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Kurikulum 2013 dirancang untuk memperkuat kompetensi siswa dari sisi sikap, 
pengetahuan dan keterampilan secara utuh. Keutuhan tersebut menjadi dasar 
dalam perumusan kompetensi dasar tiap mata pelajaran mencakup kompetensi 
dasar kelompok sikap, kompetensi dasar kelompok pengetahuan, dan kompetensi 
dasar kelompok keterampilan. Semua mata pelajaran dirancang mengikuti 
rumusan tersebut. 

Pembelajaran  kelas X jenjang Pendidikan Menengah Kejuruan  yang disajikan 
dalam buku ini juga tunduk pada ketentuan tersebut. Buku siswa ini diberisi materi 
pembelajaran yang membekali peserta didik dengan pengetahuan, keterapilan 
dalam menyajikan pengetahuan yang dikuasai secara kongkrit dan abstrak, dan 
sikap sebagai makhluk yang mensyukuri anugerah alam semesta yang 
dikaruniakan kepadanya melalui pemanfaatan yang bertanggung jawab. 

Buku ini menjabarkan usaha minimal yang harus dilakukan  siswa untuk mencapai 
kompetensi yang diharuskan. Sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam 
kurikulum 2013, siswa diberanikan untuk mencari dari sumber belajar lain yang 
tersedia dan terbentang luas di sekitarnya. Peran guru sangat penting untuk 
meningkatkan  dan menyesuaikan daya serap siswa dengan ketersediaan 
kegiatan buku ini. Guru dapat memperkayanya dengan kreasi dalam bentuk 
kegiatan-kegiatan lain yang sesuai dan relevan yang bersumber dari lingkungan 
sosial dan alam. 

Buku ini sangat terbuka dan terus dilakukan perbaikan dan penyempurnaan. 
Untuk itu, kami mengundang para pembaca memberikan kritik, saran, dan 
masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan. Atas kontribusi tersebut, kami 
ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita dapat memberikan yang terbaik bagi 
kemajuan dunia pendidikan dalam rangka mempersiapkan generasi seratus tahun 
Indonesia Merdeka (2045) 

 
              

 Depok, Desember 2013 
                 

Penyusun  
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anusia sungguh merupakan obyek yang begitu luas dan unik, yang 
kendatipun penuh rahasia dan misterius  sifatnya tetapi sekaligus 
menantang manusia itu sendiri  untuk menyelidiki dan mengungkap siapa 

sebenarnya manusia itu. Kompleksitas dan keunikan manusia itu tidak hanya 
disebabkan oleh bervariasinya perilaku manusia, dalam alam kesadaran maupun 
ketidaksadaran, dari yang sederhana sampai yang kompleks. Tetapi juga bahwa 
manusia dalam segala kompleksitas dan keunikannya dapat didekati dari berbagai 
perspektif dan disiplin ilmu. 
 
Menyadari bahwa begitu luasnya lingkup psikologi, maka pada mata pelajaran  
Psikologi ini hanya akan dibatasi pada materi-materi  yang dianggap relevan 
dalam bidang pekerjaan sosial yang meliputi konsep dasar psikologi, manusia dan 
perilakunya, perkembangan manusia, peristiwa kejiwaan,  motivasi, perilaku 
prososial, dan interaksi sosial, serta  sikap dan kepribadian.  
 
 

 

Setelah menyelesaikan mata pelajaran ini, peserta diharapkan mampu: 

1. Menjelaskan konsep dasar psikologi yang didalamnya 
menguraikan tentang pengertian psikologi, macam-macan 
perilaku manusia, penggolongan psikologi, dan sejarah 
singkat psikologi  

2. Menjelaskan manusia dan perilakunya dalam hubungannya 
dengan lingkungan sosialnya yang di dalamnya dibahas 
tentang hakekat manusia, faktor pembawaan (hereditas), 
faktor lingkungan (envinronment), metode untuk 
mempelajari tingkah laku manusia, dan gangguan mental 

3. Menjelaskan perkembangan manusia  baik secara fisik 
maupun psikologis yang memuat tentang proses 
perkembangan manusia, masa-masa perkembangan 
manusia, dan perkembangan psikoseksual 

M 

PENGANTAR 

A. Deskripsi  

B. Tujuan 
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4. Menjelaskan berbagai bentuk peristiwa kejiwaan yang 

ditampilkan individu yang meliputi gejala pengenalan 
(kognitif), gejala emosi, gejala kemauan dan kehendak, 
serta gejala campuran  

5. Menjelaskan konsep motivasi yang terdiri atas pengertian 
motivasi, klasifikasi motif-motif, konflik antarmotif, dan teori 
motivasi. Sedangkan   perilaku prososial menguraikan 
tentang pengertian perilaku prososial dan faktor-faktor yang 
mendasarinya, dan interaksi sosial yang membahas tentang 
imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati 

6. Menjelaskan sikap yang meliputi pengertian dan komponen 
sikap, karakteristik dan fungsi sikap, serta pembentukkan 
dan perubahan sikap, sedangkan   kepribadian manusia 
yang meliputi pengertian kepribadian, faktor-faktor yang 
mempengaruhi kepribadian manusia, tipe-tipe kepribadian 
manusia, pribadi yang normal, dan pribadi yang abnormal. 
 
  

 

 

Dalam mempelajari materi ini, dapat diperhatikan beberapa petunjuk berikut: 

1. Jadikan materi ini sebagai salah satu sumber belajar, dan 
jangan dijadikan sebagai satu-satunya sumber belajar. 
Perlu dikaji sumber belajar lain yang relrevan misalnya 
jurnal ilmiah, majalah psikologi dan pendidikan,  berbagai  
media cetak dan elektronik, serta nara sumber yang 
menguasai bidang yang dikaji. 

2. Membaca secara cermat konsep yang berhubungan dengan 
setiap topik yang kamu baca.  

3. Setelah mempelajari satu pokok materi, dilanjutkan dengan 
mengerjakan tugas yang tersedia sesuai petunjuk yang 
diberikan. 

4. Mengerjakan tes yang tersedia dan menilai hasil pekerjaan 
secara objektif 

Bila mengalami kesulitan dalam mempelajari materi ini, dapat menghubungi 
fasilitator untuk mendiskusikan hal yang berhubungan dengan bagaimana 
mempelajari materi ini dan mengerjakan tugas-tugas yang tersedia. 
  

C. Petunjuk Belajar 
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KOMPETENSI INTI & KOMPETENSI DASAR 

MATA PELAJARAN : PSIKOLOGI 
SEKOLAH  : SMK PEKERJAAN SOSIAL 
KELAS/ SEMESTER : X  (Sepuluh) / 1 & 2 
ALOKASI WAKTU : 72  X  @ 45 MENIT 
 
 

 
KOMPETENSI INTI 

 
KOMPETENSI DASAR 

 
  
1. Menghayati dan mengamalkan 

ajaran agama yang dianutnya 
 
 
 

 
1.1 Mensyukuri anugrah Tuhan Yang 

Maha Esa akan kesempatan 
mempelajari ilmu pengetahuan 
tentang psikologi 

1.2 Mensyukuri bahwa manusia 
adalah sekelompok individu yang 
mempunyai hubungan, memiliki 
kepentingan bersama dan 
memiliki jiwa 

 

 
2. Mengembangkan perilaku (jujur, 

disiplin, tanggungjawab, peduli, 
santun, ramah lingkungan, gotong 
royong, kerjasama, cinta damai, 
responsif dan pro-aktif dan 
menunjukkan sikap sebagai bagian 
dari solusi atas berbagai 
permasalahan bangsa dalam 
berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam serta 
dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan 
dunia.   

 
 

 
2.1. Menghayati norma-norma yang 

berlaku didalam lingkungan 
masyarakat 

2.2. Menunjukkan prilaku santun dan 
peduli terhadap norma-norma 
yang berlaku dalam masyarakat 

2.3. Menunjukkan prilaku jujur, 
disiplin, percaya diri, bertanggung 
jawab, dan proaktif dalam 
masyarakat 

2.4. Menunjukkan perilaku 
bertanggungjawab,  peduli, 
kerjasama dan cinta damai 
terhadap nilai dan norma yang 
terdapat dalam masyarakat 
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3. Memahami dan menerapkan 

pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural dalam ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya, dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait penyebab 
fenomena dan kejadian, dalam 
bidang kerja yang spesifik  untuk 
memecahkan masalah 

 

 
3.1 Memahami  konsep dasar 

psikologi 
3.2 Memahami   tingkatan  tingkah 

laku: Niveau Anorganis, Niveau 
Vegetatif, Niveau Animal, Niveau 
Human, dan Niveau Absolut yang 
terjadi pada diri manusia 

3.3 Memahami  penggolongan ilmu 
yang mempelajari  jiwa manusia  
berdasarkan skema 
penggolongan psikologi 

3.4 Menganalisis  sejarah 
perkembangan  psikologi 

3.5 Memahami  hakekat manusia 
yang istimewa jika dibandingkan 
dengan ciptaan lainnya 

3.6 Memahami  faktor pembawaan 
yang meliputi prinsip-prinsip dan 
macam-macam pembawaan 

3.7 Memahami konsep lingkungan 
baik lingkungan alam/luar, 
dalam/internal di lingkungan 
sosial serta cara individu 
berhubungan dengan 
lingkungannya 

3.8 Memahami   cara-cara atau  
metode yang digunakan dalam 
penyelidikan tingkah laku 
manusia ( pengamatan 
/observasi, eksperimen/tes, klinis 
dan pengumpulan data) 

3.9 Memahami   berbagai bentuk 
gangguan mental  bagi individu 

3.10 Memahami  proses  
perkembangan manusia  dan 
masa perkembangan 

3.11 Memahami fase perkembangan 
Psikoseksual (perkembangan 
kepribadian) pada manusia 

3.12 Memahami   gejala pengenalan 
(kognitif) dan gejala emosi pada 
manusia 
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3.13 Memahami  gejala kemauan dan 

kehendak serta gejala campuran 
pada individu 
 

3.14 Memahami konsep motif dan 
motivasi, klasifikasi motif-motif ,  
konflik antar motif dan teori 
motivasi 

3.15 Memahami konsep perilaku 
prososial, faktor faktor yang 
mendasari perilaku prososial 

3.16 Memahami   interaksi sosial 
sebagai suatu hubungan antar 
individu satu dengan yang 
lainnya yang saling 
mempengaruhi 

3.17 Memahami konsep dan 
komponen sikap, karakteristik 
dan fungsi sikap serta 
pembentukan dan perubahan 
sikap 

3.18 Memahami  konsep kepribadian, 
faktor faktor yang mempengaruhi 
pribadi manusia, dan tipe-tipe 
kepribadian 

 

 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji 

dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu melaksanakan 
tugas spesifik dibawah 
pengawasan langsung. 

