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Modul 2 

KEBERAGAMAN INDIVIDUAL 

A. PENDAHULUAN 

Pada kehidupan keseharian kita melihat dan merasakan diri kita berbeda 

dengan orang lain. Kita beradik kakak dalam satu keluarga  yang satu ayah satu 

ibu saja berbeda, apalagi dengan orang lain yang tidak punya hubungan 

keluarga. Mungkin bentuk alis kita, warna rambut, kesenangan atau kemampuan 

dalam melakukan sesuatu. Keberagaman adalah anugrah, membuat hidup kita 

menjadi indah berwarna-warni. Keberagaman individu mempengaruhi proses 

pendidikan dan pembelajaran. Stimulasi pendidikan dan pembelajaran yang 

sama tidak menghasilkan perilaku hasil belajar yang sama karena perbedaan 

kondisi santri. Bagaimana pendidik memahami keragaman individual santri 

hingga dapat merancang startegi pembelajaran yang memfasilitasi keberagaman 

sehingga memfasilitasi pencapaian hasil belajar yang optimal. 

Materi keberagaman individu merupakan materi lanjutan dalam 

memahami santri secara utuh. Pada modul 2 (dua) ini dipaparkan konsep dasar 

tentang keberagaman individu, macam-macam keragaman individual, 

keragaman fisik, keragaman intelegensi dan bakat, keragaman kepribadian, 

keragaman minat dan keragaman hasil belajar.  

Setelah mempelajari modul ini diharapkan anda mengembangkan 

persepsi yang positif terhadap keberagaman individual santri, menghargai 

keberagaman sebagai potensi santri serta mampu mengembangkan strategi 

pembelajaran yang tepat untuk mendukung pencapaian prestasi akademik yang 

maksimal. Secara khusus anda diharapkan dapat : 

1. Menyebutkan kembali konsep keberagaman individual santri 

2. Mengidentifikasi keberagaman fisik santri 

3. Mengidentifikasi keberagaman intelegensi dan bakat 

4. Mengidentifikasi keberagaman kepribadian dan minat 

5. Mengidentifikasi keberagaman hasil belajar dan pengalaman 
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6. Mengembangkan strategi pembelajaran berbasis keberagaman individual 

santri  

Pencapaian kemampuan yang diharapkan memerlukan dukungan 

pemahaman anda terhadap konsep dasar dan pemahaman tentang santri (cara 

pandang terhadap santri) dari materi perkuliahan/ modul landasan pendidikan 

serta menguasai konsep dasar dan pemahaman tentang pendidikan serta proses 

pendidikan dan pembelajaran  (cara pandang tentang pendidikan dan 

pembelajaran) dari materi perkuliahan/ modul paedagogik 

Modul terdiri dari dua kegiatan belajar. Pada kegiatan belajar 1 (satu) 

disajikan konsep keberagaman individual dan keberagaman fisik. Pada bagian 2 

(dua) dipaparkan keberagaman psikhis yang terdiri dari keberagaman 

intelegensi, bakat, kepribadian dan minat serta keberagaman hasil belajar dan 

pengalaman. Hubungan antar bahasan divisualisasikan dalam peta konsep 

sebagai berikut :  

 

 

 

Perbedaan individual

fisik

intelegensi

bakat

kepribadian

minat

hasil belajar

pengalaman
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Pemahaman terhadap paparan modul ini dapat dicapai bila anda mempelajari 

modul ini dengan memperhatikan petunjuk belajar sebagai berikut : 

a. Bacalah paparan modul dengan seksama dari mulai bagian pendahuluan 

hingga rangkuman. 

b. Pergunakan glosarium untuk memahami arti kata atau konsep yang 

dirasakan belum dikenal atau sulit dipahami. 

c. Bila diperlukan cari sumber bacaan tambahan yang ada dalam daftar 

rujukan untuk memperoleh pengayaaan pemahaman 

d. Kerjakan tugas-tugas yang ada dalam modul sehingga anda secara 

praksis paham konsep yang disajikan 

e. Setelah selesai membaca paparan dan mengerjakan tugas, kerjakan tes 

formatif 

f. Periksa hasil pekerjaan anda berdasarkan kunci, hitung berapa nilai anda. 

Jika nilai anda kurang dari standar, lihat pada bagian mana anda kurang, 

lalu baca kembali paparan modul, dan cobalah mengulang menjawab 

pertanyaan tes formatif kembali. Pafahami penjelasan jawaban yang 

benar pada kunci jawaban. 
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B.I. KEGIATAN BELAJAR I 

KONSEP DASAR KEBERAGAMAN INDIVIDU  

DAN KEBERAGAMAN FISIK 

 Apakah anda memperhatikan santri di kelas anda, apakah ada diantara 

mereka yang benar-benar sama ?. betulkah ungkapan “bak pinang di belah dua” 

adalah benar-benar sama ? Pernahkan anda memiliki atau bertemu santri yang 

kembar?. Benarkan mereka benar-benar sama atau mereka memang mirip anda 

hampir tidak dapat membedakan. Setelah anda perhatikan dengan seksama atau 

anda bergaul bersama mereka dalam keseharian anda dapat membedakan 

mereka. Mengapa demikian ? 

 Manusia diciptakan Allah berbeda satu sama lain, bersuku-suku, 

berbangsa-bangsa untuk saling kenal mengenal dan menjalankan tugas 

kekhalifahan diatas bumi. Bayangkan betapa sepi dan tidak menyenangkan 

dunia bilamana setiap individu sama. Perbedaan membuat hidup dan kehidupan 

menjadi berwarna dan dinamis. 

 Apakah anda pernah memperhatikan bagaimana perbedaan-perbedaan 

yang nampak dari orang-orang yang berada di sekitar anda. Anda mungkin 

pernah dibuat terperangah karena kemampuan seorang teman dalam melucu. 

Pada kesempatan lain berkali-kali kita mengucapkan subhanalloh pada saat 

melihat santri dengan cerdas menyelesaikan semua soal-soal dipapan tulis. Pada 

waktu lainnya lagi anda terpaksa terseyum dikulum karena khawatir murid anda 

tidak nyaman pada saat dia menunjukkan tulisannya yang hampi tidak dapat 

anda baca karena kusut teremas tangan yang penuh keringat. Anda begitu 

bahagia melihat siswa menyalami anda dengan santun pada saat bertemu anda. 

Pada saat lain anda mengerutkan kening sangat dalam karena tidak paham 

kenapa murid anda memperoleh nilai yang buruk, padahal rasanya anda sudah 

mengajar sebaik mungkin. Kenapa dengan murid anda?. Secara konseptual 

bagaimana hal tersebut dijelaskan?.  
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1. Definisi keberagaman individu 

Keberagaman individual adalah rentang perbedaan intraindividual dan 

interindividual dalam ciri dan atribut fisik,  kemampuan, minat, ciri dan trait 

kepribadian, pengalaman belajar dan pengalaman lingkungan rumah yang 

berdampak pada perilaku dan perkembangan. Perbedaan bersifat unik dan 

khas pada setiap individu sehingga setiap individu berbeda dari individu 

yang lain.  

Perhatikan gambar 1.1 dibawah ini, gambar-gambar tersebut 

menunjukkan keberagaman individual.  

                                                   

                                                                                 

 

 

Gambar 1,1 beragam  

Intraindividual adalah kondisi dalam diri individu. Tidak ada individu 

yang sangat sempurna dan tidak ada individu yang sangat buruk. Tidak ada 

individu yang memiliki tubuh sangat sempurna dengan kemampuan sangat 

tinggi, kepribadian yang sangat terpuji memiliki minat yang sangat luas, 

memperoleh kesempatan belajar yang sangat baik dan datang dari keluarga 

yang sangat ideal. Sebaliknya tidak ada individu yang mengalami cacat 

mental dan fisik yang sangat buruk, dengan lingkungan keluarga atau pola 

asuh yang sangat buruk, tidak menunjukkan minat untuk beraktivitas dan 

dengan kondisi kesehatan yang sangat buruk. Profil individu begitu 

kompleks dengan kelebihan pada satu aspek atau bidang dan kelemahan 

pada bagian yang lain..  
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Interindividual kondisi individu dibanding individu yang lain, baik pada 

satu aspek atau bidang maupun secara keseluruhan sebagai individu. 

Misalnya pada aspek minat, terdapat individu yang berminat pada mata 

pelajaran eksak danterdapat individu lain yang lebih berminat pada mata 

pelajaran seni. Terdapat individu dengan kemampuan intelegensi sangat 

cerdas dan terdapat individu lain kemampuan intelegensinya dibawah 

normal. Terdapat santri yang memiliki kebiasaan belajar secara teratur  dan 

ada santri yang hanya membuka kalau ada tugas. 

 Sebagai pendidik anda pasti memperhatikan para santri anda, coba anda 

identifikasi apa saja keberagaman individual santri baik dari sisi 

intraindividual maupun interindividual pada tabel 1.1 berikut. 

Intraindividual Interindividual 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

  

Apakah kolom pada tabel 1.1 diatas masih kurang, ya pasti, karena banyak 

sekali keberagaman individual yang ditampilkan santri. 

 Pada setiap tingkat kemampuan tertentu beberapa santri menunjukkan 

minat secara khusus pada musik, seni, sains, pelajaran sosial atau 

matematika, dan beberapa santri menemukan atau mengembangkan banyak 

minat yang berkaitan dengan aktivitas sekolah. Pada setiap tingkatan 

kemampuan beberapa santri tampil percaya diri, memiliki rasa aman secara 

sosial dan menggunakan kemampuannya untuk berkompetisi, beberapa 

siswa yang lain sangat ketakutan atau mengalami kecemasan, 



 

Perkembangan santri – Keberagaman individual Page 7 

 

ketidaknyamanan serta tidak dapat memanfaatkan kemampuannya secara 

efisien untuk menyelesaikan permasalahan sosial yang mereka hadapi.  

