adalah atribut biaya (𝑐𝑜𝑠𝑡)  

   

Keterangan :  

rij    =  nilai rating kinerja ternormalisasi  

xij   =  nilai atribut yang dimiliki dari setiap kriteria  

Max x ij  =  nilai terbesar dari setiap kriteria  

Min xij   =  nilai terkecil dari setiap kriteria  

benefit  =  jika nilai terbesar adalah terbaik  

cost   =  jika nilai terkecil adalah terbaik  

dimana rij adalah rating kinerja ternormalisasi dari alternatif Ai  pada atribut 

Cj; i=1,2,...,m dan j=1,2,...,n. Nilai preferensi untuk setiap alternatif (V i) 

diberikan sebagai: 

 n  

Vi = Σ Wj Rij 

 j=1  

 

 

 

Keterangan :  

Vi  = rangking untuk setiap alternatif  

wj  = nilai bobot dari setiap kriteria  
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rij  = nilai rating kinerja ternormalisasi  

Nilai Vi yang lebih besar mengindikasikan bahwa alternatif Ai lebih 

terpilih.   

Menurut Kusumadewi (2006)  Langkah  –  langkah penelitian 

dalam menggunakan metode SAW, adalah:  

1. Menentukan kriterian-kriteria yang akan dijadikan acuan dalam 

pengambilan keputusan, yaitu Ci.  

2.   Menentukan rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria.  

3. Membuat matriks keputusan berdasarkan kriteria (Ci), kemudian 

melakukan normalisasi matriks berdasarkan  persamaan yang 

disesuaikan dengan jenis atribut (atribut keuntungan maupun atribut 

biaya) sehingga diperoleh matriks ternormalisasi R.  

Hasil akhir diperoleh dari setiap proses perankingan yaitu penjumlahan dari  

perkalian matriks ternormalisasi R dengan vector bobot sehingga diperoleh 

nilai terbesar yang dipilih sebagai alternatif terbaik (Ai) sebagai solusi. 

  

2.6. Sekolah Menengah Atas 

Sekolah Menengah Atas dalam pendidikan formal di Indonesia, 

merupakan jenjang pendidikan menengah setelah menamatkan Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) atau yang sederajat. Sekolah Menengah Atas 

diselesaikan dalam kurun waktu 3 tahun, yaitu mulai kelas 10 sampai kelas 

12. Pada tahun kedua (kelas 11), siswa Sekolah Menengah Atas wajib 

memilih jurusan yang ada, yaitu sains, sosial, atau bahasa. Sekolah 
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Menengah Atas tidak termasuk program wajib belajar pemerintah seperti 

SD 6 tahun serta SMP 33 tahun. Mulai tahun 2005, di beberapa daerah di 

Indonesia, Sekolah Menengah Atas telah diikutkan sebagai program wajib 

belajar 12 tahun yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. 

Pengelolaan Sekolah Menengah Atas Negeri di Indonesia yang 

sebelumnya berada dibawah Departemen Pendidikan Nasional, setelah 

diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2001, kini menjadi tanggung 

jawab pemerintah daerah kabupaten/kota. Sedangkan Departemen 

Pendidikan Nasional hanya berperan sebagai regulator dalam bidang standar 

nasional pendidikan. Secara structural, Sekolah Menengah Atas negeri 

merupakan unit pelaksana teknis dinas pendidikan kabupaten/kota (Diknas). 

Sekolah Menengah Atas (SMA) merupakan lanjutan dari jenjang 

pendidikan dasar. 

Dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pasal 18 diatur tentang pendidikan menengah yaitu: 

1. Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar 

2. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan 

pendidikan menengah kejuruan 

3. Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas (SMA), 

madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan 

madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajad. 
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Ketentuan mengenai pendidikan menengah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan 

peraturan pemerintah. 8 

2.7. Kecerdasan Intelektual (IQ) 

IQ atau singkatan dari Intelligence Quotient, adalah skor yang 

diperoleh dari sebuah alat tes kecerdasan. Dengan demikian, IQ hanya 

memberikan sedikit indikasi mengenai taraf kecerdasan seseorang dan tidak 

menggambarkan kecerdasan seseorang secara keseluruhan. 

