
Memahami Tahap Seleksi Tes Psikologi 

Pada awal tahapan seleksi umumnya berupa tes psikologi atau sering disebut psikotest. Banyak rekan 

pencari kerja yang berusaha mencari celah guna menembus tahap pertama ini. Munculnya internet 

beserta mbah gugel, mempermudah pencarian tips dan trik lolos psikostes. Penyedia jasa informasi 

mengenai hal ini pun beragam. Dari tulisan gratis di blog hingga berbayar dalam bentuk PDF yang di –

emailkan. 

Dalam konteks rekrutmen pegawai, tahap seleksi terutama psikotest bukanlah alat untuk meloloskan 

atau menilai bagus tidaknya seseorang. Psikotest (dan diskusi kelompok-LGD) digunakan untuk 

melihat profil para kandidat. Profil kandidat ini berisi gambaran kondisi yang bersangkutan. Profil 

tersebut akan dibandingkan dengan profil jabatan yang tersedia. Dan tidak ada satupun profil 

kandidat yang 100% cocok dengan profil jabatan. Yang ada adalah beberapa profil psikologis individu 

yang paling mungkin berhasil dalam menjalankan sebuah jabatan. 

Profil jabatan sendiri berisi hal-hal apa saja yang harus dimiliki seseorang supaya ia dapat 

mengerjakan jabatannya dengan mudah dan effortless. Apabila berusaha mencurangi segala tahapan 

seleksi, Anda bisa berakhir menjadi Zombie. Bergerak dan aktif, namun serasa kehingan hidup. 

Bekerja hanya untuk selembar uang bertuliskan angka. 

Tapi,,benarkah psikotes bisa diakali? 

Psikotes untuk seleksi umumnya hanya mencari tiga aspek yaitu aspek kecerdasan, kepribadian, dan 

sikap kerja.Namun turunan dari ketiga aspek tersebut sangat banyak dan beragam. Turunan aspek 

mana yang akan dilihat disesuaikan dengan keinginan perusahaan berdasarkan profil jabatan. Bagi 

akuntan aspek ketelitian sangat harus diperlukan, namun bagi customer service aspek komunikasi-lah 

yang jadi juaranya…. 

Aspek kecerdasan bisa bermula dari tingkat kecerdasan umum, kemampuan bahasa, kemampuan 

numerik, kemampuan analisis-sintesis, kemampuan logika spasial, kemampuan mengingat dan 

kawan-kawannya. Aspek kepribadian lebih beragam lagi, dari stabilitas emosi, adaptasi, 

komunikasi,kemampuan sosial, hingga kepemimpinan. Bahkan ada yang khusus menjabarkan 

kepemimpinan dalam beberapa turunan aspek lagi. Sikap kerja misalnya ketelitian dan daya tahan. 

Kesemua hal tersebut tidak dilihat dari satu jenis alat tes. Bahkan satu alat tes bisa menilai lebih dari 

tiga macam yang tersebut diatas. Namanya cek silang hasil psikotes. Apabila ingin mengakali 

psikotesst, maka Anda harus mengingat semua jenis tes. Satu alasan lagi kenapa tak berguna mencari 

tips lolos psikotes. 

Untuk aspek kecerdasan, hanya ada satu jawaban benar dan hanya satu saja yang benar. Tes-tes 

untuk melihat aspek ini dibuat sedemikian rupa sehingga tidak mungkin dikerjakan dengan benar 

seluruh nomornya. Hanya orang yang paling cerdas saja yang bisa mengerjakan semua soal dengan 

benar dalam batas waktu. Jika Anda merupakan salah satunya, maka bisa jadi seharusnya Anda 

menjadi profesor di perguruan tinggi daripada menjadi pegawai. Terlalu cerdas dan sempurna malah 

membuat Anda pantas dicurigai. 

Tes untuk melihat kepribadian berbeda lagi, bagian ini tidak memberikan jawaban benar dan karena 

memang tidak ada jawaban benar. Namun nomor soal yang diberikan bisa berjumlah ratusan, dan 



semuanya harus memilih. Bahkan ada yang kalimat yang selalu berulang. Apabila masih belum mual, 

akan diberi tes grafis untuk mengecek kepribadian kandidat.  

Seorang pemeriksa hasil psikologis terlatih mudah melihat kejanggalan-kejanggalan dalam hasil 

skoring tes meski dia bukan yang memeriksanya. Seseorang yang berusaha mengakali sebuah tes 

akan terlihat terlalu sempurna untuk hidup dan nyata. Orang yang terlalu hitam dan atau terlalu 

putih hanya ada di sinetron-sinetron, namun absurd di dunia nyata yang selalu abu-abu. 

Semua alat tes psikologi sudah disusun sedemikian rupa sehingga hasilnya memudahkan psikolog 

profesional memastikan hasilnya akurat atau dicurangi. Setiap alat tes memiliki tools untuk 

memeriksa apakah dikerjakan dengan benar atau dikerjakan bersama-sama. Kemudian masih 

dikomparasikan dengan hasil tes lainnya, apakah ada kesesuaian atau tidak. Ditambah lagi terdapat 

ribuan alat tes yang beredar dan selalu berkembang.  

Jika anda membeli 50ribu, seratus ribu, atau limaratus ribu untuk buku, ebook atau tips lolos 

psikotes, bisa jadi tes yang ada sekarang sudah jauh lebih berkembang daripada yang tertera di buku 

yang Anda beli. Lima puluh ribu untuk membeli gorengan bisa kenyang. 

Kalaupun Anda berhasil setelah membeli buku psikotes, itu karena Anda menjadi lebih percaya diri 

sehingga lebih rileks dan muncul performa asli yang memang sudah hebat. Anda membeli sebuah 

placebo. 

 