Hubungan antara santri dan orang tua yang penuh respek, memfasilitasi  

santri menunjukkan perasaan diterima, dicintai, merasa aman karena berada 

dalam kondisi yang nyaman untuk dapat mempergunakan kemampuan 

secara bebas dalam lingkungan yang konstruktif dan kreatif. Terdapat santri 

yang berada dalam kondisi tidak memperoleh kesempatan memenui 

kebutuhan dasar untuk hidup karena ditolah atau diabaikan oleh keluarganya. 

Perbedaan latar belakang kondisi sosial, ekonomi dan pendidikan keluarga 

mempengaruhi perkembangan dan kemajuan pendidikan santri. Banyak 

faktor yang secara signifikan mempengaruhi kemajuan pembelajaran dan 

pencapaian prestasi belajar di sekolah. Faktor-faktor tersebut merupakan 

keberagaman individual dari santri yang perlu memperoleh perhatian dari 

pendidik. 

 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Keberagaman Individual    

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberagaman individual pada 

dasarnya sama dengan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku individu. 

Faktor yang mempengaruhi meliputi faktor bawaan, lingkungan, waktu 

(kematangan) dan interaksi bawaan, lingkungan dan kematangan sebagai 

suatu keutuhan. Faktor-faktor tersebut memberi pengaruh secara 

intraindividual maupun interindividual.  

Faktor bawaan adalah segala sesuatu yang dibawa oleh individu pada 

saat dilahirkan. Meliputi dimensi keturunan dan segala sesuatu yang terjadi 

pada individu selama dalam kandungan. Keturunan adalah segala sesuatu 

yang diturunkan oleh kedua orang tua. Keturunan meliputi komposisi DNA,  

ciri-ciri fisik, intelegensi, bakat, ciri dan faktor kepribadian karena genetika 

dengan mengikuti prinsip-prinsip genetika. Segala sesuatu yang terjadi 

selama individu berada dalam kandungan meliputi kondisi fisik dan 

kecacatan serta ciri dan faktor kepribadian.  
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Keberagaman karena karena faktor bawaan secara genetika diturunkan 

oleh kedua orang tua berdasarkan gen. Gen merupakan informasi bawaan 

sebagai bagian dari struktur DNA. Orang tua (ayah dan ibu)  menurunkan 

genitas pada santri-santrinya. Pada ovum dari ibu dan sperma dari ayah 

terdapat 23 pasang kromosom. Kromosom merupakan molekul yang 

kompleks yang berisi infomasi genetika (gen-gen) yang menyusun DNA. 

Proses reproduksi menjadikan ovum dan sperma mengalami fertilisasi 

menjadi zygote. Pada zygote terjadi kombinasi 2 set kromosom (dari ayah 

dan ibu) menjadi satu set sebagai gen santri dengan mengikuti prinsip-

prinsip genetika. 

 Prinsip-prinsip genetika meliputi : 

a. Gen dominan dan resesif, gen ada yang bersifat dominan dan ada yang 

bersifat resesif. Dominan artinya memberi pengaruh atau menjadi ciri/ 

karakteristik yang nampak pada santri. Resesif adalah pembawa sifat, 

memberikan pengaruh tidak langsung dan akan muncul pada saat 

bertemu dengan gen yang sama-sama resesif pada generasi selanjutnya. 

Keberagaman akan nampak pada santri karena gen dominan yang 

diturunkan dari ayah dan ibunya. Pada keseharian kita sering mengatakan 

seorang santri tinggi karena ayahnya tinggi. 

b. Komposisi kromoson menentukan jenis kelamin. Dari 46 kromosom 2 

kromoson mengatur tentang jenis kelamin. Kromoson xx menunjukkan 

jenis kelamin perempuan dan xy untuk jenis kelamin laki-laki. 

Kromosom yang membangun zygote menentukan apakah idividu terlahir 

sebagai laki-laki atau perempuan. Pada bebarapa kasus terdapat kondisi 

penyimpangan kromosom Sex. Terdapat santri laki-laki yang memiliki 

sifat atau ciri fisik kewanitaan atau sebaliknya santri perempuan yang 

memiliki sifat atau ciri fisik laki-laki. Ciri dan sifat tersebut tidak 

membuat santri perempuan menjadi laki-laki atau sebaliknya santri laki-

laki menjadi perempuan. Pada kondisi yang paling ekstrim terdapat santri 

yang memiliki kelamin ganda, dengan mempertimbangkan kondisi yang 
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paling dominan secara medis dilakukan operasi hingga individu 

berketetapan dalam jenis kelamin tertentu. 

c. Imprinting genetic (genetika yang tertanam), mekanisme dalam gen 

untuk memodifikasi satu kondisi dalam keluarga. Individu menunjukkan 

predisposisi pada satu kondisi tertentu atau individu memiliki prakondisi 

lebih mudah terkena satu penyakit atau satu kondisi tertentu karena 

kondisi yang diturunkan oleh orang tuanya, misalnya berkenaan dengan 

kondisi kesehatan.  

d. Poligenic Inheritance (sifat genetic yang melekat), transmisi genetik 

merupakan peristiwa yang sangat kompleks. Gen-gen berinteraksi untuk 

menghasilkan karakteristik individu yang unik dan khas.  Tidak ada 

karakteristik yang dihasilkan hanya dari satu gen karena terdapat 30.000 

– hingga 35.000 gen. Dapat kita bayangkan kombinasi ciri dan faktor 

yang mungkin terjadi. Ciri-ciri  dapat kita golongkan sebagai genotype 

atau ciri yang dimiliki tetapi tidak dapat diobservasi dan diukur secara 

langsung, serta phenotype yaitu ciri yang dimiliki dan dapat diobservasi 

dan diukur.  

e. Reaction range (rentang reaksi) adalah rentangan phenotype dari setiap 

genotype. Secara actual phenotype tergantung pada lingkungan yang 

kaya (mendukung- kondusif) atau miskin (tidak mendukung- tidak 

kondusif). Individu dengan taraf intelegensi yang sama akan 

menampilkan prestasi belajar yang berbeda karena berada dalam 

lingkungan belajar/ pendidikan yang berbeda. 

f. Canalization (kanalisasi), proses mengembangkan atau menghalangi 

karakteristik pada satu tahapan perkembangan. Upaya melindungi 

individu dari kondisi lingkungan yang ekstrim. Contoh Santri yang 

terlahir dengan kondisi kekurangan gizi tetap dapat menampilkan 

perkembangan sosial yang normal  pada masa ksantri-ksantri. 

Pertemuan satu ovum dengan 1 sperma menjadi satu zygote. Atau bisa 

jadi dalam waktu yang bersamaan terjadi lebih dari satu pasangan 
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pertemuan. Zygote mengalami proses mitosis (proses duplikasi sel pada 

setiap koromosom) dan meiosis (process sel membelah sempurna 

mereproduksi organ berdasarkan material genetic dari sel keduaorangtuanya) 

mengalami pembelahahan. Kondisi inilah yang menyebabkan terjadinya 

santri kembar. Kembar identik adalah kembar dari sel telur (ovum) dan 

sperma yang membelah sempurna, keumungkinan hingga 4 santri kembar. 

Kembar non identik adalah karena 2 zyoge berkembang. Pada beberapa 

kasus dengan kembar lebih dari 2 dapat terjadi kembar non identik dan 

kembar identik secara bersamaan. Perilaku yang ditampilkan oleh santri 

kembar penunjukkan perilaku genetik walaupun mereka diasuh dalam 

lingkungan yang berbeda.  

Sebagaimana Qs An-Nahl (16) : 72  “Dan Allah menjadikan bagimu 

pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan santri dan 

cucu bagimu dan pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. 

Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah 

?” 

Faktor bawaan secara fisik akan dibahas lebih spesifik pada bahasan 

keberagaman fisik dan perkembangan fisik santri. 

Faktor lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar individu dan 

mempengaruhi individu, meliputi dimensi personal atau orang, kondisi, 

peristiwa, situasi, sarana fisik material, suasana maupun tatanan. Lingkungan 

terdiri lingkungan alam, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat dan 

lingkungan dunia. Pada setiap lingkungan semua dimensi berelasi,  

berkoneksi dan mempengaruhi individu. Potensi-potensi yang secara 

herediter dibawa oleh individu berkembang dan teraktualisasi dalam 

interaksi dengan lingkungan. Interaksi menjadi proses belajar dan 

pengalaman belajar sehingga individu menjadi pribadi yang utuh. Interaksi 

sosial antara santri dengan orang tua dan orang lain mengembangkan ikatan 

emosional. Ikatan emosional yang terjadi mengembangkan tingkat laku lekat 

atau individu akan menunjukkan kelekatan (attachmen) terhadap orang yang 
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memiliki ikatan emosional. Santri-santri akan meniru perilaku dan mentaati 

perintah orang yang dilekati. Ikatan emosional membuat individu merasa 

aman, nyaman, memperoleh perlindungan, dukungan dan kepercayaan. 

Kehilangan orang yang dilekati dapat membuat individu bermasalah baik 

dengan dirinya sendiri maupun dengan orang lain 

 Intelegensi teraktualisasi menjadi kecerdasan. Aktualisasi bakat menjadi 

prestasi atau karya. Aktualisasi kepribadian menjadi perilaku yang bijaksana 

dan sehat. Fitrah menjadi hamba Allah teraktualisasi dalam perilaku 

keseharian sebagai ibadah. Semua potensi terkatualisasi karena potensi-

potensi dasar berinteraksi dengan lingkungan perkembangan yang kondusif. 

