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VARIASI INDIVIDU 



Tinjauan Perkembangan Anak 

ANAK MEMILIKI RASA INGIN TAHU 
DAN INTELEGENSI YANG LUAR 

BIASA (ALDOUS HUXLEY) 



Bakat 

Crow dan Crow : kualitas yang dimiliki   oleh semua 

orang dalam tingkat yang beragam 

 William B. Michael : kapasitas seseorang                          

dalam melakukan tugas, yang dedikit sekali dipengaruhi 

atau tergantung dari latihan 

 Brigham : kondisi, kualitas, atau sekumpulan               

kualitas yang dititik beratkan pada apa yang dapat 

dilakukan individu (segi performance/kinerja) setelah 

individu mendapat latihan. 

 



Bakat 

 Woodworth dan Marquis : bakat adalah prestasi yang 

dapat diramalkan dan dapat diukur melalui tes khusus. 

 

 Bakat merupakan kemampuan yang memiliki tiga arti, 

yaitu: 

1. Achievement         :  Kemampuan aktual 

2. Capacity               : Kemampuan potensial 

3. Aptitude          : Kualitas 

 



Intelegensi 
 Secara luas adalah: ketrampilan menyelesaikan masalah serta kemampuan untuk 

beradaptasi dan belajar dari pengalaman sehari-hari 

 Mencakup kemampuan untuk menggunakan unsur budaya dengan bantuan org 
lain yg lebih terampil          Vygotsky 

 William Stern 

 Daya menyesuaikan diri dengan keadaan baru dengan menggunakan alat-alat 
berpikir menurut tujuannya 

 Spearman 

 Intelegensi mengandung 2 faktor yaitu General ability (G factor) dan Specific 
Ability (S Factor) 

 Piaget 

 Sejumlah struktur psikologis yang ada pada tingkat perkembangan khusus 

 Robert J. Sternberg 

 Kecakapan untuk belajar dari pengalaman dan kemampuan untuk beradaptasi 
dengan lingkungan 

 



Pengertian inteligensi  

 
Binet (1857 – 1911); Inteligensi terdiri atas 3 (tiga) komponen : 

 kemampuan untuk mengarahkan tindakan 

 kemampuan untuk mengubah arah tindakan bila tindakan tersebut telah dilaksanakan 

 kemampuan untuk mengritik diri sendiri atau melakukan autocriticism 

  

L.M Terman (1916) : 

 Inteligensi  kemampuan seseorang untuk berfikir secara abstrak 

  

Binet : inteligensi bersifat monogenetik  berkembang dari satu faktor satuan / faktor 
umum (g) 

Inteligensi berkembang sejalan dgn proses kematangan seseorang 

 inteligen dilihat dari komponen arah, adaptasi dan kritik. 

  

Konsep inteligensi menurut Wechsler (1965) 

 Kumpulan atau totalitas kemampuan seseorang untuk bertindak dengan tujuan tertentu, 
berfikir secara rasional, serta menghadapi lingkungannnya dengan efektif 

 



Istilah 

 Usia mental (Mental Age/ MA) 

 Tingkat perkembangan mental individu jika dibandingkan 

dengan org lain 

 Usia Kronologis ( Chronological Age/ CA) 

 Usia sesungguhnya 

 IQ = MA/ CA x 100 



Teori Triarchic (Sternberg) 

 Intelegensi analitis 

 kemampuan menganalisis,menilai,mengevaluasi,membandingkan 

dan membedakan 

 Intelegensi kreatif 

 Kemampuan menciptakan, merancang,menemukan,memulai dan 

membayangkan 

 Intelegensi praktis 

 Kemampuan untuk menggunakan,menerapkan,mengimplementasikan dan 

mempraktikkan 





Aplikasi dlm Pendidikan 

(Gardner,1998) 

 Tidak ada mata pelajaran yg bs mengaplikasikan seluruh 

multiple intellegence secara utuh. 

 Satu kemampuan pasti berhubungan dengan yg lain 

 Menggunakan salah satu kemampuan intellegence sebagai 

latar belakang ketika seorang individu sedang mengerjakan 

menggunakan kemampuan intellegence lainnya merupakan 

perlakuan yang tidak efektif. 



Program Spectrum  

(Gardner,Feldman & Krechevsky,1998) 

 Program inovatif yang dicetuskan Gardner 

 Asumsi: tiap anak dapat mengembangkan lebih dari satu 

potensi dalam proses pembelajarannya. 

 Menggunakan materi yang saling berhubungan dengan satu 

kombinasi bidang-bidang intelegensi. 



