
Tips dan Cara Menyelesaikan Soal PsikotestTips dan Cara Menyelesaikan Soal Psikotest
Wartegg untuk fresh Graduated dan ProfessionalWartegg untuk fresh Graduated dan Professional

Tes wartegg atau sering disebut dengan tes melengkapi gambar merupakan salah satu TesTes wartegg atau sering disebut dengan tes melengkapi gambar merupakan salah satu Tes
Psikotes/psikometri yang sering diujikan dalam seleksi karyawan atau tenaga kerja baru dalamPsikotes/psikometri yang sering diujikan dalam seleksi karyawan atau tenaga kerja baru dalam
perusahaan. Tes Wartegg adalah sebuah tess psikologi yang pertama kali dibuat oleh Krugger danperusahaan. Tes Wartegg adalah sebuah tess psikologi yang pertama kali dibuat oleh Krugger dan
Sander dari University of Leipzig, yang selanjutnya dikembangkan oleh Ehrig Wartegg dan Marian Kinget.Sander dari University of Leipzig, yang selanjutnya dikembangkan oleh Ehrig Wartegg dan Marian Kinget.
Tujuan dari tess wartegg adalah untuk meneliti seseorang dari segi emosi, imajinasi, dinamisme, kontrolTujuan dari tess wartegg adalah untuk meneliti seseorang dari segi emosi, imajinasi, dinamisme, kontrol
dan reality function setiap individu.dan reality function setiap individu.

Dengan majunya akses internet dalam penyebaran informasi saat ini, sudah banyak para pencari kerjaDengan majunya akses internet dalam penyebaran informasi saat ini, sudah banyak para pencari kerja
yang ingin mendapatkan panduan dan tips lulus mengerjakan tess wartegg. Kali iniyang ingin mendapatkan panduan dan tips lulus mengerjakan tess wartegg. Kali ini
pelajaransekolahonline akan memberikan informasi tips dan rahasia sukses mengerjakan Tes Warteggpelajaransekolahonline akan memberikan informasi tips dan rahasia sukses mengerjakan Tes Wartegg
dengan tepat.dengan tepat.

Dalam Tess wartegg, anda akan menemukan 8 kotak yang berisi dengan coretan-coretan kecil denganDalam Tess wartegg, anda akan menemukan 8 kotak yang berisi dengan coretan-coretan kecil dengan
perintah agar anda meneruskan coretan tersebut dengan gambar sesuai dengan imajinasi anda. Selainperintah agar anda meneruskan coretan tersebut dengan gambar sesuai dengan imajinasi anda. Selain
itu anda juga akan disuruh memberi nomor urut pada gambar mana yang lebih dahulu dikerjakan, sertaitu anda juga akan disuruh memberi nomor urut pada gambar mana yang lebih dahulu dikerjakan, serta
memilih gambar mana yang tersuli, termudah, paling disukai, dan yang tidak disukai yang disertai denganmemilih gambar mana yang tersuli, termudah, paling disukai, dan yang tidak disukai yang disertai dengan
alasan. Untuk lebih jelasnya, berikut ini merupakan contoh tess warteggalasan. Untuk lebih jelasnya, berikut ini merupakan contoh tess wartegg

Keterangan gambar pada Tess WarteggKeterangan gambar pada Tess Wartegg

Dari setiap gambar memiliki nilai yang berbeda-beda, dari gambar yang dibuat akan dapat diketahuiDari setiap gambar memiliki nilai yang berbeda-beda, dari gambar yang dibuat akan dapat diketahui
karakter seseorang seperti, tekad, kemauan, kelincahan, kemampuan beradaptasi,karakter seseorang seperti, tekad, kemauan, kelincahan, kemampuan beradaptasi,
menyelesaikanmaslah, kebijaksanaan dll. Berikut ini merupakan keterangan yang ada dalam kotak tessmenyelesaikanmaslah, kebijaksanaan dll. Berikut ini merupakan keterangan yang ada dalam kotak tess
warteggwartegg

1. 1. Titik ditengah kotak Titik ditengah kotak : ini : ini menyangkut hal-hal yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan berhubungan dengan penyesuaian diri ypenyesuaian diri yaituaitu
bagaimana seseorang menempatkan diri di lingkungan yang berbeda dari biasanya.bagaimana seseorang menempatkan diri di lingkungan yang berbeda dari biasanya.