Orang tua merupakan lingkungan yang paling penting bagi individu. 

Jaminan kasih sayang dan situasi yang kokoh dari keluarga merupakan 

fondasi yang penting bagi perkembangan psikologis individu dalam  

kehidupan. Banyak penelitian menunjukkan pengaruh pola asuh dan 

perlakuan orang tua terhadap pengembangan kemampuan, dimensi-dimensi 

kepribadian hingga pencapaian prestasi prestasi akademik maupun non 

akademik..   

 Santri yang memerlukan perlindungan khusus dan pendidikan khusus 

dapat berkembang optimal dan hidup secara layak dalam kehidupan normal 

karena dukungan keluarga. Hubungan antara orang tua dan santri perlu 

memperoleh perhatian dari pendidik. Bagaimana pendidik memerankan diri 

sebagai orang tua bagi santri di sekolah akan kita bahas secara khusus dalam 

perkembangan sosial.    

Faktor waktu (kematangan) adalah kesiapan fisik dan psikologis untuk 

melakukan fungsi. Individu harus hidup dan mengisi kehidupan secara 

bermakna bukan hanya hidup sebagai sekedar hidup atau hanya menjadi 

zombie berjalan atau robot yang tidak menikmati kehidupan. Proses belajar 

dan perolehan pengalaman dalam menyesuaikan diri dengan tuntutan 

lingkungan memerlukan kesiapan secara fisik maupun psikologis. Individu 

tidak dapat melakukan fungsi kehidupan dalam berbagai peran dengan 

maksimal jika belum sampai pada waktunya. Individu yang memiliki bakat 
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menyanyi dan didukung oleh orang tua dengan menyediakan fasilitas 

menyanyi tetap belum mampu menyanyi sempurna jika kemampuan 

bicaranya belum matang. Perubahan-perubahan yang terjadi begitu cepat 

dalam kehidupan, tetapi manusia sebagai individu adalah makhluk yang 

memiliki potensi untuk menyesuaikan diri. 

Interaksi bawaan, lingkungan dan waktu sebagai keutuhan membuat 

individu mengalami perubahan dalam dimensi perkembangan. Perubahan 

secara fisik, mencapai kematangan, menetap dan disadari karena melalui 

kehidupan sehingga membuat hidup lebih bermakna dan bahagia. 

Keberagaman kualitas perilaku sebagai prestasi merupakan aktualisasi 

potensi dalam penyesuaikan diri dengan tantangan lingkungan. 

   

3. Pengelompokkan keberagaman individual 

Keberagaman individual dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa 

kriteria sebagai berikut : 

a. Faktor yang mempengaruhi :  keberagaman bawaan dan keberagaman 

pembentukan lingkungan. Keberagaman individual karena potensi yang 

dimiliki oleh individu dari sejak lahir dan keberagaman individual karena 

pembentukan lingkungan baik pola asuh keluarga, pendidikan maupun 

lingkungan sosial.  

b. Ciri-ciri khas/ sifatnya : keberagaman fisik, keberagaman psikologis, dan 

keberagaman hasil belajar. Keberagaman fisik adalah keberagaman yang 

berkenaan dengan dimensi fisik atau kondisi fisik individu. Keberagaman 

psikologis adalah keberagaman yang berhubungan dengan dimensi 

psikologis individu. Keberagaman hasil belajar adalah keberagaman karena 

proses pendidikan baik formal terstruktur, nonformal interaksi dengan 

lingkungan, maupun informal pemaknaan pengalaman. 

c. Standar / nilai : keberagaman perilaku individu berdasarkan sistem nilai dan 

keyakinan.  Sistem nilai dan keyakinan universal maupun khusus. Sistem 

nilai universal adalah sistem nilai yang secara umum berlaku dibelahan bumi 
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manapun. Sistem  nilai khusus adalah sistem keyakinan yang dianut dan 

terinternalisasi sebagai pribadi individu.  

Pembahasan lebih lanjut tentang keberagaman individual pada modul ini 

didasarkan atas ciri khas/ sifatnya.  

4. Keberagaman Fisik 

Mengawali bahasan keberagaman fisik, cobalah tuliskan dalam tabel 1.2  

dibawah ini perbedaan-perbedaan tampilan fisik santri yang nampak. 

1 2 

3 4 

5 6 

7 8 

9 10 

11 12 

13 14 

 

Terdapat banyak indikasi keberagaman secara fisik yang dapat kita 

identifikasi dari mulai struktur tubuh, ciri-ciri fisik yang berhubungan 

dengan anggota tubuh,  gesture (sikap tubuh), mimik muka hingga gerakan-

gerakan tubuh.  

Keberagaman fisik pada awalnya merupakan keberagaman individual 

karena faktor bawaaan (herediter), baik dalam artian keturunan maupun yang 

terjadi selama dalam masa kandungan hingga dibawa pada saat terlahir. 

Faktor keturunan berarti keberagaman karena genitas.   Genitas yang 

diturunkan orang tua menentukan banyak sekali ciri fisik yang nampak oleh 

mata maupun tidak nampak oleh mata pada individu.  

Ciri fisik yang nampak oleh mata dari mulai struktur tubuh hingga 

bagian-bagian anggota tubuh. Antara lain : bentuk dan warna rambut, tinggi 

badan, bentuk tubuh, bentuk alis, bentuk bibir, lesung pipit, bentuk gigi 

hingga senyum. Ciri fisik yang tidak nampak oleh mata antara lain struktur 
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dna, golongan darah, struktur kimia tubuh dan kondisi organ dalam tubuh. 

Golongan darah seseorang dapat dilusuri dari kedua orang tuanya. Kita dapat 

mengatakan seseorang turunan siapa baik dari jenis golongan darah maupun 

dari rumus kimia golongan darah. Para ahli forensik dapat melakukan 

berbagai tes untuk mengidenifikasi jenazah dari sebagian anggota tubuh 

yang ada. Misalnya, pada saat ditemukan satu bagian lengan dapat 

diidentifikasi lengan tersebut dari lengan seorang wanita atau laki-laki 

dengan usia berapa tahun.  

  Perkawinan membuat orang tua (ayah dan ibu) menurunkan genitas 

baru pada keturunan (santri) yang sama dan berbeda karena gen dominan 

dari ayah dan dari ibu. Santri juga akan memiliki genitas pembawa sifat yang 

dari kedua orang tuanya yang mempengaruhi karakteristik kondisi fisik yang 

tidak nampak oleh mata tetapi mempengaruhi perilaku individu. Orang lain 

dengan mudah mengomentari seorang santri mirip siapa, karena ada ciri fisik 

yang nampak. Kakak beradik dalam suatu keluarga berbeda karena sel 

sperma yang bertemu dengan ovum membawa komposisi gen yang berbeda 

walaupun berasal dari struktur dna yang sama. Implikasinya individu 

menunjukkan profil ciri fisik yang khas dan unik. Terdapat ciri-ciri fisik 

yang berbeda dan salah satu atau beberapa ciri fisik yang sama. Bilamana 

ciri tersebut ditelusuri akan menggambarkan struktur dna yang menunjukkan 

ciri yang sama dari kedua orang tua atau salah satu orang tua (gen dominan)   

Keberagaman berdasarkan genitas mengikuti hukukm mendel. Hukum 

pada teori fisiologis yang menunjukkan berbagai kemungkinan turunan dari 

pertemuan dan persilangan sel perempuan dan jantan pada setiap kromoson 

dan gen. rekam jejak kromosom dan gen ini diturunkan pada beberapa - ada 

yang menyebutnya 7 (tujuh) -  generasi selanjutnya. Misalnya saja bentuk 

alis kita sama seperti bentuk alis nenek buyut dari ayah. Santri dengan 

golongan darah A pasti salah satu orang tuanya memiliki golongan darah A. 

Jika kedua orang tua tidak ada yang bergolongan darah A berarti ada yang 

salah dengan kondisi santri, mungkin saja santri bukan merupakan santri 

kandung. 
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Keberagaman fisik kemudian berkembang seiring dengan kondisi yang 

diterima oleh santri dalam kandungan ibunya. Kecacatan bisa terjadi karena 

faktor turunan dalam arti terjadi karena mutasi gen, kromosom dari orang tua 

rusak karena radiasi, penyakit atau faktor alam lain. Kecacatan pada santri 

lebih banyak bukan karena faktor keturunan tetapi karena berbagai hal 

selama proses konsepsi hingga dilahirkan. Pembentukan organ terjadi pada 3 

bulan pertama dalam kandungan. Bilamana terdapat kondisi-kondisi 

lingkungan yang tidak mendukung maka santri akan mengalami kecacatan 

baik karena tidak ada organ atau oragan tidak sempurna atau organ tidak 

berfungsi. Santri yang mengalami kekurang gizi dalam kandungan dapat 

terlahir dalam kondisi hydrocephalus (kepala membesar berisi cairan yang 

menekan otak hingga santri kemudian mengalami tuna grahita atau 

kecacatan mental). Setelah terlahir asupan gizi mempengaruhi proses 

tumbuh kembang. Kondisi kesehatan tubuh dan kemampuan fisik 

berpengaruh secara timbal balik dengan proses pertumbuhan dan 

perkembangan.    

