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MENGENAL POTENSI DIRI 

Oleh: 
BK SMK Negeri 1 Samarinda 

 
 

A. Pengertian Potensi Diri 

Anda dapat menjadi sukses ketika mampu mengubah potensi dalam diri anda menjadi 
kompetensi yang diharapkan. Potensi diri adalah kemampuan, kekuatan, baik yang 
belum terwujud maupun yang telah terwujud, yang dimiliki seseorang, tetapi belum 
sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal yang masih terpendam dan 
mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan jika didukung dengan latihan dan sarana 
yang memadai. 

Secara umum, potensi dapat diklasifikasikan sebagai berikut :  

 Kemampuan dasar, seperti tingkat intelegensi, kemampuan abstraksi, logika 
dan daya tangkap. 

 Etos kerja, seperti ketekunan, ketelitian, efisiensi kerja dan daya tahan terhadap 
tekanan. 

 Kepribadian/Perilaku, yaitu pola menyeluruh semua kemampuan, perbuatan, 
serta kebiasaan seseorang, baik jasmaniah, rohaniah, emosional maupun sosial 
yang ditata dalam cara khas di bawah aneka pengaruh luar. 

A.   Potensi Diri  berupa Perilaku 
 
1.  Perilaku  Negatif Yang Perlu Dihilangkan  
 
Selain setiap manusia memiliki potensi-potensi diri yang positif, setiap manusia juga 
memiliki potensi diri yang negatif yang tentu saja perlu dihilangkan, agar dapat mencapai 
kesuksesan hidup serta mampu menorehkan prestasi-prestasi yang layak diandalkan. 
Beberapa potensi-potensi negatif ini di antaranya : 
 

1) Mudah diadu domba. Semua kelebihan yang dimiliki dapat hilang percuma jika 
seseorang masih mudah diadu domba. Dalam berbagai aspek kehidupan hendaknya 
harus berhati-hati karena seseorang bisa diadu domba atau bahkan mungkin tergoda 
untuk menjadi pelakunya. Hal ini arus dihindari, karena sangat merugikan diri 
sendiri. 

2) Kurang berhati-hati. Pepatah “biar lambat asal selamat” memang bisa diganti 
dengan “biar cepat tapi selamat”, tetapi tetap harus waspada dan berhati-hati. 
Mengapa demikian? Oleh karena kita sering terburu-buru tanpa memperhatikan 
resiko lainnya asalkan tujuan tercapai. Akibatnya memang tujuan tercapai tetapi ada 
resiko besar yang didapatkan. 

3) Emosional. Emosional merupakan suatu keadaan perasaan atau kondisi kejiwaan 
yang sedang labil sehingga dapat mengganggu hubungan dengan orang lainnya. 
Biasanya muncul pada saat keadaan tidak normal, sehingga individu yang sedang 
emosional kurang bisa mengendalikan diri. Dia bisa marah, berteriak ataupun 
menangis.  
Sebenarnya semua aktivitas tadi boleh saja dilakukan asalkan tetap terkendali dan 
tidak mengganggu orang lain. Potensi diri yang positif adalah jika kita tidak mudah 
emosional yaitu kita memiliki kecerdasan emosi (emotional quotient) yang baik. 
 
 
 

http://dadangjsn.blogspot.com/2014/04/kunci-meraih-prestasi-dengan-terus.html
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4) Kurang percaya diri. Banyak dari generasi muda yang belum mengerjakan 
sesuatu sudah menyerah dengan mengatakan tidak mampu melaksanakannya. Jadi 
generasi muda menyerah atau kalah sebelum bertanding. Sebenarnya ada 
kemampuan tetapi karena kurang percaya diri menjadi tidak mau melakukan 
sesuatu. Sungguh disayangkan karena kesempatan emas menjadi hilang. Hal ini 
berarti harga diri (self esteem) mereka adalah negatif karena cenderung merasa 
bahwa dirinya tidak mampu dan tidak berharga. Potensi diri yang positif adalah jika 
kita memiliki rasa percaya diri yang besar.  