2. 2. Coretan Coretan (~) (~) : : menunjukkan menunjukkan fleksibilitas fleksibilitas perasaan.perasaan.
3. 3. 3 3 garis vgaris vertikal, sedang ertikal, sedang tinggi sejajar: tinggi sejajar: mengukur hasrat mengukur hasrat untuk untuk maju/ ambisi.maju/ ambisi.
4. 4. Kotak Kotak kecil kecil : : mengukur bamengukur bagaimana gaimana seseorang seseorang mengatasi mengatasi kesulitan.kesulitan.
5. 5. Huruf Huruf T T miring : miring : mengukur mengukur bagaimana bagaimana cara cara bertindak.bertindak.
6. 6. Garis horisontal Garis horisontal & vertikal & vertikal : mengukur : mengukur cara berpikir cara berpikir / analisa / analisa & sintesa.& sintesa.



7. Titik-titik melengkung : menyangkut kehidupan dan perasaan, apakah stabil atau kekanakan.
8. Garis melengkung : mengenai kehidupan sosial/ hubungan social.

Tips Mengerjakan Tess Wartegg

Perlu anda ketahui, jangan sepelekan mengerjakan tess wartegg diatas. Untuk dapat lulus menegrjakan
tes diatas, berikut ini beberapa tips yang dapat anda gunakan untuk mengerjakan tess wartegg tersebut.

1. Usahakan lembar kertas tetap dijaga kebersihannya
2. Jika anda laki-laki, jangan mulai mengerjakan tess dari nomor 5, dari segi penilaian jika anda

mengerjakan dari nomor lima terlebih dahulu berarti anda memiliki kelainan seksual.
3. Sebaikanya anda tidak mengerjakan dengan cara urutan, sebaiknya diacak misalnya dari

1,2,3,4,5,6,7,8 menjadi 1,2,3,4,8,7,6,5 hal tersebut menandakan anda adalah pribadi yang kreatif,
sedangkan jika anda mengerjakan secara berurutan menandakan anda seorang pr ibadi yang
kaku, dan jika anda mengerjakan secara tak beraturan menandakan anda seorang pribadi yang
tidak dapat diatur.

4. Mulailah menggambar dari coretan yang paling mudah
5. untuk nomor (1,2,7,8) gambarlah makhluk hidup dan bentuk yang menunjukkan sifat feminin
6. Untuk nomor (3,4,5,6) gambarlagh benda mati dan bentuk yang menunjukkan sifat maskulin.
7. Gambarlah dengan jelas agar mudah dimengerti
8. Usahakan dalam menggambar, anda tidak banyak menghapus gambaran karena hal tersebut

menandakan anda peragu dan tidak terencana. Sedangkan jika menggambar terlalu kuat untuk
garis yang seharusnya lembut menandakan anda orang yang keras kepala.





Penjelasan KOTAK Tes WARTEGG ( Melengkapi Gambar )
 Adapun setiap gambar setiap Kotak memiliki nilai yang berbeda - beda. Dari gambar tersebut dapat

diketahui Karakter seseorang seperti Tekad, Kemauan, Kelincahan, Kemampuan Beradaptasi,

Menyelesaikan masalah, kebijaksanaan dll. Sehingga dalam Mengerjakan Tes WARTEGG (

Melengkapi Gambar ) ini, anda harus bisa menyesuaikan gambar dengan Karakteristik yang pada

umumnya di buru oleh perusahaan. Berikut Ini Adalah Penjelasan Masing-Masing Kotak :

- Kotak 1: Titik-titik hitam kecil menunjukkan kelincahan, pusat sentral Gambarlah makhluk hidup

memiliki

karakteristik, seperti serangga, laba-laba, kupu-kupu

- Kotak 2: Bentuk S terbalik menggambarkan kebebasan, menggelepar Gambarlah burung terbang.