 Latihan 

1. Deskpripsikan profil individu kembar non identifk yang 

menunjukkan perbedaan interindividual dan antarindividual 

2. Jelaskan prinsip hukum Mendel pada keberagaman individual santri 

Untuk memudahkan anda mengerjakan tugas, silahkan baca rambu-

rambu pengerjaan latihan sebagai berikut : 

1) pahami terlebih dahulu paparan tentang santri kembar, perbedaan 

interindividual dan perbedaan antar individual. Lakukan analisa 

dengan menggabungkan ciri-ciri santri kembar, perbedaan 

interindividual dan perbedaan antarindividual dengan pengalaman 

anda keseharian melihat dan bertemu dengan santri kembar. Lalu 

tuliskan ciri-ciri tersebut sebagai profil santri kembar  dalam tabel 

sebagai berikut : 
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Perbedaan interindividual Perbedaan antarindividual 

1. ciri fisik yang menonjol adalah 

tinggi badan 

1. jenis rambut yang berbeda dari 

kembarannya 

2. 2. 

3. 3. 

 

2) untuk menjawan soal ini, pertama baca ulang paparan tentang hukum 

mendel, lalu berikan contoh implikasi prinsip hukum mendel pada 

keberagaman individual 

Prinsip hukum mendel Implikasi keberagaman individual 

1. Genitas diturunkan 

oleh kedua orang 

tua 

1. Jenis rambut santri akan sama 

dengan jenis rambut salah satu 

orang tuanya 

  

  

  

 

C.I. RANGKUMAN 

       Tidak ada satupun individu sama persis dengan individu yang lain. Setiap 

individu unik dan khas bak karena faktor –faktor yang diturunkan oleh kedua 

orang tua, kondisi pada saat berada dalam kandungan maupun pengaruh dan 

hasil interkasi individu dengan lingkungan. Perbedaan yang khas dan unik 

tersebut disebut dengan keberagaman individual. Keberagaman individual dari 

sisi fisik lebih banyak disebabkan karena faktor herediter atau bawaan. Bawaan 

secara genitas maupun bawaan karena berbagai hal yang terjadi selama dalam 

kandungan ibu. Keberagaman karena faktor bawaan berkembang berdasarkan 

prinsip-prinsip genitas. Keberagaman fisik dapat dibedakan pada keberagaman 

yang nampak oleh mata seperti memiliki tahi lalat, bentuk alis, dan struktur 

tubuh. Keberagaman fisik akan mengikuti hukum mendel. 
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 Manusia diciptakan dengan kesempurnaan untuk setiap individu. 

Keberagaman merupakan bagian dari kesempurnaan ciptaan Allah pada 

manusia. Qs. Al-Hijr (15) : 28-29 “ Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman 

kepada malaikat, sesungguhnya, aku menciptakan seorang manusia dai tanah liat 

kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku 

menyempurnakan kejadiannya, dan aku telah meniupkan roh (ciptaa)-ku ke 

dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud” 

 

D.I. TES FORMATIF 

            1. Keberagaman Individual 

                a. perbedaan individu 

                b. ciri-ciri yang berbeda dari setiap individu 

                c. Perbedaan kondisi individu 

              d. Keragaman tampilan individu 

            2. Intraindividual 

                a. didalam diri individu 

                b. kondisi diri individu 

                c. Profil khas dari individu 

                d. hubungan individu dengan diri sendiri 

3. Prinsip genitas 

    a. hubungan antar kromosom 

    b. pengaruh faktor keturunan terhadap individu 

     c. struktur DNA 

     d. aturan/ hukum tentang komposisi gen 
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            4. Zygote 

     a. satu sel hasil dari pertemuan sel sperma dan sel ovum 

                b. penambahan sel sperma dan sel ovum 

                c. bakal calon individu 

                d. sel hasil hubungan sexual 

            5. DNA 

                a. struktur kromoson 

                b. struktur gen yang diturunkan oleh kedua orang tua 

                c. ciri-ciri individu secara genitas 

                d. ciri genitas pada kromosom 

            6. Kembar non identik 

                a. kembar dari satu indung telur dan satu seperma 

                b. kembar dari dua indung telur dan dua sperma 

                c. kembar dari satu indung telur yangmembelah sempurna 

                d. dua santri yang terlahir kembar  

            7. Mitosis 

                a. proses pembelahan sel zygote 

                b. duplikasi sel pada setiap kromosom 

                c. pembagian kromosom secara sempurna  

                d. pembanyakan sel setelah pembelahan sempurna 
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            8. Hukum mendel 

                a. hukum yang mengatur struktur genitas 

                b. hukum yang mengatur strukur kromosom 

                c. hukum yang mengatur penurunan genitas  

                d. hukum yang mengatur penurunan kromosom 

            9. Keberagaman yang kasat mata 

                a. ciri-ciri perbedaan individual yang nampak 

                b. ciri-ciri perbedaan individual yang tidak nampak 

                c. ciri-ciri perbedaan individu yang nampak oleh mata secara langsung 

                d. ciri-ciri perbedaan individu yang tidak nampak oleh mata secara langsung  

            10. Guru harus memahami keberagaman individual karena 

a. santri adalah individu, karenanya menunjukkan keberagaman       

                  individual 

b. setiap santri berbeda dengan santri yang lain 

c. pemahaman terhadap perbedaan individual membuat guru dapat  

                  memahami santri 

d. Santri berhak memperoleh pelayanan individual berdasarkan potensi 

individualnya. 

 

  



 

Perkembangan santri – Keberagaman individual Page 20 

 

 

B.II. KEGIATAN BELAJAR 2 

KEBERAGAMAN PSIKOLOGIS  

DAN HASIL BELAJAR 

 Keberagaman individual dapat diidentifikasi dari keberagaman yang sifatnya 

psikologis dan hasil belajar. Keberagaman psikologis yang dipaparkan pada modul ini 

dibatasi pada intelegensi, bakat, kepribadian dan minat. 

1. Keberagaman Intelegensi 

Intelegensi adalah kepasitas/ kemampuan/ kecakapan umum individu 

untuk menjalani kehidupan atau kemampuan individu untuk berbuat. Intelegensi 

adalah kecakapan yang sifatnya potensial, dibawa sejak individu lahir dan 

berkembang menjadi kecerdasan dalam kecakapan nyata sebagai prestasi 

(achievement). Konsep intelegensi pada saat ini berkembang dari intelegensi 

tunggal menjadi intelegensi jamak. Intelegensi tunggal merujuk pada kecerdasan 

intelektual, sehingga seringkali dipergunakan untuk mengukur kapasitas 

seseorang untuk mengikuti pendidikan dan pembelajaran. Kapasitas umum 

merupakan kesatuan utuh dari kapasitas/ kemampuan-kemampuan khusus yang 

disebut dengan bakat. Paparan tentang bakat dibahas secara khusus pada bagian 

kebaragaman bakat dan merupakan bagian bahasan kegiatan belajar dua ini. 

Instrumen yang digunakan untuk mengukur intelegensi tunggal disebut 

dengan tes intelegensi untuk santri usia sekolah dasar/ madrasah ibtidaiyah 

biasanya digunakan PM (Progresive Matrices) atau WISC (Wechler intelligence 

scala for children). Penggunaan alat tes baku hanya dapat dilakukan oleh 

psikolog atau konselor (guru bimbingan dan kosneling) yang memperoleh lisensi 

melakukan tes psikologis. Hasil pengukuran tes intelegsni berupa Skor IQ 

(intelligence Quation). Skor IQ menunjukkan katagori tingkat kecerdasan 

seeorang. Skor dan tingkat katagori kecerdasan dengan mempergunakan tes PM/ 

APM dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut : 
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   Tabel 2.1 Skor IQ dan Tingkat Kecerdasan 

Nilai/ Score Tingkat kecerdasan 

>140 Istimewa cerdas 

131 – 139 Sangat Cerdas 

120 – 130 Cerdas 

110 – 119 Diatas rata-rata 

90 – 99 Rata-rata 

80 – 89 Dibawah rata-rata 

70 – 79 Lambat 

< 50 Sangat lamban 

(Syamsu Yusuf, 2002) 

  

Intelegensi menunjukkan kemampuan, kecepatan dan ketepatan dalam 

mengerjakan satu aktivitas atau menyelesaikan suatu masalah. Dunia spionase 

menggabarkan inteligen adakah orang-orang yang cerdas, memiliki beragam 

kemampuan dan ketahanan dalam menghadapi berbagai permasalahan. Carl 

Witherington (Nana Syaodih, 2004 : 94) menyatakan enam ciri perbuatan yang 

cerdas, yaitu : 

1) Memiliki kemampuan yang cepat dalam bekerja dengan bilangan 

2) Efisien dalam berbahasa 

3) Kemampuan mengamati dan menarik kesimpulan dari hasil pengamatan 

yang cukup cepat 

4) Kemampuan mengingat yang cukup cepat dan tahan lama 

5) Cepat dalam memahami hubungan 

6) Memiliki daya khayal atau imajinasi yang tinggi 

Sejalan dengan pendapat Carl, Nana Syaodih (Syaodih, 2004 : 94) 

menyatakan beberapa ciri dari perilaku cerdas atau perilaku individu yang 

memiliki kecerdasan tinggi sebagai berikut : 

1) Terarah kepada tujuan 

2) Tingkah laku terkoordinasi 
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3) Sikap jasmaniah yang baik 

4) Memiliki daya adaptasi yang tinggi 

5) Berorientasi kepada sukses 

6) Mempunyai motivasi yang tinggi 

7) Dilakukan dengan cepat 

8) Menyangkut kegiatan yang luas 

Skor IQ dihitung berdasarkan jumlah soal yang dapat dijawab dengan benar 

oleh santri yang menyatakan usia mental seseorang dibagi dengan usia 

kronologis atau usia yang dihitung sejak kelahiran. Oleh karenanya jika santri-

santri memperoleh skor yang rendah berarti usia mental santri tersebut dibawah 

usia kronologisnya. Santri-santri tersebut menunjukkan perilaku mental yang 

tidak sesuai dengan usia kronologisnya sehingga berperilaku abnormal 

dibandingkan individu lain pada usianya. Santri-santri yang menunjukkan skor 

IQ dibawa 70 disebut juga santri-santri yang mengalami mental retardation atau 

tuna grahita atau ketunacakapan mental. Santri-santri tersebut berkesulitan untuk 

mengikuti pembelajaran secara umum sehingga memerlukan pendidikan dan 

bantuan pendidikan secara khusus di sekolah luar biasa. Apabila mereka 

bersekolah disekolah biasa dengan sistem inklusi maka mereka memerlukan 

layanan pendidikan khusus sesuai dengan kapasitas kemampuannya mengikuti 

proses pembelajaran.  