Tingkat kecerdasan seorang anak yang ditentukan secara metodik oleh 

IQ (Intellegentia Quotient). Menurut penyelidikan, IQ atau daya tangkap 

seseorang mulai dapat ditentukan sekitar umur 3 tahun. Hal ini sangat 

dipengaruhi oleh garis keturunan (genetic) yang dibawanya dari keluarga 

ayah dan ibu di samping faktor gizi makanan yang cukup. IQ atau daya 

tangkap ini dianggap takkan berubah sampai seseorang dewasa, kecuali bila 

ada sebab kemunduran fungsi otak seperti penuaan dan kecelakaan. IQ yang 

tinggi memudahkan seorang murid belajar dan memahami berbagai ilmu. 9 

Interpretasi atau penafsiran dari IQ adalah sebagai berikut : 

Tabel. 2.1. Tingkat Kecerdasan IQ 

TINGKAT KECERDASAN IQ 

Genius Di atas 140 

Sangat Super 120 - 140 

                                                           
8Kemdikbud.go.id, Sekolah Menengah Atas,  http://www.kemdikbud.go.id/kemdikbud/peserta-
didik-sekolah-menengah-atas, 29 april 2013 
9Agus’3,Pengertian IQ, EQ dan SQ, http://4gus3.blogspot.com/2009/05/pengertian-atau-definisi-
dari-iq-eq-dan.html?m=1, 1 mei 2013 

http://www.kemdikbud.go.id/kemdikbud/peserta-didik-sekolah-menengah-atas
http://www.kemdikbud.go.id/kemdikbud/peserta-didik-sekolah-menengah-atas
http://4gus3.blogspot.com/2009/05/
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Super 110 - 120 

Normal 90 -110 

Bodoh 80 - 90 

Perbatasan 70 - 80 

Moron / Dungu 50 - 70 

Imbecile 25-50 

Idiot 0 - 25 
 

2.8. Tes Kemampuan Verbal 

Test kemampuan verbal merupakan salah satu jenis tes kemampuan 

(ability test). Tes kemampuan verbal mengukur kemampuan seseorang akan 

penguasaan bahasa verbal. Penguasaan bahasa verbal itu antara lain tes 

padanan kata (sinonim), lawan kata (antonim), tes padanan hubungan kata 

(tes analogi verbal), tes melengkapi kalimat (missing words test) dan lain-

lain.10 

Tes kemampuan verbal biasanya diberikan sebuah informasi dan 

peserta tes diminta untuk melihat keserasian hubungan antara informasi dan 

jawaban yang akan diberikan. Tes ini digunakan untuk mengukur sampai 

dimana kemampuan peserta tes menggunakan bahasa verbal, yang biasanya 

untuk memprediksi keberhasilannya dimasa yang akan datang.  

 

2.9. Tes Kemampuan Spasial 

Tes kemampuan spasial adalah sebuah tes psikologi yang bertujuan 

untuk menguji sejauh mana kemampuan anda memvisualisasikan sesuatu 

                                                           
10 Sri Wiyanti H, Tes Menghadapi psikotest, http://fisip.uns.ac.id/dd/5psi.ppt, 10 mei 2013 

http://www.psychologymania.com/2012/06/tes-kemampuan-ability-tes.html
http://www.psychologymania.com/2012/06/tes-kemampuan-ability-tes.html
http://www.psychologymania.com/2012/06/tes-kemampuan-ability-tes.html
http://www.psychologymania.com/2012/06/tes-kemampuan-ability-tes.html
http://fisip.uns.ac.id/dd/5psi.ppt
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benda / dimensi keruangan (space) dan membuat pengertiannya serta 

berpikir secara abstrak melalui benda atau simbol-simbol. Tes ini biasa 

dikenal dengan istilah TPA (Tes Potensi Akademik).11 

 

2.10. Tes Kemampuan Numerik 

Tes Kemampuan Numerik adalah tes yang berkaitan dengan 

kecermatan dan kecepatan dalam penggunaan fungsi-fungsi hitung dasar . 

Jika dipadukan dengan kemampuan mengingat, maka tes ini dapat 

mengungkap kemampuan intelektual seseorang terutama kemampuan 

penalaran berhitung dan berfikir secara logis. Hal lain yang akan terlihat 

juga adalah kemampuan kuantitatif, ketelitian, dan keakuratan individu 

dalam mengerjakan sesuatu. Ingatan akan pengetahuan yang sudah pernah 

dipelajari dibangku sekolah pun turut berperan saat individu menyelesaikan 

soalnya.12 

 

2.11.  Tes Kemampuan Perseptual 

 Untuk mengetahui kemampuan berfikir logis. Tes berbentuk 

simbol : bulatan, segitiga, gambar-gambar, potongan,  dan kubus. 

Cara pengerjaannya yaitu menanggapi dan menyelesaikan bentuk-bentuk 

tersebut secara logis.13 

 

                                                           
 
11 12 13 Sri Wiyanti H, Tes Menghadapi psikotest, http://fisip.uns.ac.id/dd/5psi.ppt, 10 mei 2013 
 

http://fisip.uns.ac.id/dd/5psi.ppt