 
 

 
4.1. Menjelaskan  konsep dasar 

psikologi 
4.2. Membedakan antara   tingkatan  

tingkah laku :  Niveau Anorganis, 
Niveau Vegetatif, Niveau Animal, 
Niveau Human, dan Niveau 
Absolut yang terjadi pada diri 
manusia 

4.3. Mengelompokkan sesuai  
penggolongan ilmu yang 
mempelajari  jiwa manusia  
berdasarkan skema 
penggolongan psikologi 

4.4. Menceritakan  sejarah 
perkembangan  psikologi 

4.5. Menjelaskan  hakekat manusia 
yang istimewa jika dibandingkan 
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dengan ciptaan lainnya. 

4.6. Mendeskripsikan  faktor 
pembawaan yang meliputi 
prinsip-prinsip dan macam-
macam pembawaan 

4.7. Menjelaskan konsep lingkungan 
baik lingkungan alam/luar, 
dalam/internal dilingkungan sosial 
serta cara individu berhubungan 
dengan lingkungannya 

4.8. Menjelaskan   cara-cara atau  
metode yang digunakan dalam 
penyelidikan tingkah laku 
manusia (pengamatan 
/observasi, eksperimen/tes, klinis 
dan pengumpulan data) 

4.9. Mengidentifikasi   berbagai 
bentuk gangguan mental  bagi 
individu 

4.10. Menjelaskan  proses  
perkembangan manusia dan 
masa perkembangan 

4.11. Menceriterakan  fase 
perkembangan Psikoseksual 
(perkembangan kepribadian) 
pada manusia 

4.12. Mengidentifikasi  gejala 
pengenalan (kognitif) dan gejala 
emosi pada manusia 

4.13. Mengidentifikasi  gejala kemauan 
dan kehendak serta gejala 
campuran pada individu 

4.14. Menjelaskan konsep motif dan 
motivasi, klasifikasi motif-motif ,  
konflik antar motif dan teori 
motivasi 

4.15. Menjelaskan konsep perilaku 
prososial, faktor faktor yang 
mendasari perilaku prososial 

4.16. Menjelaskan  interaksi sosial 
sebagai suatu hubungan antar 
individu satu dengan yang 
lainnya yang saling 
mempengaruhi 
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4.17. Menjelaskan konsep dan 

komponen sikap, karakteristik 
dan fungsi sikap serta 
pembentukan dan perubahan 
sikap 

4.18. Menjelaskan  konsep 
kepribadian, faktor faktor yang 
mempengaruhi pribadi manusia, 
dan tipe-tipe kepribadian 
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Relevansi. 

Profesi pekerjaan sosial mengutamakan 
pemahaman yang mendalam tentang manusia 
dan perilakunya. Berdasarkan asumsi inilah maka 
guru-guru pekerjaan sosial dan siswa pekerjaan 
sosial penting untuk mempelajari materi ini 
sehingga bantuan yang hendak diberikan pada 
klien didasarkan pada analisis yang tepat 
terhadap perilakunya. Analisis yang tepat 
terhadap perilaku akan menghasilkan rencana 
bantuan yang benar pada  klien. 

 

Tujuan Pembelajaran. 

Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kamu 
mampu menjelaskan pengertian psikologi yang 
mempelajari perilaku manusia, membedakan 
berbagai tingkat perilaku manusia, membuat 
skema penggolongan psikologi, dan menguraikan 
sejarah singkat beberapa pendapat ahli tentang 
psikologi.  
 

 
    
 

Deskripsi singkat. 

Materi ini pada dasarnya berisi tentang empat hal 
pokok. Pertama, pengertian psikologi yang intinya 
adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia.  
Kedua, macam-macam perilaku manusia yang 
membahas tentang berbagai tingkat perilaku 
individu.  Ketiga, penggolongan psikologi yang 
mengur 
aikan tentang pembagian atau penggolongan 
psikologi menurut aliran lama.  Keempat, sejarah 
singkat psikologi yang menjelaskan tentang 
beberapa pendapat ahli yang turut mempengaruhi 
perkembangan psikologi.  

BAB I  
KONSEP DASAR PSIKOLOGI 
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Kata ‘konsep’ berasal dari bahasa Latin ‘concipere’ yang merupakan kata kerja 
yang berarti  mencakup, mengandung, menyedot, atau menangkap. Sedangkan  
kata bendanya adalah ‘conceptus’ yang secara harfiah diartikan sebagai 
tangkapan.  Oleh karena itu, maka perkataan konsep berarti hasil tangkapan 
intelek atau akal budi manusia. Perkataan konsep berpadanan arti dengan kata 
‘ide’.  Ide atau idea berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata ‘eidos’ yang berarti  
yang orang lihat, yang menampakkan diri, bentuk, gambar, rupa dari sesuatu. 
Karena itu kata  ‘eidos’ menunjuk pada yang ada  atau yang muncul dalam akal 
budi atau pikiran manusia (Sidharta, 2010). Dengan demikian, ‘idea’ atau ‘konsep’ 
menunjuk pada representasi atau perwakilan dari obyek yang ada di luar subyek 
(benda, peristiwa, hubungan, atau gagasan).  Konsep atau idea psikologi akan 
diungkapkan, dibahas, dan direnungkan lebih bagi seorang pekerja sosial sebagai 
dasar memahami manusia sebagai pribadi yang unik, istimewa, dan penuh 
misteri.  
 
Psikologi dapat dipahami sebagai ilmu jiwa sebab menurut arti kata bahwa psyche 
berarti jiwa atau roh, dan logos berarti ilmu. Sedangkan jiwa menurut asal katanya 
berasal dari bahasa Sansekerta yakni Jiv yang berarti lembaga hidup 
(levensbeginsel) atau daya hidup (levenscracht). Perkataan jiwa adalah 
merupakan sesuatu yang abstrak (untouchable) yang sulit untuk diungkapkan 
secara jelas maka orang hanya dapat mempelajari jiwa yang memateri atau gejala 
jiwa yang meraga dalam bentuk perilaku manusia sepanjang hidupnya. Walaupun 
perkataan psikologi dipahami sebagai ilmu jiwa, namun maknanya tidak persis 
sama.  
 
Gerungan (2002)  mengungkapkan bahwa Ilmu jiwa  merupakan istilah bahasa 
Indonesia sehari-hari  yang oleh tiap-tiap orang, sehingga dipergunakan dalam arti 
yang luas dan telah lazim dipahami orang. Sedangkan kata psychology  
merupakan suatu istilah “ilmu pengetahuan” suatu istilah yang “scientific” sehingga 
dipergunakan untuk menunjukkan kepada ilmu jiwa yang bercorak ilmiah tertentu. 
Ditambahkan pula bahwa ilmu jiwa dipergunakan dalam arti yang lebih luas 
daripada istilah psychology. Ilmu jiwa meliputi segala pemikiran, pengetahuan, 
tanggapan, tetapi juga segala khayalan dan spekulasi mengenai jiwa itu. Psikologi 
meliputi ilmu pengetahuan mengenai jiwa yang diperoleh secara sistematis 
dengan metode-metode ilmiah yang memenuhi syarat-syaratnya seperti yang oleh 
sarjana-sarjana psikologi pada zaman sekarang ini. Istilah ilmu jiwa menunjukkan 
kepada ilmu jiwa pada umumnya, sedangkan istilah psikologi menunjukkan ilmu 
jiwa yang ilmiah menurut norma-norma ilmiah modern. 
 
 
 

A. Pengertian Psikologi  
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Pertanyaan yang mendasar adalah apa yang hendak diselidiki oleh psikologi? 
Jawaban yang sederhana terhadap pertanyaan itu adalah bahwa yang hendak 
diselidiki oleh psikologi adalah segala sesuatu yang dapat memberikan jawaban  
tentang siapa sebenarnya manusia itu, mengapa manusia itu berlaku/bertindak 
demikian, apa yang mendorongnya berlaku/bertindak demikian, dan apa maksud 
dan tujuannya manusia itu berlaku/bertindak demikian. Karena itu, secara singkat 
dapat dikatakan bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia. 
 
