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Tes psikologi mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan modern,  mulai dari pendidikan
sampai vokasional (kejuruan) hingga usaha  peningkatan kualitas. Buku ini bertujuan
menyediakan para pembacanya  pengetahuan mengenai karakteristik, tujuan, dan pengaruh
berjangkauan  luas dari tes psikologi sebagai suatu upaya ilmiah yang penting. Karena  itu,
buku ini memasukkan beberapa praktik baru seperti, dalam kategori  tradisi umum, topik-topik
yang biasa seperti norma, standardisasi,  reliabilitas, validitas, dan konstruksi tea serta, di
bidang-bidang  tradisional seperti tes intelektualitas, pencapaian (achievement), 
industri-organisasi, vokasional, dan kepribadian (personality). Buku ini  juga membahas
sejumlah topik, tema, dan konsep tertentu yang esensial  untuk meraih pemahaman mendalam
mengenai tes psikologi seperti sejarah  tes psikologi (di Bab 2), yang memiliki relevansi
substansial terhadap  praktik-praktik masa kini.  Semua pembahasan tersebut telah dikemas 
dalam bentuk yang menarik dan relevan agar tidak membosankan para  mahasiswa psikologi.
Topik lain yang dibahas dalam buku ini adalah  penilaian neuropsikologis, yaitu subbidang yang
terus berkembang dari  psikologi klinis yang kini menjadi bidang keahlian tersendiri yang  solid,
yang dibahas dalam satu bab tersendiri. Buku ini lebih dari  sekadar membahas mengenai tes
serta reliabilitas dan validitasnya,  tetapi juga menjelajahi banyak isu sarat-nilai (value-laden)
terkait  kebijakan dalam praktik pengujian, yaitu mengenai kontribusi genetik dan  lingkungan
terhadap inteligensi, perbedaan IQ terkait asal-usul ras,  bias tes dan kekhawatiran mengenai
ekstravaliditas, kecurangan dalam tes  pencapaian kelompok, kesaksian dalam sidang
pengadilan, serta isu etis  dalam tes psikologi.

  

Keunggulan produk:

  

Buku ini telah dilengkapi dengan penemuan-penemuan terbaru mengenai  tes-tes yang sudah
banyak dipakai, yaitu sekitar 300 referensi ilmiah  baru, dan “membuang semua kutipan yang
sudah tidak valid lagi serta  menyertakan pembahasan mengenai inovasi dan kemajuan dalam
bidang  pengujian,

  

  

  

Spesifikasi:

    
    -  Kode Buku: 0071500020  
    -  ISBN: 9786022413738  
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    -  Penulis: ROBERT J. GREGORY  
    -  Tinggi: 25.50 cm  
    -  Lebar: 19.50 cm  
    -  Berat : 659.60 gr  
    -  Halaman: 360  
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