- Kotak 3: Baris ketiga menunjukkan kemauan dan tekad untuk selalu memperbaiki diri. Gambarlah

pagar, tangga, tiang listrik, dsb.

- Kotak 4: kotak hitam kecil di sudut kanan atas, menunjukkan konstruksi yang kuat Gambarlah

bangunan, atau konstruksi beton, dll yang menunjukkan kekuatan.

- Kotak 5: Dua garis di sudut kiri bawah, menunjukkan bagaimana ketepatan pemecahan masalah

Gambarlah objek yang kompleks, cepat, tepat, seperti balap motor atau mobil.

- Kotak 6: Dua garis membentuk segi empat Menunjukkan kesederhanaan tapi tetap menyuguhkan

realitas. Gambarlah kamera, televisi, komputer.



- Kotak 7: Titik kurva Menunjukkan garis yang tidak dapat diproses secara sembarangan, harus

diperlakukan dengan hati-hati. Contoh: ulat, ular

- Kotak 8: Garis melengkung menunjukkan kebesaran, kebijaksanaan. Gambarlah makhluk hidup

yang besar dan menunjukkan kewibawaan, seperti gajah.

Perhatikan Cara yang Benar Ketika Menggambar Orang Saat Tes Psikotes
Untuk mendapatkan has il terbaik dari pros es menggambar orang saat tes ps ikotes, Anda

bisa ikuti trik -trik jitu di bawah ini 

Saat menjalani proses penerimaan karyawan baru di suatu perusahaan, Anda pastinya

akan menjalani sejumlah tes yang diwajibkan oleh perusahaan tersebut. Salah satu tes yang

sudah Anda kenal adalah psikotes.

Pada tahap ini, otak Anda akan dipaksa untuk berpikir mulai pada tahap perhitungan

hingga tahap menggambar suatu benda dan menggambar manusia. Ketika Anda diminta untuk

menggambar manusia, ini dapat memberikan pengetahuan sejauh mana rasa tanggung jawab,

rasa percaya diri, dan pengetahuan Anda dalam suatu pekerjaan.

Menggambar orang saat tes psikotes boleh dibilang gampang-gampang susah,

bagaimana dengan Anda yang tidak pandai menggambar? Tentu saja Anda akan merasa

kesulitan ketika diminta untuk menggambar hal tersebut, tetapi pada tes menggambar ini tidak

dinilai dari bagus atau jeleknya gambar Anda. Namun, yang akan dinilai adalah seberapa

detailnya Anda ketika menggambar objek yang dimaksud. Selain itu dalam tes psikotes ini, poin

penilaian terlihat juga dari goresan-goresan yang telah Anda buat. Di mana goresan tersebut

dapat mencerminkan karakteristik Anda.

Tips Menggambar Psikotes Orang

Perlu dipahami, ketika Anda menjalani tes psikotes, terdapat beberapa tips menggambar

psikotes orang dengan benar. Agar tes Anda dapat lolos, berikut tips yang bisa dilakukan.

1. Gambar Sesuai dengan Jenis Kelamin

Tips menggambar orang saat tes psikotes yang pertama adalah Anda harus

menggambar objek sesuai dengan jenis kelamin. Jika Anda berjenis kelamin perempuan, maka

gambarlah objek perempuan dan jika Anda berjenis kelamin laki-laki gambarlah objek tersebut

 juga laki-laki. Saat mulai menggambar, usahakan gambar tersebut tepat berada di tengah

kertas agar simetris.