Beberapa definisi psikologi dalam buku Psikologi Umum (Kartono, 1996) 
disebutkannya sebagai berikut: 

1. Psikologi adalah ilmu pengetahuan tentang aktivitas 
manusia (behaviorisme radikal) 

2. Psikologi sebagai psikologi filsafat menurut Plato pada 
tahun lebih kurang 400 SM, berarti ilmu pengetahuan yang 
mempelajari sifat, hakikat, dan hidup jiwa manusia (psyche 
= jiwa; logos = ilmu pengetahuan) 

3. Psikologi menurut aliran ilmu-ilmu pengetahuan 
alam/empiris dan rasionalisme abad XVII ialah ilmu 
pengetahuan yang mempelajari kesadaran atau gejala-
gejala kesadaran 

4. Psikologi menurut aliran psikologi-dalam (Freudianisme) 
ialah ilmu yang mempelajari baik gejala-gejala kesadaran 
maupun gejala-gejala ketidaksadaran serta gejala-gejala di 
bawah sadar 

5. Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari 
semua perilaku dan perbuatan individu, dalam mana 
individu tersebut tidak dapat dilepaskan dari lingkungannya. 
Pelaksanaan secara ilmiah daripada psikologi dilakukan 
dengan jalan mengumpulkan dan mencatat secara teliti 
perilaku manusia selengkap mungkin, dan berusaha 
menjauhkan diri dari segala prasangka.  

6. Psikologi menurut Mac Dougall pada awal abad ke-20 ialah 
ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia 
atau human behavior. 
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Plato 

Disamping beberapa definisi yang telah dikemukakan namun terdapat definisi 
yang dikemukakan oleh oleh Woodworth (1955) bahwa “Psychology can be 
defined as the science of the activities of the individual”. (Terjemahan bebas 
psikologi didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari aktivitas-
aktivitas individu). Sedangkan menurut Crow & Crow (1958) mengemukan bahwa 
“Psychology is the study of human behaviour and human relationship”. 
(Terjemahan bebas psikologi adalah suatu studi tentang perilaku manusia dan 
interaksinya dengan dunia sekitarnya). Perlu diingat juga bahwa psikologi tidak 
hanya berhubungan dengan perilaku manusia saja tetapi juga bahwa ahli-ahli 
psikologi menyelidiki perilaku hewan misalnya simpanse, anjing, tikus, dll yang 
walaupun penyelidikan-penyelidikan tersebut dalam hubungannya dengan upaya 
mempelajari perilaku manusia itu sendiri. Karena itu, definisi yang dikemukakan 
oleh Sartain sekiranya dapat memberikan pemahaman yang lebih mudah 
dimengerti. Sartain (1958) mengatakan bahwa “Psychology is the scientific study 
of behavior of living organism, with especial attention given to human behavior”. 
(Terjemahan bebas psikologi ialah ilmu yang mempelajari perilaku organisme, 
tetapi yang terutama adalah perilaku manusia). 
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Ada berbagai peristiwa yang terjadi di berbagai tempat di alam raya ini. Peristiwa 
yang terjadi akibat kekuatan alam  misalnya terjadi letusan gunung berapi maka 
dalam waktu yang relatif hampir sama  terjadi lahar mengalir, batu-batuan 
menggelinding ke bawah, tanah bergeser, asap panas mengepul sedangkan  
tanaman dan tumbuh-tumbuhan di sekitar daerah letusan gunung berapi yang 
tadinya tumbuh, melata, dan melilit tercabut akarnya, bunga yang mekar 
sebelumnya tiba-tiba menjadi layu, sementara hewan piaraan dan binatang hutan 
serta serangga di daerah sekitarnya yang mencari makan di sekitar tempat 
kejadian lari, ataupun terbang menjauh untuk menyelamatkan diri. Manusia di 
sekitar tempat kejadian  menjadi korban bencana alam, entah korban jiwa ataupun 
material. Manusia lebih hebat lagi sebab kendatipun terjadi bencana sebagaimana 
yang digambarkan tetapi menghadapi peristiwa alam ini setiap orang berperilaku 
sesuai tuntutan kebutuhannya untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. 
Dalam peristiwa bencana alam ini, manusia yang memiliki keunggulan dalam 
berpikir mulai menggalang bantuan untuk sesama yang menghadapi musibah, 
yang jauh dan tak berkesmpatan mengunjungi mereka yang menjadi korban 
menyampaikan pesan-pesan motivasi melalui berbagai cara dan media, tetapi 
juga ada yang menjadikan perstiwa alam ini untuk menyusun suatu proyek 
sebagai antisipasi atas berbagai bencana alam lainnya, dan seterusnya. 

Gambaran keadaan tanaman dan tumbuhan, hewan piaraan, binatang hutan, dan 
serangga, serta manusia yang beraneka ragam itu, kalau dicermati terdapat 
kemiripan. Namun demikian, pada umumnya berbagai perilaku itu berbeda 
tingkatnya. Kartono (1996) membedakan bentuk perilaku tersebut dalam 5 (lima) 
niveau atau tingkat sebagai berikut: 1) Niveau anorganis, 2) Niveau vegetatif, 3) 
Niveau animal, 4) Niveau human, dan 5) Niveau absolut (metafisis, religious, atau 
transendental). 

1. Niveau Anorganis 
Peristiwa-peristiwa anorganis itu berlangsung menurut 
hukum alam. Hukum alam dan benda mati terjadi dengan 
ciri determinasi atau sudah pasti. Misalnya, sepotong kayu 
atau buah yang jatuh ke bawah mengikuti hukum 
percepatan gerak beraturan dan gravitasi. Peristiwa 
anorganis tersebut dapat ditentukan  oleh kekuatan-
kekuatan dari luar yang pada umumnya peristiwa-peristiwa 
tersebut dapat diperhitungkan sebelumnya. 

2. Niveau Vegetatif 
Peristiwa pada tingkat vegetatif ini terdapat proses 
pertumbuhan dan kehidupan. Sumber dari semua peristiwa  

B. Macam-macam Perilaku Manusia  



 Psikologi 

Direktorat Pembinaan SMK (2013) 13 

 

 
tersebut adalah suatu daya hidup atau energi vital, yang 
oleh Bergson disebut sebagai elan vital, sedang oleh Freud  
disebutnya sebagai libido. Ciri utama dari perilaku vegetatif 
ini adalah bahwa peristiwanya tidak dapat diperhitungkan 
dengan tepat. Peristiwanya tidak dapat diperhitungkan 
sebab tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor dari luar 
saja, akan tetapi ditentukan juga oleh faktor-faktor dari 
dalam organisme itu sendiri. Pada tingkat vegetatif ini, 
terjadi peristiwa-peristiwa organis yang tidak tunduk secara 
mutlak pada hukum-hukum determinatif atau hukum-hukum 
alam. Pada tubuh manusia terdapat pula fungsi-fungsi 
organis pada taraf vegetatif  sebagaimana yang ada pada 
tumbuhan. Misalnya,  pada manusia terdapat fungsi 
peredaran darah, sedangkan pada tumbuh-tumbuhan 
terdapat fungsi sirkulasi getah dan air. 

3. Niveau Animal 
Pada tingkat ini sudah terdapat unsur kehidupan psikis. 
Kehidupan psikis pada taraf ini ditandai dengan adanya 
kesadaran, walaupun belum terdapat kesadaran diri. Belum 
adanya kesadaran diri ini oleh karena belum adanya 
kemampuan akal budi  dan belum ada kemampuan untuk 
merencanakan masa depan. Niveau animal didorong oleh 
instink atau naluri serta dorongan-dorongan. Oleh karena 
instink menjadi alat utama bagi penyesuaian diri terhadap 
lingkungan bagi hewan maka instink tersebut berkembang 
dengan kuat sekali. Tingkat pada perilaku animal ini lebih 
kompleks daripada perilaku vegetatif. Kompleksitas perilaku 
ini disebabkan oleh faktor-faktor situasional (pengaruh 
lingkungan dan stimulus-stimulus dari luar) juga dipengaruhi 
oleh faktor-faktor internal yang ada pada binatang itu 
sendiri. Binatang dapat menghimpun pengalaman yakni 
perilakunya  dapat disesuaikan dengan pengalaman-
pengalaman yang diperoleh sebelumnya. Karena itu, pada 
binatang dapat dilakukan  latihan-latihan tertentu padanya. 

 4. Niveau Human (Manusia) 
Pada tingkat human ini sudah terdapat sejumlah 
kemampuan yang membedakan manusia dari ciptaan yang 
lainnya. Sejumlah kemampuan di antaranya adalah akal 
budi, wawasan, pikiran, dan kesadarn diri. Sejumlah 
kemampuan ini didukung oleh penguasaan terhadap 
bahasa yang memudahkan interaksi di antara sesama 
manusia itu sendiri. Disamping itu juga pada tingkat ini 
terdapat unsur  kemauan yang oleh Karl Buhler (Kartono,  
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1996) disebut sebagai steuerung, yakni sebagai proses 
pengendalian dari suatu pusat kemauan atau kepribadian 
sendiri. Perilaku yang ditampakkan pada tingkat ini begitu 
kompleks. Pada taraf ini manusia sudah mengadakan 
berbagai pertimbangan yakni waktu lalu, sekarang, dan 
masa depan sangat mempengaruhi perilakunya. Karena itu, 
manusia merencanakan masa depan dan mengendalikan 
berbagai perilakunya. Manusia juga menstimulir diri untuk 
melakukan berbagai pekerjaan. Manusia bekerja karena 
melalui bekerja memberikan kepuasan, makna, dan 
kebahagiaan. Unsur lain pada tingkat ini yang begitu 
mempengaruhi perilaku manusia adalah hati nurani 
(keinsyafan bathin, conscience, geweten). Pola perilaku 
yang dipertimbangkan dengan hati nurani adalah kesadaran 
pada norma-norma yang berhubungan dengan nilai-nilai, 
ukuran baik dan buruk, dan aturan-aturan yang ada dalam 
kehidupan manusia itu sendiri. 

