
INTELIGENSI

Pertemuan pertama



Materi

• Perbedaan Inteligensi dan IQ

• Pengertian Inteligensi

• Pendekatan Inteligensi

• Teori-teori Inteligensi• Teori-teori Inteligensi

Manfaat



T I U

Setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa 

Fakultas Psikologi Semester IV mampu 

memahami hakekat inteligensi dan bakat, 

konsep-konsep dasar inteligensi dan bakat, konsep-konsep dasar inteligensi dan bakat, 

jenis-jenis tes inteligensi serta mampu 

melaksanakan administrasi dan skoring pada 

tes inteligensi dan tes bakat yang berada pada 

tipe B. 



TIK :

Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa 

mampu memahami pengertian dan teori-teori mampu memahami pengertian dan teori-teori 

inteligensi



Inteligensi

INTELIGENSI VS IQINTELIGENSI VS IQ



Pengertian Inteligensi (Anastasi, 1997)

• bukan kemapuan yang seragam, lebih 
merupakan komponen dari berbagai fungsi, 
yang mencakup gabungan kemampuan yang 
diperlukan untuk bertahan dan maju dalam 
suatu kebudayaan.suatu kebudayaan.

• Keseluruhan kemampuan individu untuk 
berpikir dan bertindak secara terarah serta 
mengolah dan menguasai lingkungannya 
secara terarah.



Pengertian Inteligensi (Chaplin)

• Dibagi dalam 3 macam :

– Kapasitas : keseluruhan kemampuan intelektual 

yang dimiliki oleh seseorang (sulit terukur)

– Potensi : Kemampuan intelektual seseorang yang – Potensi : Kemampuan intelektual seseorang yang 

seharusnya dapat ia tampilkan dan dikembangkan 

secara maksimal

– Fungsi : Penampilan tingkah laku seseorang yang 

menggambarkan tingkat kecerdasannya (bila 

fungsi berkembang max = potensi)



Pendekatan Inteligensi

• Pendekatan Teori Belajar

• Pendekatan Neurobiologis

• Pendekatan Psikometris

• Pendekatan teori Perkembangan• Pendekatan teori Perkembangan



Teori Inteligensi

• Faktor Analisis

– Two Factor Theory

– Multifactor Theory

– Stucture of Intelect Model– Stucture of Intelect Model

– Hierarchical Theory

• Information Processing

• Pendekatan Lainnya



Faktor Analisis

TWO FACTOR THEORY

Charles Spearman
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Cattel 

• Membagi inteligensi menjadi 2 faktor yaitu :

– Fluid � kapasitas dasar untuk belajar & problem 

solving, bebas dari edukasi dan pengalaman.solving, bebas dari edukasi dan pengalaman.

– Crystallized � hasil interaksi fluid intelligence 

dengan budaya sesorang, yang mengandung 

pengetahuan & skill yang dipelajari.



MULTTFACTOR THEORY

Thurstone

• Tidak ada G factors, yang ada hanyalah 

PRIMARY MENTAL ABILITY, yaitu : 

verbal comprehension, numerical, spatial verbal comprehension, numerical, spatial 

visualization, perceptual ability, memory, 

reasoning, dan word fluency. 

• Teori thurstone menghilangkan G sebagai 

komponen signifikan dari fungsi mental. 



Thorndike

• Inteligensi terdiri banyak elemen yang 

mewakili kemampuan tertentu. 

• Aktivitas-aktivitas mental tertentu yang 

memiliki kesamaan elemen akan membentuk memiliki kesamaan elemen akan membentuk 

sebuah cluster. 

Abstraksi
Mekanik

Sosial



Stucture of Intelect Model

Guilford

• Faktor-fator intelektual diorganisir menjadi satu sistem. 

• Membagi inteligensi menjadi 3 dimensi :
– Operations � apa yang responden lakukan.

– Contens      � hakekat dari materi atau info dimana operasi – Contens      � hakekat dari materi atau info dimana operasi 
dilakukan

– Products      � hasil dari info yang diproses oleh responden

• Tugas intelektual dapat dipahami dari jenis operasi mental 
yang dilakukan, tipe isi dimana operasi mental dilakukan 
dan hasil produk (Sattler, 1992).



perceived through seeing

perceived through hearing

perceived as symbols or signs 

perceived in words or sentences 

perceived as acts of an individual

generate multiple solutions to a problem



Hierarchical Theoris 

Vernon

• merupakan gabungan dari teori spearman dan

thurstone, namun diaplikasikan pada konsepthurstone, namun diaplikasikan pada konsep

G factor.
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Information Processing

Robert Sternberg (1984 – 1985)

• Inteligensi gabungan dari 3 faktor yang saling

berbeda untuk tiap situasi: 

– environmental context dimana TL tersebut– environmental context dimana TL tersebut

terjadi, 

– prior knowledge yang dijadikan panduan untuk

mengerjakan tugas tertentu pada masa kini, 

– cognitive proses yang diperlukan dalam

melaksanakan suatu tugas.



Pendekatan lain

Multiple Inteligence 

Howard Gadner

• kemampuan untuk memecahkan masalah dan 
menciptakan produk yang mempunyai nilai menciptakan produk yang mempunyai nilai 
budaya. 

• Frames of Mind  :ada 8 jenis kecerdasan, yakni
– kemampuan logika dan matematika, musik, kinestetik 

jasmani, linguistik, spasial, antarpribadi, intrapribadi, 
dan naturalis 

• Kemampuan tersebut saling independent



Tugas

• Bagi kedalam kelompok (@ 4 orang)

• Jawablah :

– Pengertian inteligensi menurut pendapat 

kelompokkelompok

– Mencari pengertian inteligensi dari tokoh yang 

belum dijelaskan oleh dosen.

– Mengklasifikasikan tokoh inteligensi ke dalam 

teori-teori serta alasan



SEKIAN DAN TERIMA KASIH