Teori Intelegensi Emosional 

(Peter Salovey dan John Mayer,1990) 

 Merupakan kemampuan untuk merasakan dan 

mengungkapkan emosi secara akurat dan adaptif 

(ex:empati),untuk memahami emosi dan pengetahuan 

emosional (ex:memahami peran yang dimainkan saat 

persahabatan),untuk menggunakan perasaan guna 

memfasilitasi pikiran (ex:pikiran positif yang berkaitan dg 

pemikiran kreatif) serta kemampuan mengatur emosi diri 

sendiri/org lain. 

 Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intellegence Test 

(MSCEIT) terdiri : merasakan,memahami,mengatur emosi 

serta memfasilitasi pikiran. 



Faktor yang Mempengaruhi Intelegensi 

 Faktor Pembawaan 

 ditentukan oleh sifat bawaan 

 Faktor Minat dan pembawaan yang khas 

 minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan 
dorongan bagi perbuatan itu sendiri 

 Faktor pembentukan 

 Terdiri dari pembentukan sengaja (sekolah) dan tidak disengaja 
(pengaruh alam dsb) 

 Faktor kematangan 

 Pembelajaran disesuaikan dengan kematangan 

 Faktor kebebasan 

 manusia dapat memilih metode tertentu untuk memecahkan masalahnya 
dan bebas memilih masalah yang sesuai dengan kebutuhannya 



Pendapat Keliru tentang Intelegensi 

(Chauchan,1978) 

 Tes Intelegensi mengukur kemampuan 

bawaan……performansi individu pada suatu tugas mental 

tertentu,pengaruh lingkungan 

 Prediksi dari hasil tes intelegensi pasti akurat 

 Skor intelegensi sangat reliabel….tidak sempurna 

(faktor error) 

 Tes intelegensi dapat mengungkapkan semua 

informasi mengenai kompetensi potensial dan 

aktual yang dimiliki siswa dan kemampuannya 

sebagai manusia 



NATURE 

VS  

NURTURE 



BAKAT  

VS 

 INTELEGENSI 



Gaya Berpikir dan Belajar 

 Merupakan cara yang disukai untuk menggunakan 

kemampuan seseorang (Sternberg,1997) 



Jenis 

 Gaya Impulsif /Reflektif  

 melibatkan kecenderungan untuk bertindak cepat / impulsif 

/menggunakan lebih banyak waktu untuk memikirkan 

akurasi jawaban 

 Gaya yang Mendalam /Permukaan 

 Melibatkan kecenderungan  memahami materi (mendalam) 

atau hanya apa yang perlu dipelajari (permukaan) 



Kepribadian 

 Pemikiran,emosi dan perilaku tersendiri yang 

menggambarkan cara seseorg untuk menyesuaikan diri 

dengan dunia. 

 5 besar faktor kepribadian : stabilitas emosi, 

ekstraversi,keterbukaan pada pengalaman,kebaikan dan sikap 

hati-hati. 

 Cara terbaik untuk mengkonseptualkan kepribadian bukan 

saja dengan sifat pribadi,namun juga dg situasi yang terlibat. 

 (ex:introvert,ekstrovert di kelas) 



5 besar Faktor Kepribadian 
 Keterbukaan 

 Imajinatif/praktis,tertarik variasi/rutinitas,mandiri/menyesuaikan 

diri dg norma sosial 

 Kebaikan 

 Berhati lebut/kejam,percaya/curiga,suka menolong/tdk 

 Sikap Hati-hati 

 Teratur/tdk,hati-hati/sembaragan,disiplin/impulsif 

 Ekstraversi 

 Suka bergaul/tdk,ceria/muram,penuh kasih sayang/hati-hati 

 Stabilitas emosional 

 Tenang/gelisah,aman/tdk,puas dg diri sendiri/mengasiani diri 

sendiri 



Temperamen 
 Merupakan gaya perilaku dan cara khas pemberian respon 

seseorang 

 Tiga kelompok temperamen (Alex Chess & Stella Thomas) : 

a. Anak mudah 

 suasana hati positif,dg cepat membentuk rutinitas tetap masa 

kecil,mudah beradaptasi dg pengalaman baru 

b. Anak sulit 

 reaksi negatif,sering menangis,rutinitas harian tdk tetap,pelan 

menerima perubahan 

c. Anak lambat 

 aktivitas rendah,agak negatif,intensitas suasana hati rendah 



Dimensi Temperamen 

(Rothbart,Bates,2006) 

 Ekstraversi/surgency 

 Partisipasi positif,impulsivitas,aktivitas dan pencarian sensasi 

 Afektivitas yg negatif 

 Rasa takut,frustrasi,kesedihan dan kegelisahan 

 Pengaturan diri 

 peralihan dan pemfokusan perhatian,kendali yg 

melarang,sensitivitas persepsi dan kesenangan intensitas 

rendah 



Small test 

 Jelaskan apa yg disebut dengan MA? 

 Prediksi dari hasil tes intelegensi pasti akurat.Apakah 

anda setuju dengan pernyataan diatas?jelaskan jawaban anda. 

 


