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Masalah yang sering dihadapi remaja adalah masalah dalam menemukan 
bakat yang ada pada dirinya. Selain itu proses aktualisasi diri yang tidak mudah 
menyebabkan remaja sulit untuk mengalaminya. 

Bakat adalah kemampuan bawaan yang lebih atau unggul yang merupakan 
potensi yang masih perlu dilatih dan dikembangkan. Aktualisasi diri adalah 
kecenderungan untuk mewujudkan dan mengembangkan bakat, kapasitas, dan 
kemampuan seorang manusia. Aktualisasi diri akademik adalah aktualisasi diri 
dalam bidang akademik atau pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh bakat terhadap aktualisasi diri remaja siswa SMAN I 
Bangsri Jepara tahun pelajaran 2008/2009.  

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X SMAN I Bangsri 
sejumlah 225 siswa. Pengambilan sampEL dengan teknik purposive sampling 
sejumlah 60 siswa. Variabel penelitian terdiri dari dua variabel, yaitu variabel 
bebas adalah bakat dan variabel terikat yaitu aktualisasi diri. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah tes bakat dan skala. Uji validitas skala 
aktualisasi diri menggunakan rumus korelasi product moment dan uji reliabilitas 
skala aktualisasi diri menggunakan rumus alpha. Metode analisis data yang 
digunakan adalah metode analisis regresi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat aktualisasi diri siswa rata-rata 
termasuk dalam kategori tinggi, hal ini dapat dilihat dari banyaknya siswa yang 
masuk dalam kategori tersebut sebanyak 25% sampai 100 %. aspek terendah yaitu 
aspek kemampuan melihat realitas dengan prosentase 25 % dan aspek tertinggi 
dengan prosentase sebesar 100 % terdiri dari empat aspek yaitu  aspek apresiasi 
yang senantiasa segar; aspek pengalaman-pengalaman puncak; aspek dapat 
membedakan sarana dan prasarana, baik dan buruk; dan aspek perasaan humor 
yang tidak menimbulkan permusuhan. Berdasarkan hasil penelitian, bakat IPA 
tidak mempunyai pengaruh terhadap aktualisasi diri, bakat IPS tidak mempunyai 
pengaruh terhadap aktualisai diri dan bakat  Bahasa tidak mempunyai pengaruh 
terhadap aktualisasi diri.  
Berdasarkan hasil penelitian, diajukan saran sebagai berikut: (1) bagi pihak 
sekolah, supaya lebih meningkatkan hal-hal yang dapat menjadikan siswa dapat 
beraktualisasi diri, misalnya dengan meningkatkan sarana dan fasilitas yang 
mendukung hal tersebut, (2) bagi guru, hendaknya lebih menciptakan suasana 
yang memadai yang bisa membangun aktualisasi diri siswa, (3) bagi siswa, 



hendaknya menerapkan dan mengoptimalkan bakat yang ada pada dirinya agar 
dapat mengaktualisasikan dirinya. 