 
Ciri-ciri individu yang kurang percaya diri : 
a.   Berusaha menunjukkan sikap konformis, semata-mata demi mendapatkan 

pengakuan dan penerimaan kelompok, 
b.   Menyimpan rasa takut /kekhawatiran terhadap penolakan, 
c.   Sulit menerima realita diri (terutama dalam menerima kekurangan diri) dan 

memandang rendah kemampuan diri sendiri-namun di lain pihak memasang 
harapan yang tidak realistik terhadap diri sendiri, 

d.   Pesimis, mudah menilai segala sesuatu dari sisi negatif, 
e.   Takut gagal, sehingga menghindari segala resiko dan tidak berani memasang 

target untuk berhasil, 
f.   Cenderung menolak pujian yang ditujukan secara tulus (karena undervalue diri 

sendiri), 
g.   Selalu menempatkan/memposisikan diri sebagai yang terakhir, karena menilai 

dirinya tidak mampu, 
h.   Mempunyai external locus of control (mudah menyerah pada nasib, sangat 

bergantung pada keadaan dan pengakuan/penerimaan serta bantuan orang 
lain). 

5) Kurang mempunyai motivasi. Manusia bukanlah benda mati yang bergerak 
hanya bila ada daya dari luar yang mendorongnya, melainkan makhluk yang 
mempunyai daya dalam dirinya untuk bergerak. Inilah yang dinamakan motivasi. 
Sehingga motivasi sering disebut penggerak perilaku (the energizer of behaviour). 
Motivasi adalah dorongan baik yang berasal dari dalam diri seseorang maupun yang 
berasal dari luar diri seseorang tersebut, misalnya dari keluarga, sekolah maupun 
lingkungan masyarakat. Adanya motivasi akan mempercepat tercapainya tujuan 
untuk berprestasi. 

 
2.  Perilaku Positif Yang Perlu Dipupuk  
 
Menurut Sujiyanto dan Muhlisin, Potensi diri ada yang positif dan ada yang negatif 
(Sujiyanto dan Muhlisin, 2004:2). Potensi diri yang positif meliputi : 
 

1) Memiliki idealisme. Sebagai generasi muda setiap individu harus memiliki ide yang 
diyakini kebenarannya dengan didukung fakta dan berusaha untuk mewujudkannya 
dalam tujuan hidupnya. 

2) Dinamis dan kreatif. Sifat dinamis dan kreatif dalam arti selalu berkembang 
mengikuti perkembangan jaman tanpa berhenti untuk berkreasi dalam mencapai 
tujuan tanpa mengabaikan norma-norma yang ada dalam kehidupan sehari-hari, 
baik norma agama, norma hukum, norma kesusilaan dan norma kesopanan. 

3) Keberanian mengambil resiko. Setiap tindakan yang dilakukan bukan tanpa 
resiko, karena ada sebab pasti akan ada akibat. Untuk itu sebelum bertindak harus 
selalu mempertimbangkan masak-masak resiko yang akan timbul dan berusaha 
menghadapinya serta mengatasinya dengan baik. 
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4) Optimis dan kegairahan semangat. Manusia yang hidup di era globalisasi 
sekarang ini tidak boleh pesimis, maka sebagai bagian dari dunia seseorang harus 
selalu optimis dan memiliki kegairahan semangat supaya tidak putus asa dan lemah 
sebelum bertanding. Para pahlawan telah berjuang merebut kemerdekaan Indonesia 
tetapi kita yang harus mempertahankannya dengan mengisinya melalui karya yang 
positif. 

5) Kemandirian dan disiplin murni. Menjadi bangsa yang mandiri dan berdiri di atas 
kaki sendiri dan memiliki disiplin yang tinggi. Pendidikan disiplin bukan hanya 
sekedar patuh terhadap aturan saja tetapi juga terwujud dalam bentuk pengakuan 
terhadap hak dan keinginan orang lain, dan mau mengambil bagian dalam memikul 
tanggung jawab sosial secara manusiawi (Zainun Mu’tadin, 2002:1).  