 
5. Niveau Absolut (Niveau Metafisis, Niveau Religius, atau 
Transendental) 

Perwujudan perilaku pada tingkat ini pada prinsipnya 
ditampakkan untuk memberi arti pada hidupnya. Wujud 
tertinggi untuk pemberian arti ini adalah relasi pribadi atau 
akunya dengan Sang Pencipta atau unsur absolut di luar 
dirinya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh manusia 
pada tingkat ini adalah mengangkat dirinya (jiwa dan 
raganya) agar dapat manunggal  dengan unsur mutlak yang 
metafisis atau yang gaib dan berada di luar unsur indriawi 
dengan menggunakan agama. Agama atau religi 
merupakan sarana dan kebutuhan yang fundamental bagi 
tiap manusia untuk dapat mengangkat dan 
mempertahankan akunya di dunia dan di akhirat, di atas 
ruang dan waktu, dalam proses integrasinya dengan yang 
Maha Absolut. Karena itu, ada kecenderungan dari manusia 
untuk selalu mentransendensikan dirinya (mengangkat 
dirinya untuk dapat naik ke atas) pada tingkat yang lebih 
tinggi untuk menjangkau Yang Maha Mutlak atau Tuhan. 
Perjuangan manusia adalah untuk mencapai transendensi 
itu. 
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Aristoteles memandang ilmu jiwa sebagai ilmu yang mempelajari gejala-gejala 
kehidupan. Menurut Aristoteles dalam Su’adah, dkk (2003) bahwa baik manusia, 
hewan maupun tumbuh-tumbuhan berjiwa atau beranima dan terbagi atas tiga 
anima yaitu :        

1. Anima vegetative  
Yaitu anima atau jiwa yang terdapat pada tumbuh-
tumbuhan yang mempunyai kemampuan untuk makan 
minum dan berkembang biak. Selain itu tumbuhan dapat 
bergerak, gerak yang terdapat pada tumbuhan misalnya 
menutup dan membuka daun-daun, kelopak bunga 
membawa zat makanan ke daun dan sebagainya dikerjakan 
sendiri tanpa bantuan dari luar karena pada tumbuhan ada 
turgor yaitu tegangan antara jaringan sel. Gerak-gerik terjadi 
pada jenis tumbuhan tertentu misalnya daun putri malu 
yang dapat menutup daunnya tiba-tiba manakala tersentuh 
sesuatu, bunga matahari yang mengarahkan letak hadap 
bunganya sesuai dengan letak matahari karena adanya 
tenaga pada tumbuhan itu sendiri yang dapat mengatur 
kehidupannya walaupun tumbuhan itu tidak dapat 
melepaskan kerjasamanya dengan daun seluruhnya. 

 
2. Anima Sensitive 

Yaitu anima atau jiwa yang terdapat pada kalangan hewan, 
disamping mempunyai kemampuan-kemampuan seperti 
pada anima vegetativa juga mempunyai kemampuan untuk 
berpindah tempat, mempunyai nafsu, mengamati dan dapat 
menyimpan pengalaman-pengalamannya. Hewan lebih 
sempurna dari tingkat tumbuhan. Pada tumbuhan yang 
sempurna ada daun yang mengatur pembuatan makanan, 
pada hewan sempurna ada lambung yang mengatur 
pencernaan makanan walaupun tumbuhan dan hewan 
sama-sama dapat bernafas dan berkembang biak, namun 
kemampuan hewan lebih lengkap dibanding tumbuhan. 
Perpindahan tumbuhan dari satu tempat ke tempat yang 
lain tidak dapat diselenggarakan sendiri tanpa bantuan 
tenaga dari luar misalnya tangan manusia, angin ataupun 
air. Memang ada sejenis tumbuhan buah polong yang dapat 
melentingkan biji-biji buahnya jauh dari batang induknya, 
namun ini pun terbatas hanya beberapa meter di sekitarnya 
saja dan perpindahan itu semakin sempurna oleh bantuan 
tenaga dari luar. Pada tingkat hewan hal ini sudah lebih 
sempurna karena pada hewan lebih bebas bergerak dari 
tempat satu ke tempat yang lain, dari kutub satu ke kutub  
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yang lain, walapun semua itu masih dipengaruhi oleh alam 
misalnya oleh situasi, cuaca, angin, dan sebagainya. 

3. Anima intelektiva  
Yaitu terdapat pada manusia, selain mempunyai 
kemampuan-kemampuan seperti yang terdapat pada 
hewan. Pada manusia kemajuan yang sudah dimiliki oleh 
hewan, manusia memiliki fantasi, akal, kemauan sebagai 
potensi kejiwaan yang justru tidak dimiliki pada hewan dan 
tumbuhan. Potensi inilah yang disebut daya jiwa, kekuatan 
jiwa atau fungsi jiwa atau peristiwa jiwa. Menurut  
Aristoteles, anima intelektiva merupakan tingkat anima yang 
paling tinggi. Drever (Su’adah, 2003) mengartikan psyche 
atau jiwa sebagai unsur kehidupan. Maka dengan demikian 
dapat disimpulkan bahwa pengertian jiwa itu sebagai unsur 
kehidupan. 
 

 
Aristoteles 

Aristoteles dilahirkan di kota Stagira, Macedonia, 384 SM. Ayahnya seorang ahli 
fisika kenamaan. Pada umur tujuh belas tahun Aristoteles pergi ke Athena belajar 
di Akademi Plato. Dia menetap di sana selama dua puluh tahun hingga tak lama 
Plato meninggal dunia. Dari ayahnya, Aristoteles mungkin memperoleh dorongan 
minat di bidang biologi dan “pengetahuan praktis”. Di bawah asuhan Plato dia 
menanamkan minat dalam hal spekulasi filosofis.  
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Pembagian atau penggolongan psikologi oleh Kartono (1996) menurut aliran lama 
digolongkan sebagai berikut:  

1. Psikologi Umum dan Psikologi Khusus 
2. Psikologi Teoritis dan Psikologi Praktis 

Psikologi umum oleh Kartono adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia 
budaya yang normal dan dewasa pada umumnya, dengan melihat manusianya 
sebagai individu yang kurang lebih ‘terisolasi’. Sedangkan psikologi khusus 
mempelajari perbedaan-perbedaan individual dan kelainan-kelainan perilaku 
manusia budaya. Kategori psikologi khusus ini digolongkan dalam: 

a. Psikologi Perkembangan 
b. Psikologi Abnormal 
c. Psikologi Kelompok 
d. Psikologi Watak dan Tipe-tipe 
e. Psikologi Kelompok dalam situasi khusus 
f. Psikologi Hewan, dan 
g. Parapsikologi 

 
Sedangkan Psikologi Teoritis mempelajari gejala-gejala psikis demi gejala-gejala 
itu sendiri. Pengembangan pengetahuan psikologi diselidiki dalam laboratorium 
yang jauh dari prasangka. Akhirnya penelitian teoritis akan berkembang manakala 
diterapkan dan arena itu muncul psikologi praktis yang meliputi: 

a. Psikologi Teknik 
b. Psikologi Pedagogis 
c. Psikologi Pastoral 
d. Psikologi Kriminil, dan 
e. Psikologi Medis 

Sedangkan oleh Gerungan (2002) dibedakan atas  dua golongan yaitu  psikologis 
teoritis, dan  psikologi terapan/applied psychology. Psikologi teoritis kemudian 
digolongkan menjadi dua golongan utama yaitu psikologi umum, dan  psikologi 
khusus. Uraian lengkap oleh Gerungan digambarkan sebagai berikut: 

1. Psikologi Teoritis 
1.1. Psikologi Umum 

Hal yang dibahas pada bagian ini adalah kegiatan-kegiatan psikis pada 
umumnya dari manusia dewasa yang normal. Intelejensi, perasaan, 
sikap, motif dan sebagainya merupakan fokus pada psikologi umum. 
Psikologi umum mencari dalil-dalil umum dari berbagai aktivitas 
manusia dewasa yang normal. 

  

C. Penggolongan Psikologi 
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1.2. Psikologi Khusus 

a. Psikologi Perkembangan 
b. Psikologi Kepribadian dan Tipologi 
c. Psikologi Sosial 
d. Psikolgi Pendidikan 
e. Psikologi Diferensial dan Psikodiagnostik 
f. Psikopatologi 
Psikologi khusus masih tetap berkembang seiring dengan kemajuan 
yang dihadapi sekarang. 

 
2. Psikologi Terapan (applied psychology) 

a. Psikodiagnostik 
b. Psikologi klinis dan Bimbingan Psikologi 
c. Psikologi Perusahaan, dan 
d. Psikologi Pendidikan 

 

 

Para ilmuwan menganggap bahwa filsafat adalah induk dari segala ilmu sebab 
filsafat merupakan tempat berpijak  dari semua kegiatan keilmuan. Dengan 
perkatan lain dapat dikatakan bahwa semua ilmu yang ada sekarang ini, asal 
mulanya adalah dari bidang filsafat. Dengan demikian maka termasuk psikologi 
juga tentunya merupakan cabang dari filsafat. Untuk memberikan gambaran 
perkembangan psikologi akan disajikan beberapa pendapat para ahli yang turut 
mempengaruhi perkembangan psikologi. Beberapa ahli yang dikutip pendapatnya 
tentang perkembangan psikologi menurut Gerungan (2002) adalah: 

1. Plato 
Plato (kurang lebih 400 SM) berpendapat bahwa jiwa manusia itu 
terbagi atas dua bagian yaitu jiwa rohaniah dan jiwa badaniah. Jiwa 
rohaniah tidak akan pernah mati dan berasal dari dunia abadi yang 
berpokok pada rasio dan logika serta kebenaran abadi yang terdapat 
tiga macam daya jiwa yaitu: kecerdasan, kemauan, dan nafsu 
perasaan. Pandangannya disebut trikotomi yakni masing-masing 
bagian atau kekuatan berada pada raga manusia itu. Pikiran atau 
kecerdasan berada di kepala, kemauan berada di dada, dan nafsu 
perasaan berada di perut. Tiap-tiap kemampuan akan melahirkan 
kebajikan-kebajikan yang khas, misalnya: kecerdasan melahirkan budi, 
kemauan melahirkan keberanian, dan nafsu perasaan atau keinginan 
akan melahirkan kesederhanaan.  