 Berdasarkan paparan tentang intelegensi, anda sebagai guru dapat 

mengidentifikasi santri cerdas di kelas anda msantriala santri  menunjukkan 

indikator perilaku : 

1. ………………………………………….. 

2. ………………………………………….. 

3. …………………………………………. 

4. …………………………………………. 
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Jawaban anda betul bilamana anda menjawab sebagai berikut. Santri dapat 

kita katakan sebagai santri yang cerdas bilamana : 1)  santri mudah memahami 

materi yang anda ajarkan, 2) kritis menayakan hal yang belum dipahami, 3) 

dapat menyelesaikan soal yang ada dipapan tulis dengan cepat dan tepat, 5) 

mengajukan idea atau tanggapan terhadap apa yang dijelaskan berdasarkan 

pengalaman keseharian, 6) dapat mempergunakan bahan yang tersedia untuk 

menyelesaikan permasalahan. Berapa banyak jawaban anda benar ?, jika 

minimal 3 jawaban benar, anda dapat memahami materi dan anda cukup dapat 

beradaptasi dengan permasalahan. 

Keberagaman individual ditunjukkan dalam keberagaman rentang skor IQ, 

baik ada level/ katagori yang sama maupun katagori yang berbeda. Rentangan 

skor membuat individu menunjukkan kemampuan yang berbeda dalam 

menyelesaikan masalah.  Individu dengan skor IQ yang sama pada usia tertentu, 

secara umum akan menunjukkan perilaku pada umumnya seseorang pada usia 

tertentu. Intelegnsi merupakan kesatuan utuh dari bakat atau kemampuan 

khusus. Implikasinya kemampuan seseorang dalam menyelesaikan 

permasalahan mungkin berbeda untuk permasalahan yang menuntut kemampuan 

khusus yang berbeda. 

Konsep intelegensi jamak atau kecerdasan jamak (Multiple Innelligence) 

diperkenalkan oleh Howard Gagner. Gardner tidak sepakat dengan asumsi 

intelegensi merupakan kesatuan kemampuan khusus. Menurut howard 

kemampuan untuk menyelesaikan masalah atau menghasilkan produk tidak 

dapat lepas dari seting budaya atau komunitas. Keterampilan menyelesaikan 

masalah merupakan pendekatan terhadap situasi untuk mencapai tujuan secara 

khusus dengan cara yang khusus. Dengan kata lain pendekatan multi budaya 

mendasasri pandangan tentang intelegensi. Tidak ada satu keterampilan spesifik 

untuk masalah secara umum. Dibutuhkan keterampilan khusus untuk menangani 

masalah secara khusus. Secara umum individu mungkin menunjukkan 

kemampuan pada hampir semua dimensi intelegensi, tetapi setiap individu tetap 

menunjukkan tingkat kemampuan yang berbeda.  
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Sketsa karakteristik dan kriteria intelegensi menurut Gardner dapat 

diidentifikasi dalam tujuh intelegensi sebagai berikut : 

a. Musical intelligence/ kecerdasan musik. Kecakapan bereaksi terhadap 

musik, instrument musik dan menunjukkan keterampilan bermusik yang 

tinggi. Individu peka terhadap nada, birama, sumber bunyi, instrument atau 

benda-benda yang akan menimbulkan bunyi, dan komposisi harmonisasi 

bunyi 

b. Bodily-kinesthetic intelligence/ kecerdasan kinestetik-gerakan fisik. 

Kemampuan individu untuk mengontol gerakan tubuh, kemampuan 

menampilkan gerakan-gerakan tubuh secara tepat untuk memainkan suatu 

permainan, kemampuan mengolah tubuh, serta kemampuan secara refleks 

melakukan gerakan secara halus dan harmoni mengikuti suatu ritme tertentu. 

c. Logical mathematical intelligence/ kecerdasan matematik – logis. Kecakapan 

untuk berpikir logis, kecakapan untuk berpikir ilmiah, pemahaman terhadap 

masalah, memahami konsep matematik, kecakapan menghitung, 

mengkalkulasi, memahami hubungan antar variabel, merumuskan hipotesa, 

melakukan evaluasi serta menerima atau menolak hasil penyelesaian 

masalah. Kemampuan mengkonstruksi pikiran untuk menyelesaikan 

permasalahan dengan keterampilan-keterampilan berpikir 

d. Verbal linguistic intelligence/ kecerdasan berbahasa. Kemampuan yang 

berhubungan dengan bagian khusus dari otak yaitu Broca”s Area. Bagian 

otak yang bertangggung jawab untuk memproduksi gramatikal. Kemampuan 

memhami kata, mempergunakan kata bahkan membuat kata untuk 

menyampaikan ide, memahami makna atau arti suatu peristiwa secara 

mendalam, dan mempengaruhi orang lain dengan kata-kata. 

e. Spatial intelligence/ kecerdasan ruang-visual/ kecerdasan berpikir dalam 

ruang tiga dimensi. Kemampuan menyelesaikan masalah secara spatial atau 

menyelesaikan masalah dengan membuat peta hubungan antar masalah, 

melihat permasalahan dati berbagai sudut pandang. Disebut juga kecakapan 

tiga dimensi atau ruang yang mengarahkan individu untuk mengendalikan, 
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mengubah, mengkreasi dan mencipta benda-benda tiga dimensi. Kecakapan 

spatial berhubungan dengan sistem memvisualisasi dan mempersepsi.  

f. Interpersonal intelligence/ kemampuan untuk menjalin relasi sosial dengan 

orang lain/ kecerdasan sosial. Kemampuan untuk memahami, merespon dan 

berinteraksi dengan orang lain, berkomunikasi secara kompleks, menghargai 

dan menghormati orang lain sebagai person, kemampuan menerima orang 

lain, dan menunjukkan minat, temperamen, motivasi serta perhatian secara 

tepat pada saat berhubungan dengan orang lain. Kesiapan untuk melayani 

orang lain dan menunjukkan pemahaman terhadap orang lain untuk 

membantu orang lain berperilaku atau menyelesaikan masalah. 

g. Intrapersonal Intellligence/ kecerdasan intrapersonal. Kemampuan 

mengetahui dan memahami aspek-aspek internal diri, meliputi perasaan yang 

dirasakan, kondisi emosi, memahami perilaku yang dilakukan serta 

kemampuan menerima dampak dari perilaku atau konsekwensi dari 

keputusan secara emosional.  

Setiap santri akan menunjukkan  kapasitas intelegensi yang berbeda. 

Perbedaan kapasitas baik dari karakteristik intelegensi yang menonjol 

maupun pada profil dalam karakteristik tersebut. Beberapa santri secara 

umum menunjukkan keunnggulan pada beberapa  karakteristik. Santri lain 

sangat unggul pada satu karakteristik. Gardner peduli terhadap implementasi 

pengembangan intelegensi jamak pada santri dalam proses pembelajaran dan 

pendidikan. Intelegensi ditampilkan dalam berbagai cara pada berbagai 

tingkatan perkembangan. Setiap intelegensi didorong untuk menjadi 

kemampuan nyata.    

     Gardner menyatakan kecerdasan jamak juga merujuk pada bagaimana 

cara santri belajar dan menerima informasi pembelajaran atau kita sebut 

dengan istilah gaya belajar. Seorang santri yang memiliki kecerdasan 

kinestetik akan belajar sambil terus menggerakkan badan, berjalan. Santri 

dengan kecerdasan musik akan merangkai hafalan menjadi lagu sehingga 

mudah memahami. Peserta lain memahami bahasan dengan menuangkannya 
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dalam bentuk matriks karena kecerdasan spatial yang menonjol. Pemahaman 

tentang gaya belajar santri dapat membentu guru menetapkan strategi 

pembelajaran yang tepat untuk memfasilitasi pencapaian hasil belajar, 

mengeliminasi permasalahan yang timbul dalam proses pembelajaran serta 

mengukur hasil belajar. 

 

2. Keberagaman Bakat 

Bakat adalah kapasitas atau kemampuan khusus/ inherent dalam diri 

individu yang dibawa sejak lahir dan terkait dengan struktur otak. Istilah bakat 

terjemahan dari aptitude, merupakan potensi atau kemampuan yang potensial 

yang perlu dikembangkan atau dilatih. Bakat terkait dengan unjuk kinerja atau 

penguasaan pola tingkah laku tertentu. Apabila dikaitkan dengan konsep 

intelegensi umum dan intelegensi khusus menurut sperman maka bakat berada 

dalam konsep yang sama dengan intelegensi jamak atau kecerdasan jamak. 

Guillford tidak sepakat karena menurutnya bakat banyak sekali sebanyak 

aktivitas yang dapat dilakukan individu. Guillford mengidentifikasi paling tidak 

ada 210 jenis bakat.  