6) Fisik yang kuat dan sehat.Tentu saja, apa artinya jiwa yang meledak-ledak penuh 
semangat dengan berbagai ide jika tidak ditunjang oleh fisik yang kuat dan sehat 
tidak akan ada artinya. Untuk itu harus memperhatikan masalah yang satu ini karena 
sangat penting peranannya. Ingat dengan adanya pepatah di dalam badan yang 
sehat terdapat jiwa yang kuat (mensana in corpore sano). 

7) Sikap ksatria. Ksatria adalah sikap yang sportif yaitu berani mengakui kesalahan 
dan kekalahan jika mengalaminya, dan bersedia minta maaf untuk tidak mengulangi 
perbuatan itu kembali. Dalam masyarakat Jawa, orang baru pantas bergelar ksatria 
jika dapat menang tanpa mengalahkan. Kemudian mengalahkan tanpa merendahkan 
dan menyerang tanpa menyakiti. 

8) Trampil dalam menerapkan IPTEK. Melalui pendidikan dan pelatihan para siswa 
diharapkan dapat melatihnya dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah. 
Jika memungkinkan dapat diperdalam di luar sekolah. Sehingga menjadi generasi 
muda yang tidak gagap teknologi, dan dapat bersaing dengan bangsa lain di dunia 
ini.Setelah itu mereka diharapkan dapat menerapkan IPTEK dalam kehidupan sehari-
hari. 

9) Kompetitif. Di tengah persaingan dunia seperti sekarang ini setiap individu harus 
mampu menunjukkan kelebihan dirinya, diantaranya dengan berkompetisi dengan 
bangsa lainnya. Kompetisi berasal dari bahasa Latin to competere yang kalau di 
Inggriskan menjadi to seek together (mencari bersama), to agree (menyetujui) atau 
to coincide (menyepakati bersama). Sebenarnya kompetisi tidak ditemukan indikasi 
adanya ajaran yang menjadikan orang lain sebagai objek atau musuh.  

10) Daya pikir yang kuat.Setiap orang supaya berhasil harus memiliki daya pikir yang 
kuat. Untuk itu mereka harus didukung dengan motivasi yang kuat dalam dirinya. 
Oleh karena ini merupakan penggerak untuk melakukan aktivitas, sebagaimana yang 
dikemukakan oleh Descartes “Aku berfikir maka aku ada”. Jika orang mempunyai 
kemampuan dan kemauan untuk berfikir dengan kuat maka dia akan mampu 
berprestasi dengan baik. 

11) Memiliki bakat. Seseorang yang memiliki bakat yaitu mempunyai potensi yang 
dimilikinya sungguh beruntung karena akan mudah dalam mewujudkannya. Untuk 
itu perlu dukungan dari keluarga dan lingkungan. Untuk itu bakat yang besar tadi 
harus didukung dengan motivasi yang kuat dari dalam dirinya. Seorang pemimpin 
yang hebat selain bisa dipersiapkan melalui pendidikan dan pelatihan akan lebih 
hebat jika dia memiliki bakat terpendam sebagai potensi dirinya. 

C. Potensi Diri berupa Kecerdasan  

Seorang ahli riset dari Amerika, Prof. Howard Gardener, mengembangkan model 
kecerdasan “multiple intelligence” yang artinya bermacam-macam kecerdasan. 
Maksudnya setiap orang memilki bermacam-macam kecerdasan, tetapi dengan kadar 
pengembangan yang berbeda. Yang di maksud kecerdasan menurut Gardener adalah 
suatu kumpulan kemampuan atau keterampilan yang dapat ditumbuhkembangkan. 
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Menurut "Howard Gardner", potensi yang terpenting adalah intelegensi/kecerdasan, 
dalam setiap diri manusia ada 8 macam kecerdasan, yaitu: 