  

D. Sejarah Singkat  Psikologi 
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2. Aristoteles 

Menurut Aristoteles (384-323 SM) bahwa ilmu jiwa adalah ilmu 
mengenai gejala-gejala hidup, sehingga tiap-tiap makluk yang hidup itu 
sebenarnya mempunyai jiwa. Menurutnya bahwa semua makhluk di 
dunia ini berjiwa tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Aristoteles 
juga membagi jiwa manusia atau jiwa intelektif yang mempunyai taraf 
kehidupan yang tertinggi atas dua kekuatan atau daya yakni: berpikir 
dan berkehendak. Atau manusia yang memiliki kecerdasan dan 
kemauan.Pendapat ini disebut sebagai dikotomi dari jiwa manusia. 

3. Rene Descartes 
Menurut Descartes (1596-1650) bahwa manusia terdiri dari dua macam 
zat yang berbeda secara hakiki yaitu: res cogitans  adalah zat untuk 
berpikir dan res extensa atau zat yang mempunyai luas. Res cogitans 
adalah zat yang bebas, tidak terikat kepada hukum-hukum alam, dan 
bersifat rohaniah; sedangkan res extensa adalah zat materi, tidak 
bebas, terikat, dan dikuasai oleh hukum-hukum alam. Kedua zat ini 
berbeda dan terpisah kehidupannya dan akan dihubungkan antara satu 
dengan yang lain melalui suatu kelenjar di otak. Dengan demikian 
maka jiwa manusia berpokok pada kesadaran manusia atau pikirannya 
yang bebas, sedangkan raganya tunduk kepada hukum-hukum 
alamiah  dan terikat kepada nafsu-nafsunya. Descartes berpendapat 
bahwa ilmu jiwa adalah ilmu pengetahuan mengenai gejala-gejala 
pemikiran atau gejala-gejala kesadaran manusia, terlepas dari 
badannya. Raga manusia yang terdiri atas materi yang oleh ilmu 
pengetahuan yang lain, terlepas dari jiwanya. Demikian pula makhluk 
hewan yang menurutnya tidak mempunyai jiwa, hanya dipelajari oleh 
ilmu pengetahuan alamiah yang mempelajari materi. 

 
Rene descartes 
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4. John Locke 

John Locke (1632-1704) adalah tokoh aliran Ilmu Jiwa Asosiasi yang 
juga disebut sebagai tokoh dari aliran filsafat empirisme.  John Locke 
berpendapat bahwa: 

1. Semua pengetahuan, tanggapan, dan perasaan jiwa 
manusia itu diperoleh karena pengalaman melalui alat-alat 
inderanya. Pada waktu manusia dilahirkan, jiwanya kosong 
bagaikan sehelai kertas putih yang tidak tertulisi. Segala-
galanya yang ‘tertulis’ pada helai kosong tadi itu akan 
tertulis oleh pengalaman-pengalamannya sejak kecil melalui 
panca inderanya. Semua pergolakan jiwanya itu akan 
tersusun oleh pengalamannya. 

2. Jiwa manusia terdiri atas unsur-unsur pengalaman 
sederhana yang menggabungkan diri menjadi gejala-gejala 
jiwa yang lebih rumit seperti kompleks-kompleks perasaan, 
berteori yang sulit, dan lain-lain. Unsur-unsur pengalaman 
yang sederhana itu ada dua macam yaitu: sensasi dan 
refleksi. 

Asosiasi disebutkan sebagai gabungan atau hubungan antara dua 
atau lebih tanggapan dan sebagainya, yang begitu erat sehingga 
apabila kita pikirkan tanggapan yang satu maka dengan sendirinya 
timbul pula dalam pikiran kita tanggapan yang kedua terasosiasi pada 
tanggapan pertama tadi.Sedangkan filsafat empirisme menyatakan 
bahwa empiri atau pengalaman itulah yang menjadi sumber segala 
pengetahuan yang sebenarnya; tanpa pengalaman tidak dapat 
diperoleh pengetahuan dengan sebenarnya. Sensasi adalah unsur-
unsur pengalaman panca indera yang disebabkan oleh perangsang-
perangsang di luar manusia, misalnya: cahaya, suara, bau, dan 
sebagainya. Dan refleksi adalah kesadaran atau pengetahuan akan 
pengalaman suatu sensasi, misalnya: melihat cahaya warna putih itu 
merupakan sebuah sensasi, kesadaran melihat cahaya putih itulah 
yang disebut refleksi. 

 
John Locke 



 Psikologi 

Direktorat Pembinaan SMK (2013) 21 

 

 
Locke dilahirkan tahun 1632 di Wrington, Inggris. Dia memperoleh 
pendidikan di Universitas Oxford, peroleh gelar sarjana muda tahun 
1656 dan gelar sarjana penuh tahun 1658. Tak pernah sekali pun 
kawin, dan mati di tahun 1704. Buku pertama yang membikin Locke 
masyhur adalah An Essay Concerning Human Understanding (Esai 
tentang saling pengertian manusia), terbit tahun 1690. Di situ 
dipersoalkan asal-usul, hakikat, dan keterbatasan pengetahuan 
manusia.  
Dalam buku A Letter Concerning Tolerantion (Masalah yang berkaitan 
dengan toleransi) yang terbit tahun 1689, Locke menekankan bahwa 
negara jangan ikut campur terlampau banyak dalam hal kebebasan 
menjalankan ibadah menurut kepercayaan agama masing-masing.  

 
5. David Hume 

David Hume (1711-1776) melengkapi teori John Locke tentang sensasi 
dan refleksi  bahwa terdapat unsur pengalaman lainnya yaitu: 
impression (rasa) dan ideas (ingatan), sehingga kelangsungan-
kelangsungan di dalam jiwa orang itu diuraikan dalam empat unsur  
yaitu: 

1. Impressions of sensations (rasa sensasi) contoh: 
kenikmatan dari pengamatan setangkai mawar 

2. Impressions of reflections (rasa refleksi) contoh: kenikmatan 
dari pengamatan kesegaran badan kita 

3. Ideas of sensations (ingatan sensasi) contoh: ingatan akan 
pengamatan setangkai mawar 

4. Ideas of reflections (ingatan refleksi) contoh: ingatan akan 
rasa segar kesehatan badan kita 

Menurut Hume terdapat tiga dalil asosiasi yaitu: 
1. Asosiasi karena berdekatan dalam waktu dan ruang 
2. Asosiasi karena persamaan arti 
3. Asosiasi karena sebab akibat 

 
David Hume 
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6. Wilhelm Wund 

Pada tahun 1875, Wilhelm Wundt terdorong oleh keyakinan bahwa 
gejala-gejala kejiwaan itu mempunyai sifat-sifat atau dalil-dalil yang 
khas dan harus diselidiki oleh sarjana ilmu jiwa secara khas.Wundt 
mendirikan suatu laboratorium psikologi pertama yang menjadi pusat 
penelitian psikologis secara eksperimental. Pada tahun 1886, 
laboratorium Wundt diakui oleh Universitas Leipzig, dan dengan 
demikian pula diperoleh pengakuan pertama bahwa psikologi sebagai 
ilmu pengetahuan yang otonom dan terlepas dari filsafat.  

 
Menurut Wundt bahwa bukan asosiasi yang menentukan 
kelangsungan gejala-gejala jiwa itu, sebab pribadi manusia dalam 
kegiatannya senantiasa diarahkan ke arah obyek-obyek tertentu yang 
mendapat perhatian jiwa manusia. Wundt juga berpendapat bahwa 
dalam memahami gejala-gejala kejiwaan manusia, tidak dapat 
dipandang proses kejiwaan sebagai suatu penjumlahan dari pecahan-
pecahannya (unsur-unsurnya) seperti yang dikemukakan oleh 
asosiasionis, tetapi jiwa itu merupakan suatu kesatuan (keseluruhan) 
yang melebihi jumlah dari elemen-elemennya. Gagasan ini yang 
mengilhami aliran ‘gestaltpsychologie’ dan dengan demikian 
perkembangan ilmu jiwa semakin luas lingkupnya. 

  
Wilhelm Wund 

7. Sigmund Freud 
Sejarah psikologi mengalami perkembangan pesat yang dipelopori 
Sigmund Freud, seorang psikiater Austria (1856 – 1939) yang secara 
sistematis dan empiris menunjukkan bahwa pergolakan jiwa manusia 
itu tidak hanya melibatkan kelangsungan-kelangsungan yang sadar 
bagi diri orang yang bersangkutan, tetapi juga melibatkan pergolakan 
yang tidak sadar  atau bawah sadar pada diri orang tersebut. Menurut  
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Freud bahwa kegiatan dan perilaku manusia sehari-hari sangat 
dipengaruhi oleh pergolakan alam tak sadar dan alam bawah sadar. 