Menurut Guillford (Syaodih,2004:102) Bakat terkait dengan tiga 

komponen  yaitu : intelektual, perceptual dan psikomotorik. Komponen 

intelektual terdiri dari aspek pengenalan, ingatan, berpikir konvergen, berpikir 

divergen dan evaluasi. Komponen perceptual meliputi aspek pemusatan 

perhatian, ketajaman indra, orientasi ruang dan waktu, keluasan dan 

kecepatanmepersepsi. Komponen psikomotorik  terdiri atas aspek : rangsangan, 

kecepatan dan kekuatan gerak, ketepatan, koordinasi gerakan dan kelenturan. 

Seseorang yang memiliki bakat pada bidang tertentu akan memenuhi kriteria 

aspek untuk semua komponen.  

Pada keseharian terdapat tiga istilah yang berhubungan dengan bakat 

yang perlu memperoleh perhatian dari pendidik. Ketiga istilah adalah bakat, 

berbakat dan keberbakatan. Istilah bakat merujuk pada kemampuan khusus yang 
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dimiliki individu. Berbakat merujuk pada individu dengan  kemampuan yang 

tinggi pada kemampuan umum (intelegensi) dan kemampuan dalam berbagai 

bidang khusus. Dengan kata lain seseorang dikatakan berbakat karena 

menunjukkan kecerdasan intelektual yang tinggi, kemampuan menyelesaikan 

masalah pada berbagai bidang dalam waktu yang cepat, trampil, menunjukkan 

kinerja dan hasil kerja yang tepat dan akurat, dikerjakan dengan mudah serta 

menunjukkan harmoni. Keberbakatan merujuk pada konsep kapasitas umum 

(intelegensi) merupakan kesatuan utuh berbagai kemampuan individu, sehingga 

pada dasarnya semua individu memiliki kemampuan-kemampuan khusus dalam 

dirinya tetapi dalam kadar yang berbeda-beda.  

Setiap individu memiliki keberbakatan dalam berbagai bidang dalam 

kapasitas yang berbeda atau profile yang berbeda. Individu akan menunjukkan 

kapasitas atau kemampuan khusus yang tinggi pada satu bidang, individu  kita 

sebut memiliki bakat. Individu dengan kemampuan khusus yang tinggi dalam 

berbagai bidang atau menunjukkan keunggulan secara umum pada berbagai 

kapasitas kita sebut berbakat. Contoh : Semua individu memiliki keberbakatan 

menyanyi dalam ingkat kemampuan yang berbeda. Penyanyi H. Roma Irama 

memiliki bakat pada bidang menyanyi, tetapi sekaligus merupakan orang 

berbakat dalam bidang musik karena tidak hanya menyannyi Roma Irama pandai 

memainkan alat musik, dapat membuat lagu dan mengaransement lagu, dapat 

memimpin kelompok musik, seorang yang memiliki entreupreneurship dalam 

bidang seni dan musik, serta trampil berakting 

Pendidik diharapkan menghargai keberbakatan dan bakat individu, 

memfasilitasi bakat dan unjuk kemampuan dari kondisi berbakat yang dimiliki 

individu. Pemahaman terhadap potensi yang dimiliki, upaya penyaluran dan 

penempatan serta perlakuan yang tepat untuk bakat dan potensi berbakat yang 

dimiliki membuat individu dan sekolah memperoleh manfaat. Penyaluran 

potensi bakat dan berbakat yang dimiliki menjadi prestasi membuat individu 

memiliki persepsi yang positif dan harga diri yang tinggi, Prestasi yang dicapai 

santri membuat hasil pendidikan secara nyata unggul. .   
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3. Keberagaman Kepribadian 

Anda pernah mendengar lagu “ panggung sandiwara”, sebagian 

liriknya…. dunia ini panggung sandiwara, semuanya mudah berubah, ….. ada 

peran wajar dan ada peran berpura-pura, mengapa kita bersandiwara…… peran 

bercinta bikin orang mabuk kepayang,  dst. 

Lirik pada lagu itu menggambar bagaimana perilaku manusia dan peran-peran 

apa yang ditampilkan oleh manusia dalam kehidupan keseharian.  

Pada kesempatan lain kita menyimak santri kita membaca dengan penuh minat 

ramalan bintang atau ramalan tentang kondisi seseorang dari ciri-ciri tampilan 

orang tersebut.  

Pada dimensi psikologis gambaran pada lirik dan kondisi-kondisi yang ingin 

diketahui seseorang tentang dirinya merupakan sebagian pembicaraan tentang 

kepribadian. Kepribadian diartikan dari kata personality berasal dari kata latin 

persona yaitu topeng atau memerankan. Dengan kata lain kepribadian adalah 

kemampuan individu untuk menyesuaikan diri secara sehat sesuai dengan 

tuntutan peran yang harus ditampilkan sesuai dengan situasi.  

 Gordon Allport mereviu 50 cara yang berbeda untuk mendefinisikan 

kepribadian, dan mendefinisikan kepribadian adalah organisasi dinamis dalam 

diri individu sebagai sistem psikofisis yang menentukan karakteristik perilaku 

dan pemikiran. Penjelasan definisi kepribadian menurut Allport sebagai berikut : 

a. Organisasi dinamis maksudnya kepribadian selalu berubah dan tumbuh dari 

setiap aspek dalam kepribadian (dinamis). Kepribadian bukan sesuatu yang 

menetap tumbuh dan berkembang menuju kebijaksanaan dan kedewasan 

sebagai individu.  

b. Psikofisis artinya kepribadian merupakan perpaduan antara pikiran dan 

tindakan fisik. Kepribadian bukan hanya kondisi semua kondisi mental atau 

kondisi biologis tetapi kombinasi dari keduanya. Kondisi mental seseorang 

juga ditunjukkan oleh kondisi fisiknya.  

c. Menentukan artinya kepribadian adalah sesuatu dan melakukan sesuatu. 

Tampilan kepribadian menunjukkan peran aktif dan atau secara langsung 

pada perilaku dan pemikiran yang spesifik. Kepribadian tidak hanya 
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menyatakan apa yang diperbuat individu tetapi juga mengapa individu 

berbuat atau latar belakang yang menyebabkan individu berbuat sesuatu. 

d. Karakteristik perilaku dan pemikiran adalah apapun yang individu lakukan 

dan pikirkan itulah karakteristik dari individu. Setiap individu adalah unik 

dan tidak ada yang sama dengan yang lain. Keunikan merupakan hasil dari 

keberfungsian dan hukum pembawaan dan lingkungan. Keunikan termasuk 

kepasitas individu dalam menyesuaikan diri secara khas terhadap lingkungan 

baik lingkungan fisik maupun lingkungan psikologis. 

Allport percaya ciri-ciri kepribadian merupakan predisposisi respons 

individu dengan berbagai cara yang bermakna terhadap berbagai stimulasi yang 

berbeda. Ciri kepribadian merupakan hal yang nyata yang menjelaskan suatu 

perilaku. Ciri tampil pada setiap individu. Ciri menentukan alasan seseorang 

berperilaku. Ciri dapat ditampilkan secara empiris, karena perilaku individu dapat 

diobservasi sepanjang waktu. Ciri merupakan respons individu yang konsisten dan 

koheren. Ciri tidak secara tegas membedakan dari yang lain, terdapat kondisi secara 

umum. Ciri merepresentasikan perbedaan karakteristik, tetapi berkorelasi secara 

tinggi dengan yang lainnya. Ciri dapat dikelompokkan sebagai ciri individual yang 

menunjukkan keunikan individu dan ciri umum yang menunjukkan karakteristik 

komunitas dari suatu budaya dan bangsa. 

Berdasarkan definisi tentang kepribadian dan konsep ciri kepribadian, 

keberagaman individu menjadi sangat luas. Keunikan setiap individu tidak dapat 

dihitung dengan jari. Keunikan cara tertawa saja akan membuat jumlah jari tidak 

cukup untuk menggambarkannya. Dari mulai tertawa tanpa suara, tertawa kecil, 

terseyum, tertawa terbahak-bahak, tertawa terkikik-kikik, tertawa bahagia dan 

banyak lagi sebutan untuk menggambarkan bagaimana orang tertawa. Untuk 

kepentingan pemahaman individu beberapa ahli menggolongkan berbagai tipe 

kepribadian individu. Salah satu tipologi kepribadian adalah tipologi Hippocrates 

dan galenus yang menetapkan tiplogi berdasarkan cairan-cairan yang ada dalam diri 

individu. 
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Menurut Hippocrataes dan Galenus tipologi individu sebagai berikut 

(Syamsu Yusuf, 2002 : 95-98): 

a. Tipe Kholeris, cairan badaniah yang paling dominan adalah chole (empedu 

kuning). Individu  bertipe kholeris adalah seseorang yang optimis, berpola 

cita hebat, sifat perasaanya tidak tenang, mudah marah, lekas bereaksi 

negatif, hatinya mudah terbakar, enerjik dan fanatik. Individu memiliki 

keinginan berprestasi tinggi, maunya menang sendiri dan memiliki sifat 

egois yang kuat. Pada sisi sosial individu kurang toleran, kurang percaya 

kepada orang lain dan selalu gelisah bila tidak berkuasa. 

b. Tipe melanklolis, cairan badaniah yang paling dominan adalah melancho 

(empedu hitam). Individu dengan tipologi melankholis memiliki sifat 

pesimis, mudah kecewa, muram, murung, selalu merasa tertekan, kurang 

bergairah, cengeng dan rendah diri.  

c. Tipe phlegmatic, cairan tubuh yang dominan adalah phlegm (lendir). 

