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“Kesesuaian antara Nominasi Teman Sebaya tentang Kecerdasan Siswa dengan
Hasil Tes Inteligensi” ini disusun dalam rangka penggunaan nominasi kecerdasan
dalam mendeskripsikan inteligensi pada perspektif teknik non tes. Hasil nominasi
ini juga menjadi pembanding untuk validitas konkuren (kesesuaian) tes inteligensi.
Studi perlu dikembangkan lebih tepat dan mendalam, terkhusus pada
konstruk dan kontennya. Terdapat beberapa subyektivitas yang perlu dihindari
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-g factor

Hipotesis terbesar dalam hidupku mungkin adalah keberadaan g factor.
Jika g factor benar, maka Adam pasti cerdas: manusia mengalami degradasi.
Jika s factor tepat, maka berevolusi: manusia mengalami pemuliaan sistematis.
Kita hidup dimana tak ada yang pasti, kecuali kenyataan bahwa manusia bisa
berpikir. Ini karunia yang diwariskan, tentang suatu eksistensi yang mendalam