 
Menurut Freud bahwa terdapat tiga golongan gejala jiwa yang 
membuktikan adanya dinamika alam tak sadar itu. Ketiga golongan 
gejala jiwa itu adalah gejala-gejala perilaku keliru, gejala-gejala mimpi, 
dan gejala-gejala neurosis. Pada gejala perilaku keliru itu,  misalnya: 
keliru baca, keliru dengar, lupa, dan sebagainnya. Sedangkan gejala-
gejala mimpi merupakan gejala-gejala kehidupan orang yang normal, 
yakni kita dapat berkenalan dengan alam tak sadar (das Unbewusste) 
di dalam jiwa kita dan gejala neurosis disebabkan oleh perkembangan 
yang kerap kali terjadi gejala yang tidak selaras dengan struktur 
pribadinya sendiri, terutama karena adanya dorongan-dorongan yang 
tak sadar padanya yang berbentrok di dalam alam tak sadar, atau 
bentrok dengan keinginan-keinginan yang sadar. Metode 
psikoanalisisnya Freud merupakan metode penyembuhan bagi 
penderita neurosis untuk penyadaran dari bentrokan-bentrokan yang 
tak sadar pada penderita neurosis itu. 

 
8. Szondi 

Bila penemu alam tak sadar individual (das individuelle Unbewusste) 
adalah Freud maka Szondi seorang Hungaria yang hidup di Swiss 
adalah penemu alam tak sadar keluarga (das familiaere Unbewusste). 
Menurut Szondi bahwa alam tak sadar keluarga turut menentukan 
nasib riwayat kehidupan anggota-anggota keluarga yang 
bersangkutan, karena alam tak sadar ini mempengaruhinya dalam hal 
memilih kawan-kawan sekelompok, memilih pendidikan lanjutan, 
memilih jabatan, dan memilih jodoh. Singkatnya, alam tak sadar 
keluarga ini mempengaruhi semua pilihan yang menentukan jalan 
kehidupan orang itu. Berdasarkan studinya terhadap nasib puluhan 
keluarga dan keturunannya  diperoleh persamaan-persamaan tertentu 
antara anggota-anggota sekeluarga yang tidak hanya kebetulan saja.    

 
Szondi 
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9. Carl  Jung 

Psikiater terakhir ini meninggal pada tahun 1962 di Swiss, namanya 
Carl Jung. Menurutnya bahwa disamping adanya alam tak sadar 
individual yang disebutkan Freud dan alam tak sadar keluarga yang 
dikemukakan oleh Szondi, terdapat pula semacam alam tak sadar 
kolektif yang lebih umum dan yang dimiliki bersama oleh suatu 
masyarakat, bangsa, atau umat manusia. Alam tak sadar kolektif 
dibuktikan oleh Jung dengan menunjukkan pada simbol-simbol, 
lambang-lambang kebudayaan yang pada dasarnya mempunyai arti 
yang sama antara beberapa kebudayaan di dunia ini. 

Sekiranya demikianlah gambaran singkat sejarah psikologi yang jauh 
dari yang lengkap, namun kiranya memberi gambaran perkembangan 
pemikiran mengenai jiwa, sejak ilmu jiwa masih merupakan cabang 
ilmu filsafat hingga psikologi modern yang otonom. 

 

 
Carl Jung 

Carl Gustav Jung lahir pada tanggal 26 Juli 1875 di sebuah desa kecil 
di Swiss bernama Kessewil. Ayahnya bernama Paul Jung, seorang 
pendeta desa dan ibunya bernama Emilie Preiswerk Jung.  Ia lahir di 
tengah keluarga besar yang cukup berpendidikan. Di antara anggota 
keluarga besar Jung senior, ada yang jadi pendeta dan punya pikiran 
yang eksentrik. 

Jung senior mulai mengajari Jung bahasa latin ketika dia berumur 6 
tahun, dan inilah yang menjadi awal minatnya pada bahasa dan sastra 
–khususnya sastra kuno. Di samping bahasa-bahasa Eropa Barat 
modern, Jung dapat membaca beberapa bahasa kuno, termasuk 
Sanskerta.  
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E. Penutup 

Tugas 

a. Membentuk  empat kelompok kecil 
b. Berdasarkan materi yang ada maka kelompok membahas dan 

mengembangkan materi sebagai berikut pengertian psikologi, macam-
macam perilaku, penggolongan psikologi, dan sejarah singkat psikologi  

c. Mempresentasikan hasil diskusi 
 

Tes Formatif 

Untuk mengukur sejauh mana pemahaman tentang manusia dan 
perilakunya, berikut ini akan disajikan tes formatif yang terdiri atas 5 soal 
pilihan ganda dengan 5 opsi. 

1. Psikologi adalah suatu studi tentang perilaku manusia dan 
interaksinya dengan dunia sekitarnya adalah definisi yang 
dikemukakan oleh .......................... 
a. Woodworth 
b. Crow & Crow 
c. Sartain 
d. Gerungan 
e. Plato 
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2. Pada tingkat ini sudah terdapat unsur kehidupan psikis yang 
ditandai dengan adanya kesadaran walaupun belum terdapat 
kesadaran diri karema belum ada kemampuan akal budi dan 
kemampuan merencanakan masa depan. Ini adalah bentuk 
perilaku pada tingkat ................ 
a. Anorganis 
b. Vegetatif 
c. Animal 
d. Human 
e. Absolut 

3. Pengelompokkan di bawah ini disebut sebagai psikologi 
praktis, kecuali ......................... 
a. Psikologi teknik 
b. Psikologi pedagogis 
c. Psikologi pastoral 
d. Psikologi kriminil 
e. Psikologi abnormal 

4. Pada waktu manusia dilahirkan, jiwanya kosong bagaikan 
sehelai kertas putih yang tidak tertulisi. Segala-galanya yang 
‘tertulis’ pada helai kosong tadi itu akan tertulis oleh 
pengalaman-pengalamannya sejak kecil melalui panca 
inderanya. Pendapat ini dikemukakan oleh ............ 
a. John Locke 
b. Plato 
c. Aristoteles 
d. Descartes 
e. Szondi 

5. Menurutnya bahwa disamping adanya alam tak sadar 
individual yang disebutkan Freud dan alam tak sadar keluarga 
yang dikemukakan oleh Szondi, terdapat pula semacam alam 
tak sadar kolektif yang lebih umum dan yang dimiliki bersama 
oleh suatu masyarakat, bangsa, atau umat manusia. Pendapat 
ini dikemukakan oleh ........................ 
a. Plato 
b. Aristoteles 
c. Descartes 
d. Jung 
e. Hume 

 



 Psikologi 

Direktorat Pembinaan SMK (2013) 27 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

Kunci Jawaban 

1. b 
2. c 
3. e 
4. a 
5. d 
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Relevansi. 

Profesi pekerjaan sosial mensyaratkan pemahaman yang 
mendalam tentang manusia dan perilakunya dalam interaksi 
dengan lingkungannya. Berdasarkan asumsi inilah maka guru-
guru pekerjaan sosial dan siswa pekerjaan sosial penting 
untuk mempelajari materi ini sehingga bantuan yang hendak 
diberikan pada klien didasarkan pada analisis yang tepat. 
Analisis yang tepat terhadap perilaku manusia dalam interaksi 
dengan lingkungannya akan menghasilkan rencana bantuan 
yang benar pada  klien. 

 

Tujuan  

        Pembelajaran. 

Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kamu mampu 
mengenali diri dan menentukan cara bertindak dan berperilaku 
yang tepat, menyebutkan tentang prinsip-prinsip dan beberapa 
macam pembawaan pada individu, menguraikan  beberapa 
faktor lingkungan yang mempengaruhi perilaku individu dan 
bagaimana individu berhubungan dengan lingkungan, 
menerapkan beberapa metode untuk mempelajari perilaku 
manusia, dan membedakan beberapa bentuk gangguan 
mental dan mengidentifikasi reaksi individu dalam menghadapi 
realitas. 

 

Deskripsi singkat. 

Materi ini pada dasarnya berisi tentang lima unsur pokok. 
Pertama, hakekat manusia yang mengulas tentang cara  
mengenali siapa kita yang akan menentukan cara kita 
bertindak dan berperilaku.  Kedua, faktor pembawaan 
(hereditas) membahas tentang pengertian, prinsip-prinsip 
pembawaan, dan beberapa macam pembawaan.  Ketiga, 
lingkungan (environment) yang memuat tentang pengertian, 
beberapa faktor lingkungan yang mempengaruhi perilaku 
individu, dan bagaimana cara individu berhubungan dengan 
lingkungan.  Keempat, metode untuk mempelajari perilaku 
manusia yang memuat tentang metode 
pengamatan/observasi, metode eksperimen dan tes, metode 
klinis, dan metode pengumpulan data terdiri atas angket, 
biografi, dan buku harian. Dan, gangguan mental yang 
membahas tentang pengertian, beberapa bentuk gangguan 
mental serta reaksi frustrasi positif dan reaksi frustrasi negatif 
yang merupakan mekanisme pelarian diri atau mekanisme 
pertahanan diri. 

BAB II  
MANUSIA DAN PERILAKUNYA 
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Manusia demikian istimewa dibandingkan dengan ciptaan yang lainnya. 
Manusia kendatipun istimewa namun sekaligus menjadi misteri bila hendak 
direnungkan hakekat dirinya. Keberadaannya yang istimewa dan penuh  
misteri dipengaruhi oleh karena manusia sebagai obyek penyelidikan yang 
begitu menarik, juga manusia yang menyelidiki dirinya sendiri, tetapi juga 
dipengaruhi pula oleh pikirannya sendiri. Begitu kompleksnya manusia itu 
tetapi sekaligus merupakan tantangan untuk mengungkap hakikatnya yang 
istimewa dan penuh misteri. Tentang siapakah manusia, ada sejumlah orang 
yang serius untuk mengungkap hakekat dan keberadaannya. 