Individu dengan tipe phlematis memiliki sifat khas tenang, tidak regang, 

dingin kuang perdulian, sabar tidak lekas panik, tidak mudah dipengaruhi 

dan tidak tidak lekas tersinggung. Pada sisi sosial individu mengalami 

kesulitan untuk menyesuaikan diri, bersifat hati-hati, suka bekerja dan 

bersemangat, menepati janji dan jujur. 

d. Tipe Sanguinis, cairan tubuh yang dominan adalah sanguis (darah). Tipe 

sanguistik memiliki sifat-sifat khas periang, mudah berganti haluan, peka, 

mudah terseret arus, tidak takut resiko, percaya pada diri sendiri, gampang 

dan lekas puas, dan kurang stabil. Sifat daya reaksinya cepat mereaksi tapi 

mudah luntur, kurang teratur, kurang teliti, cepat menyesuaikan diri dan 

cepat mengatasi persoalan namun sering kurang tuntas. 

Berdasarkan paparan tipologi kepribadian, dengan melakukan refleksi diri 

dapatkan anda memprediksi, anda termasuk pada tipe kepribadian apa?. Coba 

anda tuliskan ciri-ciri karakter anda : 

a. ………………………………………. 
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b.  …………………………………………. 

c. ………………………………………….. 

d. …………………………………………. 

Berdasarkan ciri-ciri yang anda sebutkan, tipologi kepribadian anda adalah 

…………..   

Anda akan menyebutkan satu tipe karena mungkin pada tipologi tersebut 

anda merasa memiliki ciri-ciri yang paling mirip. Karakteristik ciri ada yang 

anda rasakan tidak sesuai atau berada pada tipologi lain. Kemungkinan tersebut 

bisa terjadi karena mungkin memang karakteristik diri anda berada diantara dua 

tipologi. Pengalaman anda menentukan tipologi kepribadian anda, dapat menjadi 

dasar untuk memahami perbedaan tipologi murid-murid anda. 

Ciri-ciri yang mendeskripsikan tipologi merujuk pada dimensi-dimensi 

kepribadian. Dimensi meliputi karakter, temperamen dan sikap. Karakter 

merujuk pada keteguhan individu terhadap aturan. Kita lebih sering 

menyebutkanya sebagai sifat. Contoh : jujur, teliti dan disiplin. Temperamen 

adalah kecenderungan reaksi emosi pada suatu situasi emosional. Kemampuan 

individu menunjukkan afeksi dan kemampuan mengelola emosi. Contoh : 

periang, peka, dan tidak lekas tersinggung. Sikap adalah kecenderungan individu 

untuk bertindak atas dasar rasa senang. Rasa senang membuat individu bersikap 

positif. Contoh : kecepatan menyesuaikan diri dan keinginan untuk berprestasi.  

4. Keberagaman Minat 

Minat adalah kecenderungan individu untuk menyukai sesuatu berdasarkan 

sistem nilai yang melandasinya. Minat merupakan suatu kontinum yang terus 

berkembang. Minat yang paling dasar adalah kesukaan individu karena ada ciri 

atau dimensi yang menarik dari objek. Tingkat yang kedua adalah kesukaan 

individu karena melihat ada banyak orang yang menyukai atau terlibat dengan 

objek. Tingkat yang ketiga adalah kesukaan karena merasakan manfaat atau 

kebahagiaan dari keterlibatan dengan objek. Tingkat yang keempat kesukaan 
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karena menyakini atau berdasarkan suatu sistem nilai. Tingkat yang terakhir 

kesukaan karena sudah merupakan bagian yang terinternalisasi dalam diri dan 

menjadi sistem nilai dalam menjalani kehidupan. 

Contoh : minat pada olah raga pagi. Pada tingkat pertama individu berminat 

berolah raga pagi karena nampaknya menyenangkan menghirup udara pagi yang 

segar. Pada tingkat kedua individu berolah raga pagi karena banyak yang 

berolah raga pagi sehingga menyenangkan. Pada tingkat ketiga berolah raga pagi 

karena merasa bugar. Pada tingkat keempat berolah raga pagi karena 

menyehatkan dan dapat menurunkan berat badan. Pada tingkat kelima individu 

berolah raga pagi karena olah raga merupakan kebutuhan dan merasakan 

ketidaknyamanan bila tidak berolah raga. 

Tingkatan minat akan mempengaruhi perhatian individu terhadap suatu 

objek. Implikasinya perhatian santri terhadap mata pelajaran dipengaruhi oleh 

minat terhadap mata pelajaran. Lebih jauh lagi pendidik dapat meningkatkan 

kapasitas perhatian santri msantriala dapat meningkatkan/ mengembangakn 

minat santri.  

5. Keberagaman Hasil Belajar 

Keberagaman hasil belajar adalah perbedaan kapasitas/ kemampuan dan 

perilaku individu karena proses belajar. Belajar dalam konteks pendidikan 

formal maupun dalam konteks pengalaman keseharian. Belajar adalah usaha 

sadar individu untuk melakukan prubahan perilaku. Perubahan perilaku baik 

berkenaan dengan ranah kognitif, afektif maupun psikomotor. Proses belajar 

membuat individu memiliki atau menguasai kemampuan. Kemampuan yang 

diperoleh oleh individu bersifat menetap dan menyeluruh pada diri individu 

karena dilakukan secara sadar. 

Keberagaman hasil belajar dalam konteks pendidikan formal antara lain : 

pengetahuan, sikap, keterampilan psikologis, keterampilan vocational, 

kemampuan untuk berbuat, keyakinan, prestasi akademik, prestasi non 

akademik. Pendidikan formal maupun non formal secara kelembagaan membuat 
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individu mengetahui, dapat berbuat, menjadi seseorang memiliki kemampuan 

serta membangun komunitas dengan belajar hidup bersama orang lain. 

Keberagaman hasil belajar dalam konteks pengalaman keseharian antara lain : 

kebiasaan, hobi, kesukaan terhadap sesuatu. Interaksi individu dengan 

lingkungan baik lingkungan personil maupun material mendorong individu 

berperilaku menerima, menolak atau mempergunakan lingkungan. Individu 

mengatur ritme kehidupannya secara berulang sehingga menjadi kebiasaan. 

Pengalaman menyenangkan dalam melakukan sesuatu dan dirasakan 

memberikan kebahagiaan membuat individu mengembangkan hobi.  

Pencapaian prestasi akademik merupakan contoh yang tentu paling 

sering anda temui dalam keseharian tugas anda sebagai pendidik. Penguasaan 

keterampilan akademik dan perhatian siswa dalam mengikuti materi pelajaran 

membuat siswa mencapai hasil belajar yang baik. Anda menemukan santri 

dengan potensi intelektual yang tinggi tetapi tidak menunjukkan pencapaian 

hasil belajar yang setara karena merasa tidak memiliki teman di kelas. 

Sebaliknya anda menemukan santri yang kemampuannya terbatas tetapi 

mencapai hasil belajar yang baik karena tekun dan memiliki jadwal belajar yang 

teratur.  

Banyak santri mengatakan merasa mudah mengikuti pelajaran karena 

menyukai guru. Banyak siswa yang tidak bisa berenang menjadi pandai 

berenang karena ikut latihan renang. Pada bulan Ramadhan orang-orang bisa 

menahan diri untuk tidak makan dan minum karena merasa yakin sedang puasa.  

Seseorang yang memperoleh pengalamanyang tidak menyenangkan dengan 

suatu makanan menjadi tidak mau makanan tersebut. Kita terbangun dari tidur 

pada jam dimana kita biasa terbangun selelah apapun tubuh kita. 
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 Latihan 

Berdasarkan paparan keberagaman psikologis dan hasil belajar, 

identifikasi persamaan dan perbedaan keberagaman yang ditampilkan oleh 

individu pada tabel sebagai berikut : 

Keberagaman individual Persamaan Perbedaan 

Keberagaman intelektual   

   

Keberagaman bakat   

   

Keberagaman Kepribadian   

   

Keberagaman Minat   

   

Keberagaman Hasil belajar   

   

 

Untuk dapat menjawab latihan bacalah ulang konsep keberagaman untuk 

masing-masing keberagaman. Cobalah memahami contoh dan menjawab latihan 

pada setiap dimensi keberagaman. Pemahaman anda terhadap contoh dan 

kemampuan anda mengisi latihan akan mempermudah anda mengisi latihan ahir 

kegiatan belajar 2. 

C.II. RANGKUMAN 

Keberagaman psikologis dapat didentifikasi dari keberagaman 

intelegensi, bakat, kepribadiandan minat. Keberagaman intelegensi dapat 

dibedakan dalam intelegensi tunggal dan intelegensi jamak. Intelegensi tunggal 

adalah keberagaman kapasitas umum individu dalam menjalani kehidupan, 

sering disebut sebagai kapasitas intelektual atau kemampuan persekolahan. 

Intelegensi jamak adalah kapasitas/kemampuan individu dalam  menyelesaikan 
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permasalahan tertentu, sering disebut sebagai kecerdasan jamak dan 

menunjukkan gaya belajar seseorang. Keberagaman bakat merujuk pada 

kemampuan khusus individu. Individu yang secara umum menunjukkan 

kapasitas yang unggul dalam berbagai bidang disebut sebagai individu yang 

berbakat. Keberagaman kepribadian menunjukkan perbedaan ciri individu yang 

unik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan. Keberagaman minat 

merupakan rasa suka individu terhadap suatu objek. Keberagaman hasil belajar 

merupakan keberagaman individual karena proses belajar yang dialami oleh 

individu.  