1. Kecerdasan Linguistik 
Kecerdasan linguistik adalah kemampuan untuk menggunakan kata-kata secara 
efektif, baik secara lisan maupun tulisan. 
Ciri-ciri: 
1) Anda senang bermain dengan kata-kata. Anda menikmati puisi. Anda suka 

mendengarkan cerita. 
2) Anda membaca apa saja; buku, majalah, surat kabar dan bahkan label produk. 
3) Anda merasa mudah dan percaya diri mengekspresikan diri anda baik secara 

lisan maupun tulisan. Contohnya, anda pintar dalam berkomunikasi dan pintar 
dalam menceritakan atau menulis mengenai sesuatu hal. 

4) Anda suka membumbui percakapan anda dengan hal-hal menarik yang baru 
saja anda baca atau dengar. 

5) Anda suka mengerjakan teka-teki silang,bermain scrable atau bermain puzzle. 
Anda dapat mengeja dengan sangat baik. 

 
2. Kecerdasan Logik Matematik 

Kecerdasan logik matematik ialah kemampuan seseorang dalam memecahkan 
masalah. Ia mampu memikirkan dan menyusun solusi (jalan keluar) dengan 
urutan yang logis (masuk akal). 
Ciri-ciri: 
 
1) Anda senang bekerja dengan angka dan dapat melakukan perhitungan mental 

(mencongak). 
2) Anda tertarik dengan kemajuan teknologi dan gemar melakukan percobaan 

untuk melihat cara kerja sesuatu hal. 
3) Anda merasa mudah melakukan perencanaan keuangan. Anda menetapkan 

target dalam bentuk angka dalam bisnis dan hidup anda. 
4) Anda senang menyiapkan jadwal perjalanan secara terperinci. Anda sering 

menyiapkan, memberi nomor dan menetapkan suatu daftar kerja (to-do-list). 
5) Anda senang dengan permainan, puzzle atau sesuatu yang membutuhkan 

kemampuan berpikir logis dan statistis seperti permainan cheker atau catur. 
 

3. Kecerdasan Visual Dan Spasial 
Kecerdasan visual dan spasial adalah kemampuan untuk melihat dan mengamati 
dunia visual dan spasial secara akurat (cermat). 

          Ciri-ciri: 
 

1) Anda menyukai seni, menikmati lukisan dan patung. Anda memilki citra rasa 
yang baik akan warna. 

2) Anda cenderung menyukai pencatatan secara visual dengan menggunakan 
kamera atau handycam. 

3) Anda bisa menulis dengan cepat saat anda mencatat atau berpikir mengenai 
sesuatu. Anda dapat menggambar dengan cukup baik. 

4) Anda merasa mudah membaca peta atau melakukan navigasi, anda memilki 
kemampuan mengerti arah yang baik. 

5) Anda menikmati permainan seperti puzzle. 
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4. Kecerdasan Musik 

Kecerdasan musik adalah kemampuan untuk menikmati, mengamati, 
membedakan, mengarang, membentuk dan mengekspresikan bentuk-bentuk 
musik. Kecerdasan ini meliputi kepekaan terhadap ritme, melodi dan timbre dari 
musik yang didengar. 
Ciri-ciri: 
 
1) Anda dapat memainkan alat musik. 
2) Anda dapat menyanyi sesuai dengan tinggi rendahnya kunci nada. 
3) Anda biasanya dapat mengingat sebuah irama hanya dengan mendengarkan 

beberapa kali saja. 
4) Anda sering mendengarkan musik. Anda bahkan kadang kala menghadiri 

konser musik. Anda suka -bahkan butuh- mendengarkan lagu sambil anda 
bekerja. 

5) Anda mengikuti irama musik dengan baik dan tanpa sadar mengetuk-
ngetukkan jari anda mengikuti irama lagu itu. 

