
BAKAT

Pertemuan ke 2 



Tujuan Instruksional Khusus

� Setelah mengikuti kuliah ini :

� Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan teori-
teori bakat.

� Mahasiswa mampu menjelaskan TIU 6

� Mahasiswa mampu menjelaskan Tes E

� Mahasiswa mampu mengadministrasikan Tes E

� Mahasiswa mampu melakukan skoring Tes E



INTELIGENSI VS BAKAT



Munculnya Bakat

� Seleksi pilot pada PD I

� Tes Inteligensi umum hanya dapat memberikan 
gambaran kemampuan umum seseorang dan tidak gambaran kemampuan umum seseorang dan tidak 
dapat menggambarkan profil kemampuan 
seseorang pada aspek tertentu.



Bakat dan Inteligensi

� Pengertian Inteligensi , dibagi dalam 3 macam :

� Kapasitas : keseluruhan kemampuan intelektual yang 
dimiliki oleh seseorang (sulit terukur)

� 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)



Pengertian bakat (Bingham)...

� Suatu kondisi pada seseorang yang dengan suatu 
latihan khusus memungkinkan mencapai suatu 
kecakapan, pengetahuan dan keterampilan khusus.

� Misal :� Misal :

� Kemampuan berbahasa

� Kemampuan bermain musik



PENTING

BAKAT VS MINATBAKAT VS MINAT



Faktor yang mempengaruhi Bakat

� Ada kesempatan untuk ditampilkan

� Minat

� Motivasi

� Nilai � bagaimana seseorang m’beri arti� Nilai � bagaimana seseorang m’beri arti

� Kepribadian � penyesuaian emosi, hub antar 
manusia

� Konsep diri � hub timbal balik



Tes Bakat VS Tes Prestasi

� Tes Prestasi : 

� Mengukur prestasi seseorang berdasarkan apa yang 
telah dipelajarinya. 

� Sejauh mana seseorang telah menguasai bahan 
pelajaran yang diperolehnya.



Tes Bakat

� Mengukur seberapa besar kemungkinan keberhasilan 
seseorang di dalam suatu pekerjaan, pendidikan atau 
kursus tertentu.

� Membantu merencanakan dan membuat keputusan 
mengenai pilihan pendidikan dan pekerjaan.

Gambaran  BUKAN keputusan



� Tes bakat tidak dapat menentukan dengan mutlak 
pekerjaan atau karir yang harus dijalani...

Dapatkan saya menjadi Psikolog/Dokter/Arstitek ?????

� Dapatkah diterima

� Yang lebih baik/tepat

� + dan – dlm pekerjaan

� Kemungkinan keberhasilan



BAKAT 

MERAMALKAN APA YANG DAPAT DILAKUKAN 
DIMASA YANG AKAN DATANG



Macam-macam tes Bakat

� Multiple Aptutude Tes Battries

� Tes bakat yang mengukur bermacam-macam 
kemampuan

� Mis : mengertian bahasa, kemampuan angka-angka, 
penalaran dalam berhitung, dll

� Hasilnya : Keluar Profil angka 

� Beda dengan Inteligensi � IQ



� Special Aptitude Tes / Single Aptitude Tes

� Tes yang hanya mengukur bakat tertentu.

� Dibutuhkan karena adanya bakat tertentu yang tidak 
tercakup dalam Multiple Aptitude Test, yaitu 
memerlukan situasi yang sangat khusus

� Mis : Tes bakat mekanikal, Tes bakat Klerek, Musik, 
Seni, dll



Kapan Tes Bakat Dilakukan ????



� Saat dimana siswa, orangtua dan pihak sekolah 
bersama-sama membuat keputusan mengenai 
pendidikan anak.

� SD kelas ISD kelas I

� SMU kelas 1 � IPA dan IPS

� Melanjutkan S1

� Pendidikan khusus.