  Keberagaman manusia menunjukkan Allah SWT tidak menciptakan 

manusia dengan sembarangan. Allah SWI menciptakan manusia bukan main-

main sebagaimana Qs An-Nur (23): 115 “maka apakah kamu mengira bahwa 

kami menciptakan kamu main-main (tanpa ada maksud) dan bahwa kamu tidak 

akan dikembalikan kepada kami ?. Allah menciptakan sebagai makhluk dengan 

proporsi kemakhlukan yang terbaik QsAt-Tin (95) : 4 “sungguh kami telah 

menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Msantriala 

keberagaman yang dimiliki oleh manusia tidak disadarai sebagai potensi untuk 

mengabdi dan beribadah kepada yang maha kuasa maka ingatlah janji Allah Qs 

At-Tin (95) : 5-6  “ kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-

rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; maka 

mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. 

  Pemahaman pendidik terhadap keberagaman individual santri membantu 

pendidik memandang santri sebagai individu secara utuh. Pandangan positif 

terhadap santri memberikan energi psikologis dalam bertindak dan berperilaku 

dalam melakukan proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang dilandasi oleh 

pemahaman terhadap santri mengembangkan suasana pembelajaran yang 

menyenangkan. Proses pembelajaran juga mendorong pengembangan potensi 

keberagaman individual menjadi prestasi indiviidu sebagi aktualisasi potensi 

yang dimiliki. Kepuasaan atas aktualisasi diri membuat santri memiliki konsep 

diri yang positif. Konsep diri yang positif mendorong santri memiliki kesiapan 
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untuk terus belajar sehingga dapat berbuat banyak untuk kepentingan diri 

sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, negara bahkan mungkin dunia. 

  Pendidik juga memiliki tanggung jawab untuk membuat santri 

memahami potensi keberagaman individual yang dimilikinya, mengembangkan 

kesadaran bahwa potensi yang dimilikinya harus digunakan seoptimal mungkin 

mungkin untuk beribadah kepada Allah SWT. Aktualisasi potensi sebagai 

prestasi merupakan bentuk rasa syukur atas anugrah potensi yang diberikan 

Allah SWT kepada kita.  

D.II  TES FORMATIF 

1. Intelegensi 

    a. kemampuan individu 

    b. Kapasitas individu untuk menyelesaikan permasalahan 

    c. potensi individu secara khusus 

    d. kemampuan individu menampilkan potensi diri 

2. IQ 

   a. skor yang menunjukkan tingkat atau kualifikasi intelegensi seseorang 

   b. intelegensi intelektual 

  c. skor usia mental individu 

   d. kemampuan individu dalam menyelesaikan masalah 

3. Intelegensi jamak 

    a. keberagaman intelegensi 

    b. kemampuan individu untuk menyelesaikan permasalahan secara khusus 

    c. bakat individu 
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    d. intelegensi yang khusus sesuai dengan kapasitas individu  

4. Musical Intelligence 

     a. kemampuan individu menyelesaikan masalah berhubungan dengan musik 

     b. kemampuan individu bermain musik 

     c. kemampuan individu menyanyikan lagu 

     d. kemampuan individu bermusik 

  5. Bakat 

      a. kemampuan individu berbuat pada bidang tertentu 

      b. potensi khusus individu 

      c. kemampuan khusus individu dalam suatu bidang tertentu 

      d. kemampuan individu menghasilkan karya  

        6.  Berbakat 

             a. individu yang memiliki banyak bakat 

             b. individu dengan bakat yang sangat tinggi pada suatu bidang 

             c. individu yang menunjukkan kemampuan yang sangat tinggi pada berbagai  

                 bidang 

d. Individu yang menunjukkkan kemampuan yang sangat tinggi pada semua 

bidang yang diminatinya 

  7. Kepribadian 

      a. watak individu yang khas 

      b. identitas diri individu 
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      c. kondisi psikologis yang menunjukkan karakter individu 

      d. kemampuan individu menyesuaikan diri secara unik dengan lingkungan 

  8. Tipologi Sanguinis 

      a. tipe karakteristik pribadi individu yang optimis 

      b. tipe karakteristik pribadi individu yang tenang 

      c. tipe karakteristik pribai individu yang pesimis 

      d. tipe karakteristik pribadi individu yang periang 

  9. Minat 

      a. kecenderungan individu bertindak atas dasar rasa senang 

      b. kecenderungan individu menyukai sesuatu 

      c. kecenderungan individu berperilaku yang menyenangkan 

      d. kecenderungan individu mencari kesenangan 

10. Keberagaman hasil belajar 

      a. perbedaan perilaku individu di sekolah 

      b. perbedaan perilaku atas dasar kesadaran individu untuk merubah              

perilaku 

c.Keragaman perilaku yang ditampilkan individu karena proses belajar 

d.Keragaman perilaku yang dikuasai individu dari proses pembelajaran 

 

B. GLOSARIUM 

Bakat : kemampuan khusus individu dalam suatu bidang 

Berbakat : individu yang memiliki banyak kemampuan khusus termasuk 

kapasitas intelektual 

Intelegensi : kapasitas umum individu 
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Intelegensi jamak : kapasitas individu dalam menyelesaikan permasalahan 

khusus 

IQ : skor intelegensi yang diperoleh dari perhitungan usia mental dibagi usia 

kronologis 

Keberbakatan : tingkat kemampuan individu dalam berbagai bidang 

Keberagaman individual : perbedaan-perbedaan yang dimiliki individu dan antar 

individu 

Keberagaman fisik : perbedaan ciri-ciri dan kondisi fisik 

Keberagaman Psikologis : perbedaan ciri dan kondisi psikologis individu 

Keberagaman hasil belajar : perbedaan tampilanperilaku individu karena proses 

belajar 

Tipologi kepribadian : pengelompokkan ciri dan karakteristik perilaku individu 

Unik : ciri khas pribadi individu yang berbeda dari individu yang lain 
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D. KUNCI JAWABAN TES FORMATIF 

Kegiatan Belajar 1 

1.  B. keberagamanan individual adalah ciri-ciri yang  khas dan unik dari setiap 

individu yang membuat individu berbeda dengan individu yang lain. 

2. C. Intraindividual adalah keberagaman individu dalam profil diri. Profil diri 

individu berbeda antar aspek baik fisik maupun psikhis. Perbedaan 

intraindividual membuat individu profil individu unik. 

3. D. Prinsip genitas adalah aturan-aturan yang mengikat pada pada pembentukan 

gen pada individu yang diturunkan dari kedua orangtua 

4. A. Zygote adalah pertemuan sel sperma dan sel ovum menjadi satu sel bakal 

individu. 

5. B. Struktur genitasyang diturunkan oleh orang tua pada setiap kromosom 

individu 

6. B. Santri yang terlahir kembar karena dua ovum dan dua sperma bertemu pada 

saat bersamaan pada proses hubungan sexual 

7. B. Mitosis adalah proses duplikasi sel secara sempurna pada proses pembelahan 

sel 

8. C. Hukum mendel adalah hukum dalam ilmu fisiologis yang mengatur tentang 

penurunan genitas`dari orang tua pada santri dan keturunan selanjutnya. 

9. C. Keberagaman yang kasat mata adalah ciri-ciri perbedaan individu yang dapat 

dilihat oleh mata  

10. C. Keberagaman individual menunjukkan profil potensi dan kondisi santri setiap 

individu. Perbedaan profil intraindividual maupun interindervidual atau antar 

individual. Pemahaman secara utuh keberagaman individual akan membantu 

pendidik memahami santri secara utuh hingga dapat mengembangkan 

perencanaan, pelekasanaan dan evaluasi pembelajaran secara lebih tegas. 

Kegiatan belajar 2 

1. B. Intelegensi adalah kapasitas/ kemampuan individu secara umum untuk 

menjalani kehidupan yang dibawa sejak lahir 
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2. A. IQ adalah skor yang menunjukkan tingkat atau kualifikasi intelegensi 

intelektual seseorang yang dihitung berdasarkan perbandingan usia mental 

dengan usia kronologis 

3. B. Intelegensi jamak adalah kapasitas intelegensi yang menunjukkan 

kemampuan individu untuk menyelesaikan masalah secara khusus. Gadner 

berpendapat kapasitas intelegnsi bukanlahmerupakan suatu kesatuan, tetapi 

merupakan dimensi-dimensi secara khusus yang menunjukkan kapasitas 

individu secara khusus dalam menyelesaikan permasalahan 

4. A. kapasitas kemampuan individu untuk menyelesaikan berbagai permasalahan 

yang berhubungan dengan bunyi, nada, alat-alat yang menimbulan bunyi dan 

anda, dan harmonisasi yang menghasilkan bunyi dan nada 

5. C. bakat adalah potensi, kemampuan , kapsitas individu yang dibawa sejak lahir 

dalam suatu bidang tertentu. Menurut Gilford ada 210 jenis bajak yang dapat 

diindentifikasi. 

6. C. Berbakat adalah kemampuan individu yang tinggi pada berbagai bidang 

sehingga secara umum individu menunjukkan kemampuan yang tinggi karena 

penjumlahan dan komposisi kapasitas bakat menunjukkan intelegensi seseorang 

7. C. kepribadian adalah organisasi dinamis dalam diri individu sebagai sistem 

psikofisis yang menentukan karakteristik perilaku dan pemikiran 

8. D. Tipe Sanguinis, cairan tubuh yang dominan adalah sanguis (darah). Tipe 

sanguistik memiliki sifat-sifat khas periang, mudah berganti haluan, peka, 

mudah terseret arus, tidak takut resiko, percaya pada diri sendiri, gampang dan 

lekas puas, dan kurang stabil. 

9. B.  Minat adalah kecenderungan individu untuk menyukai sesuatu berdasarkan 

sistem nilai yang melandasinya 

10. C. Keberagaman hasil belajar adalah perbedaan kapasitas/ kemampuan dan 

perilaku individu karena proses belajar   