 
5. Kecerdasan Interpersonal 

Kecerdasan interpersonal ialah kemampuan untuk mengamati dan mengerti 
maksud, motivasi dan perasaan orang lain. 
Ciri-ciri: 
 
1) Anda senang bekerja sama dengan orang lain dalam suatu kelompok atau 

komite. 
2) Anda lebih suka belajar kelompok dari pada belajar sendiri. 
3) Orang sering kali datang kepada anda untuk meminta nasihat.  
4)  Anda adalah orang penuh simpati. 
5) Anda lebih suka team sport seperti basket, soffball, sepak bola dari pada 

individual seperti renang dan lari. 
 

6. Kecerdasan Intrapersonal 
Kecerdasan intrapersonal adalah kemampuan yang berhubungan dengan 
kesadaran dan pengetahuan tentang diri sendiri. Dapat memahami kekuatan dan 
kelemahan diri sendiri. Mampu memotivasi dirinya sendiri dan melakukan disiplin 
diri. 
Ciri-ciri: 
 
1) Anda memiliki buku harian untuk mencatat pikiran anda yang sangat dalam 

dan pribadi 
2) Anda serimg menyendiri untuk memikirkan dan memecahkan masalah itu 

sendiri. 
3) Anda menetapkan tujuan anda. 
4) Anda adalah seorang pemikir independen (mandiri). Anda tahu pikiran anda 

dan anda memutuskan sendiri keputusan anda. 
5) Anda mempunyai hobi atau kesenangan yang bersifat pribadi yang tidak 

banyak anda bagikan atau ungkapkan kepada orang lain. 
 

7. Kecerdasan Kinestetik 
Kecerdasan kinestetik ialah kemampuan dalam menggunakan tubuh kita secara 
terampil untuk mengungkapkan ide, pemikiran dan perasaan. 
Ciri-ciri: 
 
 
 



© falahyu.wordpress.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                      6 

 

 
 
1) Anda gemar berolahraga atau melakukan kegiatan fisik. 
2) Anda cakap dalam melakukan sesuatu seorang diri. 
3) Anda senang memikirkan persoalan sambil aktif dalam kegiatan fisik seperti 

berjalan atau lari. 
4) Anda tidak keberatan jika diminta untuk menari. 
5) Setiap kali anda pergi ke pusat hiburan atau permainan, anda senang dengan 

permainan yang sangat menantang dan “mengerikan” secara fisik seperti jet 
coaster. 

 
8. Kecerdasan Naturalis 

Kecerdasan naturalis adalah kemampuan untuk mengenali, membedakan, 
mengungkapkan dan membuat kategori terhadap apa yang di jumpai di alam 
maupun lingkungan. 
Ciri-ciri: 
 
1) Anda gemar berolahraga atau melakukan kegiatan fisik. 
2) Anda senang memelihara atau menyukai hewan. 
3) Anda dapat mengenali dan membedakan nama berbagai jenis pohon, bunga 

dan tanaman. 
4) Anda tertarik dan memilki pengetahuan yang cukup mengenai bagaimana 

tubuh bekerja -di mana letak organ tubuh yang penting- dan anda mengerti 
akan kesehatan. 

5) Anda tahu jalur atau jalan setapak, sarang burung dan hewan liar lainnya saat 
anda berjalan di alam dan anda bisa “membaca” cuaca. 

6) Anda dapat membayangkan diri anda sebagai seorang petani atau mungkin 
anda suka memancing. 

D. Ciri-Ciri Orang Yang Memahami Potensi Dirinya  

Ciri orang yang memahami potensi dirinya bisa diukur atau dilihat dalam sikap dan 

perilakunya sehari-hari dalam kehidupan keluarga, sekolah dan masyarakat. Menurut La 

Rose (Sugiharso dkk, 2009:126-127) menyebutkan bahwa orang yang berpotensi memiliki 

ciri-ciri: 

1. Suka belajar dan mau melihat kekurangan dirinya  
2. Memilki sikap yang luwes  
3. Berani melakukan perubahan secara total untuk perbaikan  
4. Tidak mau menyalahkan orang lain maupun keadaan 
5. Memilki sikap yang tulus bukan kelicikan  
6. Memiliki rasa tanggung jawab  
7. Menerima kritik saran dari luar  
8. Berjiwa optimis dan tidak mudah putus asa. 