 

Charles Darwin 

Darwin, misalnya dengan teori evolusinya mengatakan bahwa manusia itu 
adalah bentuk akhir dari evolusi hayat, sedang binatang bersel satu sebagai 
awal evolusi. Hipotesis Darwin ini  mendorong Thomas Hobbes untuk 
mengklasifikasikan dan membedakan sifat dan tabiat manusia  dengan 
binatang. Manusia dalam kehidupannya senantiasa berinteraksi dengan alam 
sekitar terutama dengan manusia yang lainnya sehingga disebut juga sebagai 
makhluk sosial yang oleh Aristoteles menyebut manusia sebagai  zoon 
politikon. 

  

 

A. Hakekat Manusia 
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Terdapat  persamaan antara manusia dan binatang, misalnya keduanya 
memiliki perilaku vegetative yakni melakukan gerakan sendiri, bernapas, 
makan, meneruskan keturunan, dan sebagainya. Disamping itu juga, baik 
manusia maupun hewan sama-sama melakukan penginderaan dengan 
berbagai alat inderanya, seperti mata, telinga, dan sebagainya. 

Kendatipun terdapat persamaan antara manusia dan binatang  namun ada 
perbedaan yang tidak dapat dibantah yakni manusia memiliki akal budi dan 
pikiran untuk menguasai dan memanfaatkan segala ciptaan yang ada. 
Manusia mengarahkan kehidupan nalurinya untuk menguasai segala ciptaan 
yang lainnya. Dengan akal dan pikirannya yang begitu istimewa, ternyata 
manusia dapat menghasilkan berbagai karya yang istimewa pula. Manusia 
yang penuh misteri ternyata telah menghasilkan karya yang begitu 
mengagumkan yang tidak dapat dilakukan oleh ciptaan yang lainnya. Hakekat 
manusia sebagai ciptaan yang istimewa dan penuh misteri nampak dalam 
karya yang istimewa dan mengagumkan. 

Siapakah manusia secara hakekat merupakan pertanyaan mendasar yang 
agak jarang dibahas, tetapi penting bagi pekerja sosial untuk memahaminya. 
Pemahaman akan hakekat manusia dimulai dari pemahaman diri/self. Cara 
kita mengenali siapa kita akan menentukan cara kita bertindak dan 
berperilaku. Cerita di bawah ini membantu untuk memahami diri. Cerita ini 
diangkat dari cerita klasik Anthony de Mello (Latihan Pra Dasar 
kepemimpinan Mahasiswa, UKSW-Salatiga, 2009). 

Ada sebuah cerita tentang seorang petani yang menemukan sebutir telur 
burung rajawali di hutan. Telur itu dibawa pulang ke rumahnya dan diletakkan 
bersama-sama telur ayam yang  sedang dierami oleh induknya. Singkat 
cerita, telur rajawali itu berhasil  ditetaskan oleh induk ayam bersama telur-
telur miliknya. Maka anak rajawali itupun hidup di bawah asuhan induk  ayam 
bersama-sama dengan anak-anak ayam. Suatu hari ketika si anak rajawali 
sedang bermain dengan saudara-saudari ’sedarahnya’, seekor rajawali 
melayang-layang di udara kemudian menukik dengan cepat ke arah  mereka.  
Induk ayam segera  ‘membunyikan sirene’ tanda bahaya dan anak-anak 
ayam itu, termasuk si anak ’ayam rajawali’ berlari dengan cepat berlindung di 
bawah kepak sayap induknya. Dari balik sayap induknya si anak ‘ayam 
rajawali’ itu  mengintip dan melihat sang rajawali terbang kembali ke angkasa 
dengan kecepatan tinggi. Kepakan sayapnya menimbulkan getaran udara, 
membuat si anak ‘ayam rajawali’ itu terkesan. Ia bertanya pada ibunya : ‘Bu, 
ayam apa tadi? Kelihatannya ia sangat perkasa, ya?’. ‘’Hush, jangan 
dipedulikan ‘nak dan kamu harus berhati-hati’’, sahut ibunya. ‘’Dia adalah 
rajawali, raja udara yang kuat dan berkuasa. Namun bila menyerang, kita 
makhluk ayam yang  lemah ini tak berdaya menghadapinya’’, lanjut si induk  
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ayam dengan nada pasrah. Si anak ‘ayam rajawali’ itupun mengangguk-
angguk paham akan penjelasan dan nasihat ibunya.                

Menyimak cerita di atas bahwa anak rajawali yang mengira dirinya adalah 
ayam, benar-benar berperilaku seperti ayam. Perilaku anak rajawali yang 
dibesarkan dalam lingkungan ayam, dalam kisah ini, tentu akan jauh berbeda 
apabila anak rajawali itu memiliki pengetahuan yang benar tentang dirinya, 
bahwa dia sesungguhnya adalah rajawali dan bukan ayam. 

Dalam sejarah filsafat misalnya, bahwa upaya untuk menjawab pertanyaan 
tentang hakekat manusia menghasilkan sejumlah sudut pandang yang 
berbeda. Ada pandangan yang melihat manusia sebagai binatang berakal 
budi, homo sapiens. Sedangkan ada yang memandang manusia  sebagai 
makhluk ber-Tuhan, homo religious. Lebih tragis lagi bahwa ada yang 
memandang manusia sebagai makhluk yang berjuang menuju kesia-siaan. 
Apapun pandangan terhadap manusia yang dapat dikemukakan, pada 
akhirnya semua pandangan itu dapat berhimpitan ataupun berbeda satu 
terhadap yang lainnya sebagai tanda nyata bahwa manusia itu istimewa dan 
penuh misteri. Erich Fromm (2004, 419-429 oleh Porat Antonius dalam Pos 
Kupang, 8 Nopember 2013)  memandang manusia sebagai substansi 
bertubuh dan berjiwa. Konsep ‘To be’  Erich Fromm merujuk pada jiwa dan 
yang terutama pada tumbuh kembangnya jiwa itu. Di sinilah, dalam posisi 
tumbuh kembanglah, relasi itu dibutuhkan. Dengan kalimat lain, bahwa relasi 
itu merupakan perwujudan jiwa supaya tumbuh dan berkembang. Dengan 
demikian ‘menjadi’ ada dan hanya ada jika ada relasi. Oleh relasi itulah 
seseorang bisa menjalani kehidupan melampaui keterbatasan tubuh material. 

Perlu juga diketahui bahwa relasi itu tidak hanya terdapat pada manusia. 
Relasi itu juga terdapat pada tubuh material kebendaan yang terbatas 
sifatnya. Relasi itu menyangkut relasi internal yang mengikat kesatuan unsur-
unsur. Relasi itu tidak membangun relasi dengan yang lain di luar dari dirinya 
sendiri. Relasi ini dipelajari oleh ilmu-ilmu fisik oleh karena tidak mengubah 
lingkungannya menjadi diri sendiri karena tidak ada yang disebut jiwa. 
Dengan kalimat lain bahwa relasi ini murni fisik sebab tanpa adanya sesuatu 
kekuatan yang mengubah lingkungan luar menjadi dirinya sendiri. Relasi 
seperti yang digambarkan ini disebut sebagai relasi internal kebendaan dan 
bidang kedokteran atau ilmu medis lainnya sangat peduli dengan relasi 
internal kebendaan ini. Oleh karena itu, ilmu kedokteran dan ilmu medis 
lainnya sangat peduli dengan relasi internal kebendaan itu.  

Di atas relasi kebendaan tersebut terdapat relasi organisme. Relasi 
organisme itu terdiri atas dua, yaitu: relasi organisme vegetatif dan animatif. 
Pada kedua jenis relasi ini jiwa mulai muncul dengan intensitas yang sangat 
berbeda yakni pada organisme vegetatif ada yang disebut jiwa vegetatif  dan  
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pada organisme  animatif disebut jiwa animatif. Jiwa vegetatif mempunyai 
kekuatan sangat terbatas dalam mengakomodasi kebutuhan tubuh material 
fisiknya. 

Jiwa vegetatif ini hanya bisa menjangkau lingkungan  sekitar yang sangat 
terbatas. Dalam dunia kedokteran atau medis maka relasi vegetatif mendapat 
perhatian sangat penting. Terdapat kecenderungan untuk mengutamakan 
relasi vegetatif dengan cara memperhatikan kondisi internal dan eksternal 
serta relasi di antara keduanya. Hal ini nampak  dalam penyediaan makanan 
yang dibutuhkan oleh tubuh atau obat-obatan yang dapat dipakai untuk 
mengatasi kekurangan atau relasi internal tubuh. 

Satu tingkat di atas jiwa vegetatif adalah jiwa yang disebut jiwa animatif. Jiwa 
ini terdapat pada organisme animatif. Jiwa inilah yang mendorong organisme 
animatif untuk berpindah tempat dan mencari lingkungan yang relevan 
dengan kebutuhannya.  Pada organisme animatif ada kemampuan untuk 
menjangkau dan memanipulasi lingkungan yang lebih luas.  

Selanjutnya bagi manusia secara biologis juga memiliki tubuh dengan unsur 
dan relasi yang relatif sama dengan yang ada pada benda material, 
organisme vegetatif, maupun organisme animatif. Secara naluriah, manusia 
memiliki sifat yang relatif sama seperti organisme lain.  Kerena itu, maka 
manusia memiliki sifat benda, sifat vegetatif, dan sifat animatif.  Namun 
demikian pada manusia sesungguhnya melampaui sifat-sifat fisik material, 
vegetatif, dan animatif. Pada diri manusia terdapat jiwa yang mendorongnya 
untuk membangun relasi dengan dirinya, sesamanya, lingkungan sekitarnya 
dan juga dengan yang ilahi. Kekuatan berelasi bagi manusia yang 
membedakannya dengan benda material, organisme vegetatif, dan organisme 
animatif.  Kekuatan berelasi itu juga yang membentuk kehidupan manusia itu 
sendiri. 

