


  Asesmen pendidikan merupakan proses sistematis dalam 
mengumpulkan data seorang siswa yang berfungsi untuk 
melihat kemampuan dan kesulitan yang dihadapi sebagai 
bahan untuk menentukan apa yang dibutuhkan. Berisi 
informasi untuk mengetahui gejala, intesitas, kendala-
kendala yang dialami, serta kelemahan dan kekuatan seorang 
anak. Berdasarkan informasi tersebut guru dan orang tua 
dapat menyusun program pembelajaran yang bersifat 
realitstis sesuai kenyataan yang objektif. Asesmen dilakukan 
dengan menggunaan kombinasi metode tes, observasi, 
wawancara, dan angket. 

 



TES KEPRIBADIAN 
 

Merupakan tes yang digunakan untuk 
memetakan kepribadian siswa secara lebih 
terperinci. Tes kepribadian sebagai aspek 
penting berikutnya dalam memantau 
perkembangannya. 

TES KESUKARAN BELAJAR 
 

Merupakan tes untuk mengetahui kesulitan 
yang menghambat dalam belajar dan 
memberikan saran untuk mengatasinya. 

TES KEMATANGAN SEKOLAH/ 
KESIAPAN MASUK SD 

 
Merupakan tes yang digunakan untuk siswa 
jenjang TK yang dilihat kematangannya, 
sehingga dapat mengetahui layak atau 
tidaknya akan dimasukkan ke SD.  

TES IQ 
 

Merupakan tes yang digunakan untuk 
memetakan IQ siswa yang sangat 
dibutuhkan dalam memantau 
perkembangannya. 

 



TES GIFTED CHILDREN (ANAK 
BERBAKAT) & TALENTED CHILDREN 

(ANAK BERTALENTA) 
 

Merupakan tes untuk mengetahui bakat 
dan talenta siswa, serta cara 
memaksimalkannya. 
 

TES MINAT & PENJURUSAN 
 

Merupakan tes yang digunakan untuk 
mengetahui potensi siswa dalam memilih 
jurusan di SMA, seperti IPA dan IPS. 

TES GAYA BELAJAR & 
KECERDASAN MAJEMUK 

 
 

Merupakan tes untuk mengetahui cara atau 
gaya belajar siswa, sehingga diharapkam 
mudah memahaminya. 

 

 
 

PSIKOTES LAINNYA 
 

Jika Anda memiliki kebutuhan psikotes 
yang belum ada dalam katalog ini, silahkan 
komunikasikan kepada kami. 
 
 
 
 





A. PELATIHAN/ TRAINING UNTUK SISWA 

 

PELATIHAN MOTIVASI 
 
 

Dalam pelatihan ini, ditekankan pada 
peningkatan motivasi siswa dalam 
meraih prestasi yang lebih baik dari 
sebelumnya. 

 
PELATIHAN ORGANISASI/ OSIS 

 
Pelatihan ini diberikan untuk organisasi, 
sehingga dapat berjalan sesuai dengan 
tujuan organisasi. 

 
 

PERSIAPAN UJIAN NASIONAL 
 

Pelatihan ini dilakukan untuk 
mempersiapkan mental dan fisik dalam 
menghadapi ujian nasional siswa. 

OUTBOUND ANAK/ PENDIDIKAN 
 

Merupakan proses pembelajaran dengan 
mengedepankan pengalaman sebagai 
guru belajar yang baik. Pelaksanaan 
proses pembelajaran dilakukan di alam 
terbuka, dimana siswa dapat merasakan 
senang dan nyaman. 



PELATIHAN KONSELING SEBAYA 
 
Pelatihan diberikan untuk menjadi 
seorang konselor terhadap temannya 
sendiri. Sehingga dapat mendengarkan 
dan memberikan saran yang tepat dan 
benar. 

PELATIHAN RELAKSASI DZIKIR/ 
HYPNO LEARNING 

 
Pelatihan diberikan untuk memberikan 
sugesti-sugesti positif pada diri siswa. 
Sehingga lebih tenang dan fokus dalam 
menghadapi kegiatan sehari-harinya, 
dalam belajar, dalam mencapai cita-
cita, ujian, dll. 

PSIKOLOGI REMAJA & 
MANAJEMEN CINTA 

 
 

Pelatihan untuk mengetahui dan 
memahami psikologis para remaja dan 
manajemen cinta yang tepat dan baik. 

