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KEPRIBADIAN, BAKAT, DAN 

MINAT

KEPRIBADIAN

 Manusia dilahirkan berkembang

tidak ada yang sama

satu dan yg lain

Kepribadian menunjukkan ciri-ciri

yang unik

KEPRIBADIAN

KEPRIBADIAN :

 Sistem yang dinamis dari sifat, sikap, dan

kebiasaan yang menghasilkan tingkat konsistensi

individu yang beragam

 Masa remaja : saat mengembangkan identitas diri

 Kemampuan memilih dan mengambil keputusan : 

belajar, pekerjaan, orientasi, seksual, dan filsafat

hidup
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KEPRIBADIAN

 Kepribadian (Personality)

Personality : topeng (bhs Yunani)

 Topeng : alat untuk mengekspresikan tipe perilaku

 Ekspresi perilaku yang tampak :

Cara berbuat, mengendalikan emosi, mengemukakan

pendapat, bergaul, dan menghadapi tantangan

Struktur Kepribadian

Vitalitas

Temperamen

Karakter

Struktur

Kepribadian

Bakat

Struktur Kepribadian

 VITALITAS

Jasmani – psikis daya dorong kehidupan

 TEMPERAMEN

- Cairan tubuh yang mempengaruhi aspek psikis

- Tidak bisa dipengaruhi oleh lingkungan

 KARAKTER 

- Watak : kehidupan cipta, rasa, karsa yg
menyangkut nilai moral

- dapat dipengaruhi lingkungan
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Struktur Kepribadian

 BAKAT

- Potensi individu yang menumbuhkan keahlian, 

kecakapan dan keahlian tertentu. 

- Berkembang bersama lingkungan

JENIS KEPRIBADIAN 

JENIS KEPRIBADIAN 

 Teori Cairan Tubuh (Hippocrates)

a. Kepribadian Sangunikus : darah dominan

Sifat : Penggembira dan dinamis, optimis, 

mudah menyesuaikan diri

b. Flakmatikus : lendir dominan

Sifat : tenang (kalem), acuh tak acuh, 

mudah puas, emosi tidak mudah

timbul, tidak suka bergerak

JENIS KEPRIBADIAN 

c. Kholerikus : empedu kuning dominan

Sifat : merasa kurang puas, agresif, suka 

marah, mudah tersinggung

d. Melankholikus : empedu hitam dominan 

Sifat : sedih, pesimis, sangat hati-hati, mudah 

tertekan oleh pengalaman lampau
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JENIS KEPRIBADIAN 

 Teori Konstitusi Tubuh (Kretschmer)

a. Tipe Piknik : pendek, gemuk, dan kokoh

Sifat : gembira, riang, humoris, realistis, 

terbuka

b. Tipe Atletis : berotot, tegap, besar, tinggi, berdada

bidang

Sifat : tenang, lamban, masa bodoh, 

sukar bergairah

JENIS KEPRIBADIAN 

c. Tipe Leptosom : kurus, tinggi, lemah

Sifat : mudah tersinggung, idealis yang 

rapuh, sangat perasa, pendiam, 

dingin

d. Tipe Displastis (selain di atas) : bentuknya kurang 

baik

Sifat : mudah tersinggung, masa bodoh, lamban, 

sukar bergairah

JENIS KEPRIBADIAN 

 Teori Kebudayaan (Spranger)

a. Tipe Teoritis 

yang paling bernilai dalam hidup adalah 

pengetahuan

b. Tipe Sosial

Yang paling dominan dalam hidup adalah orang lain

c. Tipe Ekonomis

Segala sesuatu diukur dari sudut pandang untung 

rugi
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JENIS KEPRIBADIAN 

d. Tipe Religius

hidup di bawah dominasi nilai keagamaan (Orang 

sholeh)

e. Tipe Estetis 

Tidak ada yang lebih bernilai daripada 

keindahan 

f. Tipe Etis 

Kesusilaan di atas segalanya

Bakat

BAKAT :

 Kemampuan bawaan yang merupakan potensi 

(potensi ability)

 Kemampuan alamiah

 Kemamouan khusus 

Dimensi Bakat

 Dimensi Bakat :

1. Dmines Perseptual

2. Dimensi psikomotorik

3. Dimensi Intelektual
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Dimensi Bakat

1. Dimensi Perseptual: kemampuan dalam

mengadakan persepsi meliputi:

- kekuatan individu

- perhatian

- orientasi waktu

- Luasnya daerah persepsi

- Kecepatana persepsi

Dimensi Bakat

2. Dimensi psikomotorik dalam memperoleh

ketrampilan, meliputi :

 Kekuatan

 Impuls

 Kecepatan gerak

 Ketelitian

 Koodinasi

 Keluwesan

Dimensi Bakat

3. Dimensi Intelektual : kemampuan yang 

berimplikasikan sangat luas, meliputi faktor :

 Ingatan

 Evaluatif

 Berfikir konvergen

 Berpikir divirgen
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Dimensi Bakat

Jenis-jenis bakat antara lain : 

 Kesehatan : olah raga, dokter

 Seni : musik, lukis, tari

 Pendidikan : guru, pelatih, motivator

 Dll

BAKAT DAN PRESTASI

 Bakat memungkinkan seseorang mencapai prestasi

dalam bidang tertentu apabila mendapat latihan, 

pengalaman, pengetahuan, dan dorongan

 Apabila tidak dikembangkan, bakat tetap menjadi

potensi tidak akan berprestasi

 Bakat akan menjadi prestasi apabila didukung oleh

minat yang tinggi untuk mengikuti

pelatihan/pendidikan

MINAT 

Minat berarti :

 Menuju pada perhatian

 Adanya keinginan untuk memperhatikan

 Kemauan untuk melakukan sesuatu

 Berminat : 

- ada ketertarikan - ada rasa suka

- ada kemauan - ingin akan
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MINAT

Minat            objek             ketertarikan

Perilaku perhatian            minat  

MINAT

 Faktor yang mempengaruhi minat

a) Stimulus : kekuatan objek menimbulkan 

ketertarikan

b) Individu : 

- kuat atau lemahnya indera

- individu yang menentukan

Macam-macam Minat

 Macam-macam Minat :

1) Spontan : objek yang menarik, menimbulkan minat 

(film)

2) Disengaja : dengan sengaja ditimbulkan minat

Contoh : mempelajari materi perkuliahan
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Kepribadian, Bakat, dan Minat

 Kepribadian : perilaku khas yang mengarah pada 

kebiasaan belajar

 Bakat : kemampuan khusus yang memerlukan 

pengembangan melalui pendidikan dan latihan

 Minat : ketertarikan yang menimbulkan perhatian 

untuk dapat berprestasi