E. Mengembangkan Potensi Diri 
 
Sebelum seorang melakukan pengembangan diri dalam rangka menggunakan dan 
mengoptimalisasi seluruh kemampuannya untuk mencapai kinerja yang unggul, ada 
beberapa cara untuk mengetahui, menilai atau mengukur dengan akurat berbagi 
kelebihan dan kelemahannya sebagai berikut: 
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a. Introspeksi diri (pengukuran individual)  
Dalam cara ini, individu meluangkan waktu untuk mengevaluasi apa yang telah 
dilakukannya, apa yang telah ia capai dan apa yang ia miliki sebagai suatu kelebihan yang 
dapat mendukung dan apa yang ia miliki sebagai suatu kekurangan yang menghambat 
tercapainya prestasi tinggi. Cara ini efektif bila individu bersikap jujur, terbuka pada 
dirinya sendiri, mau dengan sungguh-sungguh memperhatikan kata hati. 
 
b. Feedback dari orang lain  
Dalam cara ini seseorang meminta masukan berupa informasi atau data penilaian tentang 
dirinya dari orang lain. Masukan berupa umpan balik (feedback) ini meliputi segala 
sesuatu tentang sikap dan perilaku seseorang yang tampak, dipersepsi oleh orang lain 
yang bertemu, berinteraksi dengannya. Cara ini bertujuan untuk membantu seseorang 
menelaah dan memperbaiki. 
 
c. Tes Psikologi  
Tes Psikologi yang mengukur potensi psikologis individu dapat memberi gambaran 
kekuatan dan kelemahan individu pada berbagai aspek psikologis seperti 
kecerdasan/kemampuan intelektual (kemampuan analisa, logika berpikir, berpikir kreatif, 
berpikir numerikal), potensi kerja (vitalitas, sumber energi kerja, motivasi, ketahanan 
terhadap stress kerja), kemampuan sosiabilitas (stabilitas emosi, kepekaan perasaan, 
kemampuan membina relasi sosial) dan potensi kepemimpinan tingkah laku. 
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FORMULIR 
PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH BAGI SISW BARU 

 
Kelas : X ___________________   No. Absen : ___ 

 

A. PROFIL SISWA 

1. Nama : ________________________________________ 

2. Jenis Kelamin : ______________________ 

3. Urutan anak : Anak ke ____ dari _____ bersaudara 

4. Tempat, tanggal lahir : ________________________________________ 

5. Agama : ______________________ 

6. Alamat Rumah : ________________________________________ 

   _____________________Telp./HP ___________ 

7. Asal Sekolah : ________________________________________ 

   _____________________ Telp : _____________ 

8. Riwayat Kesehatan : 

 

No 
Penyakit berat pernah/sedang 

diderita 

 

Jenis alergi yang diderita 

1   

2   

3   

 

9. Potensi dan Bakat Siswa dalam Bidang : 

 

No 
 

Bidang 
 

Potensi dan Bakat 

1 Olah Raga  

2 Seni   

3 Sains  

4   
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10. Sifat/Perilaku yang menonjol dan perlu ditingkatkan: 

 

No 
 

Sifat/Perilaku Menonjol 
 

Sifat/Perilaku Yang Perlu 
ditingkatkan 

1   

2   

3   

4   

 

11. PROFIL ORANG TUA/WALI 

No Data Bapak/Wali * Ibu/Wali * 

1 Nama   

2 Tempat, 
Tanggal  Lahir 

  

3 Pekerjaan   

4 Pendidikan 
Terakhir 

  

5 Alamat saat ini 

 

 

 

  

6 No. Telp/HP   

 
Samarinda, ___ Juli 2016 
 
Orang Tua/Wali * 
 
 
 
 
______________________ 
(Nama Terang dan Tanda Tangan) 

 

Keterangan : * coret yang tidak perlu 