 
 

PELATIHAN GOAL SETTING 
 
 

Pelatihan ini dilakukan untuk 
memberikan cara, makna, dan 
sebagainya mengenai tujuan hidup/ 
cita-cita siswa. 
 
 
 



B. PELATIHAN/ TRAINING UNTUK GURU 
 

PSIKOLOGI PENDIDIKAN & 
PELATIHAN MODIFIKASI PERILAKU 

 
Pelatihan mengenai pendidikan yang 
berkaitan dengan kondisi psikologis 
siswa, sehingga diharapkan guru dapat 
memberikan model pembelajaran/ 
mengajar dengan nyaman. 

PSIKOLOGI BELAJAR/ INOVASI 
PEMBELAJARAN 

 
Dalam pelatihan ini, materi ditekankan 
pada bagaimana pengelolaan model 
pembelajaran yang sesuai dengan 
kemampuan dan kepribadian siswa 
tentu terlebih dahulu dengan 
melakukan pemetaan potensi tersebut 
dengan menggunakan psikotes. 

HYPNO TEACHING 
 
 

Mengajar dengan model pembelajaran 
hypno untuk mempermudah jalannya 
pembelajaran. 

PELATIHAN DETEKSI DAN 
PENANGANAN DINI PADA 

GANGGUAN PERILAKU DAN EMOSI 
PADA ANAK 

 
Pelatihan untuk mengetahui ciri dan 
cara menangani gangguan perilaku dan 
emosi pada siswa, sehingga 
mendapatkan  penanganan secara cepat 
dan tepat. 



PELATIHAN GURU ATAU PENDIDIK SEKOLAH INKLUSI 
 

 Pendidikan inklusi merupakan pelayanan pendidikan anak berkebutuhan 
khusus yang dididik bersama anak  lainnya (normal). Untuk  mengoptimalkan  potensi 
yang dimilikinya. Sebagaimana yang tertuang pada pasal 24 dalam Convention on the 
Rights of Person with Disabilities and Optinal Protocol yang disahkan pada Maret 
2007  yang menyatakan bahwa setiap Negara berkewajiban untuk menyelengarakan 
sistem pendidikan inklusi disetiap tingkatan pendidikan. Adapun salah satu 
tujuannya adalah untuk mendorong terwujudnya partisipasi penuh difabel dalam 
kehidupan masyarakat. PPT METAMORFOSA juga menyediakan pelatihan bagi 
sekolah yang mengadakan program inklusi melalui konsultasi, psikoedukasi, 
pelatihan, intervensi sistem pelatihan bagi guru pendamping khusus dan shadow 
techer, dan lain sebagainya. 

PELATIHAN GURU ATAU PENDIDIK SEKOLAH PENYELENGGARA SISWA 
CERDAS ISTIMEWA (GIFTED) 

 
 Undang-undang nomor  20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional 
mengamanatkan akan perlunya memberikan pendidikan khusus bagi peserta didik 
yang memiliki potensi dan kecerdasan istimewa. PPT METAMORFOSA menyediakan 
pelayanan pendampingan intesif bagi sekolah dalam menyelengarakan program untuk 
siswa cerdas istimewa seperti penyelengaraan kelas akselerasi, kelas teleskop dan 
lainnya sebagainya. 



MULTIPLE INTELLIGENCE 
 
Dulu orang mengira bahwa kecerdasan 
siswa bersifat tunggal yaitu 
matematika, sedangkan yang lain seakan 
tidak dihargai di sekolah. Namun kini 
ternyata kecerdasan itu banyak 
rumpunnya. Pelatihan ini akan 
menguraikan rumpun kecerdasan 
tersebut. 

PELATIHAN PENDIDIKAN 
KARAKTER 

 
 

Pelatihan dilakukan untuk membentuk 
karakter para anak didik. 
 

EXCELLENCE PARENTING CLASS 
 
 

Memberikan pendampingan bagi guru 
dalam mendidik, membesarkan, dan 
mengiringi perkembangan anak 
menuju kesuksesan tak terbatas. 

PELATIHAN LAINNYA 
 
 

Jika Anda memiliki kebutuhan 
intervensi yang belum ada dalam katalog 
ini, silahkan komunikasikan kepada kami. 



INFORMASI LEBIH LANJUT HUBUNGI: 
 

PPT METAMORFOSA 
Jalan Parangtritis KM 09, Sewon, Bantul, Yogyakarta 

085328859600 
ppt_metamorfosa@yahoo.com 

www.metamorfosa.co.id 