2. Gambar dengan Lengkap, Jangan menggambar dalam Bentuk Kartun atau Sketsa

Tips selanjutnya adalah gambarlah bentuk objek secara utuh dan lengkap, dari ujung

rambut hingga ujung kaki. Anda juga harus memperlihatkan bagian-bagian tubuh, seperti mata,

alis, hidung, telinga, tangan, mulut, hingga jari sekalipun. Mengapa harus demikian? Karena

dalam tes menggambar, nilai yang dilihat bukanlah seberapa bagusnya gambar Anda,

melainkan seberapa detailnya Anda dalam menggambar suatu objek. Dengan menggambar

secara detail, Anda dinilai sebagai karyawan yang sangat detail dalam bekerja.



3. Jenis Profesi Objek

Dalam tes psikotes yang mengharuskan Anda menggambar objek manusia, ada baiknya

 Anda mencantumkan profesi dari objek tersebut. Sebaiknya Anda menggambar objek tersebut

dengan kelengkapan pakaian sampai dengan aksesoris yang dikenakan. Selain itu, gambarkan

 juga ekspresi dari objek tersebut dengan ekspresi wajah yang bahagia atau tersenyum saat

melakukan aktivitas. Pada tahap ini nilai yang diambil oleh psikolog, bahwa Anda memiliki nilai

yang optimis dalam menjalankan berbagai tugas pekerjaan.

4. Gaya Posisi Objek

 Anda tentunya bebas menggambar dari segala aktivitas dari objek yang Anda gambar,

seperti duduk, berdiri, berbaring, hadap kanan, hadap kiri, dan berbagai gaya posisi lainnya.

Pilihan-pilihan gaya tersebut bisa Anda sesuaikan dengan kemampuan Anda dalam

menggambar manusia. Pastikan objek yang Anda gambar sedang melakukan aktivitasnya

sesuai dengan profesi yang Anda maksud.

5. Perhatikan Garis Gambar 

Terdapat beberapa makna saat Anda memberikan tekanan pada gambar. Misalnya,

 jangan memberikan penekanan berlebihan pada wajah sebab akan menunjukkan bahwa Anda

orang yang tidak percaya diri. Anda juga harus memperhatikan ukuran gambar. Jika Anda

menggambarkan objek yang terlalu besar, maka Anda akan terlihat sebagai orang yang

dominan. Selain itu, usahakan agar Anda menggambar tangan dengan terbuka dan

memperlihatkan detail jari tangan.

Serangkaian tes psikotes seperti menghitung, menjawab soal-soal, hingga harus

menggambarkan suatu objek manusia atau orang memang menjadi hal wajib yang harus Anda

selesaikan. Sebab dengan menyelesaikan serangkaian tes tersebut, para psikolog dapat

mengetahui karakter dan sifat Anda dalam bekerja. Apakah nantinya Anda cocok dengan

pekerjaan tersebut ataupun tidak, walaupun Anda tidak bisa menggambar objek manusia atau

orang dengan baik. Namun, hal tersebut bukanlah menjadi satu masalah besar. Sebab dalam

tes ini, psikolog tidak akan menilai gambar Anda bagus atau jelek.

Hal yang menjadi penilaian dari tes tersebut adalah detail dari Anda ketika Anda

menggambar, goresan-goresan pada gambar tersebut pun menjadi poin penilaian. Nah, tips

menggambar psikotes orang di atas bisa Anda jadikan referensi sebelum Anda melakukan tes

psikotes. Hal lain yang harus diperhatikan adalah sebelum Anda menggambar, sebaiknya

pikirkan terlebih dahulu objek yang akan Anda gambar. Dibutuhkan konsentrasi tinggi ketika

 Anda melakukan psikotes, maka ada baiknya Anda istirahat yang cukup dan lakukan sarapan

terlebih dahulu ketika Anda ingin memulai tes psikotes.

Tes Menggambar Orang

Tes menggambar, ya ujian ini menjadi salahsatu bagian pada Psikotes. Jenis tes ini umumnya
intsruksi menggambar orang ataupun menggambar pohon, sehingga tidak heran jika kebanyakan
menganggap hal ini mudah diselesaikan Penyelesaian jenis psikotes ini diperlukan ketelitian serta



kecepatan berpikir dari peserta tes. Fungsi dari Tes ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana rasa
percaya diri juga tanggungjawab serta ketahanan dalam suatu pekerjaan.

Jika soal psikotes yang dihadapi anda menggambar manusia, disarankan menggambar manusia
menurut jenis kelamin anda. Bilamana anda sebagai pria maka gambarlah seorang pria, begitupun
sebaliknya jika anda wanita gambarlah seorang wanita. Tidak hanya itu lukiskan ekspresi wajah
bahagia atau tersenyum dalam melakukan aktivitas tertentu dari orang yang sedang anda gambar.
Jangan lupa sertakan gambar kelengkapan pakaian sampai aksesoris yang dikenakan oleh orang
tersebut sebagai gambaran profesi orang pada gambar itu. Contohnya gambar pria yang sedang
duduk di depan meja komputer sambil mengetik laporan, atau arsitek yang sedang meninjau gedung
berikut kertas gambarnya, dan masih banyak lagi.

Usahakan gambarlah orang tersebut tepat di tengah kertas supaya simetris dan letaknya di tengah-
tengah kertas. Untuk mempermudah anda dalam menggambar, buat garis tegak lurus yang sangat
tipis sebagai pembagi kertas sebelum menggambar. Beberapa hal yang patut anda perhatikan
dalam melaksanakan Psikotes gambar, dalam membuat garis berikan tekanan pada garis leher, ini
memberikan gambaran bahwa anda mempunyai kemauan yang kuat. Namun, jangan berikan
penekanan garis berlebihan pada wajah karena hal ini bisa memberikan gambaran bahwa Anda
orang tidak kepercayaan diri yang kuat.
Menggambar orang tentunya harus dengan ukuran yang wajar. Bilamana gambar orang yang anda
buat tampak lebih besar, hal ini akan memberikan gambaran bahwa anda tergolong orang yang
dominan, sebalik gambar yang terlampau kecil bisa menunjukkan bahwa anda tergolong orang yang
kurang memiliki rasa percaya diri. Selanjutnya menggambar bagian tangan dengan tampak terbuka
serta terlihat bagian-bagian dari jari tangan. Kenapa demikian? Tangan yang tersembunyi di saku
celana atau di bagian belakang tubuh menggambarkan bahwa anda condong termasuk orang yang
memiliki permasalahan dalam hubungan sosial. Sementara itu gambar tangan yang terbuka
menggambarkan bahwa anda tergolong orang yang mudah bekerjasama juga fleksibel.

Sementara itu untuk soal menggambar pohon, berikut ini poin yang mampu meningkatkan penilaian
tes gambar anda. Disaat anda menggambar pohon, disarankan anda menggambar pohon atau
tumbuhan yang memiliki daun banyak, ranting, buah serta bunga dan akar. Anda bisa menggambar
pohon yang familier dan mudah dijumpai semisal pohon mangga, Pisang, Jambu atau lainnya yang
anda anggap mudah. Dalam memberi garis gambar pohon usahakan jangan terlalu tebal maupun
tipis, kalau bisa menggambar dengan satu goresan saja, tidak bertumpuk atau ganda. Dari garis
yang anda goreskan pada gambar anda hal ini menggambarkan bahwa anda bukanlah orang yang
ragu-ragu. Demikian pula posisi atau letak objek gambar anda juga usahakan di tengah-tengah
kertas ujian dan jangan lupa gambar juga harus diberi judul yang tepat dan sesuai dengan apa yang
anda gambar.

Demikianlah beberapa cara praktis yang berkenaan dengan menyelesaikan tes menggambar pada
Psikotes. Rajinlah berlatih dengan mempelajari jenis-jenis soal psikotes dari berbagi sumber
maupun referensi yang bisa dipercaya, hingga mampu meningkatkan kemampuan Anda. Semoga
Sukses