Menurut Erich Fromm (Soyomukti, 2010) bahwa teori apapun tentang 
manusia dan eksistensinya mesti dimulai dengan cinta. Terdapat dua instink 
yang sebenarnya ada dalam diri manusia, yaitu Eros dan Tanatos. Eros 
adalah instink atau naluri untuk menyatukan diri karena pada dasarnya 
keberadaan kita ini adalah materi, tubuh dengan hubungan materi-materi 
yaitu dari sel hingga organ yang saling berhubungan membentuk kerja tubuh 
yang hidup, dan materi selalu terdiri atas materi-materi yang lebih kecil yang 
saling menyatu atau cenderung mengarah pada penyatuan. Manusia berasal 
dari materi itu, yaitu berasal dari satu dan akan kembali ke satu juga, dan 
karena itu kita ingin selalu menyatu. Kecenderungan merasakan suatu 
kebersamaan dalam satu inilah yang membuat kita ingin membangun suatu 
kelompok umat manusia. 
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Jika demikian maka manusia  tidak boleh  dicerai-beraikan atas alasan 
apapun, tetapi harus menyatukan umat manusia pada satu, pada cinta tanpa 
membeda-bedakan berbagai posisi material dan berbagai identitasnya, tetapi 
mesti diikat menjadi satu kesatuan agar hidup harmonis dan solider.  

Ada satu lagi instink yang dimilki oleh manusia yang bertolak belakang 
dengan Eros, yaitu instink Tanatos. Apabila eros disebut sebagai instink 
kehidupan, maka instink tanatos merupakan instink kematian. Jika eros 
adalah instink untuk menyatukan diri, maka tanatos adalah instink 
penghancuran, memisahkan diri, atau instink agresi/menyerang. Instink 
tanatos pada manusia terlihat pada saat material mereka akan cenderung 
rusak, sel-sel tubuhnya hancur, dan menua menuju pada saat kematian. 
Manifestasi sikapnya adalah kecenderungan orang untuk menyerang secara 
fisik dengan apa yang ada di sekitarnya, bahkan juga orang lain.  

Instink untuk bertahan hidup dan kemudian ingin mengembangkan keturunan 
agar eksistensinya dianggap tidak akan punah hanya dengan ada yang mesti 
menggantikannya yaitu melalui proses keturunan. Secara jelas diungkapkan 
oleh Freud sebagai berikut: “cara-cara sembrono yakni bahasa-bahasa 
menggunakan kata ‘cinta’ pada hubungan antara seorang lelaki dengan 
seorang perempuan yakni  kebutuhan genital telah membawa mereka untuk 
mendirikan sebuah keluarga; namun mereka juga mremberikan nama ’cinta’ 
pada perasaan positif antara orang tua dan anak-anaknya, dan antara kakak 
beradik dalam sebuah keluarga, meskipun kita diharuskan untuk 
menggambarkan hal ini sebagai ‘cinta tujuan terhambat’ atau ‘afeksi’. Cinta 
dengan tujuan yang dihambat, sebenarnya pada mulanya adalah cinta 
sensual sepenuhnya, dan tetap demikian bahkan dalam alam bawah sadar 
manusia”. 

Dalam bukunya Instincts and Their Vicissitudes (Freud, 1915) yang dikutip 
Erich Fromm (2010) menulis tentang kedestruktifan sebagai unsur instink 
seksual bahwa tahap awal perasaan cinta muncul sebagai tujuan-tujuan 
seksual sementara, sedangkan instink  seksual lebih dahulu mengalami 
perkembangan  yang cukup rumit. Yang pertama dari tujuan-tujuan tersebut 
kita kenali sebagai tahap penyatu paduan atau pemaduan, yakni jenis cinta 
yang menolak keterpisahan diri dari sang obyek, karena itu dapat dijabarkan 
sebagai perasaan yang ambivalen. Pada taraf yang lebih tinggi dalaam 
pembentukan hasrat sadistik anal pra-genital, upaya mendapatkan obyek 
muncul dalam bentuk desakan untuk menguasai dengan cara apa pun 
termasuk melukai atau bahkan membinasakan sang obyek. Cinta dalam 
perwujudan dan tahap awal ini  tidak terbedakan dari kebencian terhadap 
obyek yang dicintai. Namun menjelang, dan pada taraf terbentuknya hasrat 
genital, cinta sudah berubah menjadi lawan dari kebencian.   
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Istilah pembawaan, keturunan, maupun bakat atau  talenta sering digunakan 
untuk menunjukkan pada satu pengertian. Walaupun terdapat perbedaan 
dalam pemahamannya tetapi pada tulisan ini lebih memilih kata pembawaan 
untuk dibahas.  Pembawaan atau hereditas diartikan sebagai kecenderungan 
untuk bertumbuh dan berkembangnya manusia menurut pola-pola, sifat-sifat 
tertentu yang muncul sejak konsepsi dan berlangsung sepanjang hidup. 
Wetherington (Su’adah, dkk; 2003) mengatakan bahwa keturunan atau 
pembawaan merupakan suatu proses penurunan sifat-sifat atau benih dari 
satu generasi kepada generasi berikutnya melalui plasma benih. Apa yang 
diturunkan itu bukanlah bentuk-bentuk perilaku melainkan strukturnya.  

Prinsip-prinsip pembawaan menurut Wetherington, yaitu: 

a. Prinsip reproduksi yang berarti bahwa pembawaan berlangsung 
melalui perantaraan sel-sel benih, dan bukannya melalui sel-sel 
somatis atau sel-sel badan. 

b. Prinsip konformitas berarti setiap jenis atau golongan menurunkan 
jenis atau golongan sendiri. Orang tua yang bertubuh kekar dan 
berambut ikal akan cenderung melahirkan anak-anak yang 
demikian pula.  

c. Prinsip variasi yang berarti bahwa anak-anak yang lahir dari orang 
tua yang sama dapat berbeda baik sifat-sifat fisik maupun 
psikisnya. 

d. Prinsip regresi filial oleh Galton disebutkannya bahwa setiap ciri 
atau sifat anak memperlihatkan kecondongan ke arah rata-rata. 

Beberapa macam pembawaan, adalah: 

a. Pembawaan jenis adalah bahwa sejak lahirnya individu memiliki 
ciri yang khas sebagai manusia baik bentuk badannya, anggota 
tubuhnya, intelijensinya, dan sebagainya. 

b. Pembawaan ras yaitu bahwa selain jenisnya juga manusia terdiri 
atas beberapa ras misalnya Mongolia, Negro. Asia, dan 
sebagainya. 

c. Pembawaan jenis kelamin berarti bahwa sebagai manusia yang 
normal sejak lahirnya telah menunjukkan jenis kelaminnya sebagai 
laki-laki atau perempuan yang melekat kodrat padanya dalam 
berperilaku. 

d.  Pembawaan perseorangan yaitu pembawaan yang ada pada 
individu yang walaupun sama jenis, ras, dan jenis kelamin tetapi  
 

B. Faktor Pembawaan (hereditas)  
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tetap akan berbeda dalam berperilaku karena perbedaan individual 
yang dimilikinya 
 

 

Lingkungan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang melingkupi atau 
mengelilingi individu sepanjang kehidupannya.  Lingkungan dapat dibedakan 
atas lingkungan fisik yaitu berupa alam yang meliputi keadaan tanah, iklim, 
dan sebagainya. Serta lingkungan sosial yang meliputi masyarakat yakni 
individu berada dan mengadakan interaksi serta memberikan pengaruh 
tertentu pada perilaku individu.   

Sartain (Purwanto, 1999) mengemukakan bahwa lingkungan  meliputi semua 
kondisi-kondisi dalam dunia ini yang dalam cara-cara tertentu mempengaruhi 
perilaku kita, pertumbuhan, perkembangan  kita kecuali gen-gen dapat pula 
dipandang sebagai menyiapkan lingkungan  bagi gen yang lain.  Dengan 
demikian maka lingkungan sekitar kita yang meliputi berbagai faktor ternyata 
dapat mempengaruhi perilaku individu. Sartain selanjutnya membagi 
lingkungan atas tiga bagian yaitu: 

a. Lingkungan alam/luar (external or physical environment)  yang 
meliputi segala sesuatu yang ada dalam dunia ini yang bukan 
manusia misalnya hewan, tumbuh-tumbuhan, air, tanah, dan 
sebagainya 

b. Lingkungan dalam (internal environment) adalah segala sesuatu 
yang berada di dalam tubuh kita misalnya makanan yang telah 
dimakan dicerna dalam tubuh, air yang berada dalam pembuluh 
darah atau di dalam cairan limpa, yang semuanya mempengaruhi 
tiap-tiap sel di dalam tubuh, dan 

c. Lingkungan sosial/masyarakat (social environment) yaitu semua 
orang yang turut mempengaruhi diri kita yang diperoleh secaara 
langsung maupun tidak langsung, misalnya dalam pergaulan 
dengan orang lain, keluarga, teman, dan sebagainya. Termasuk 
pengaruh tidak langsung melalui berbagai media baik cetak 
maupun elektronik. 

Menurut Woodworth (Purwanto, 1999) mengemukakan bahwa terdapat empat 
macam cara individu dalam berhubungan dengan lingkungan yaitu: 

a. Individu bertentangan dengan lingkungannya 
b. Individu menggunakan lingkungannya 

 

C. Faktor Lingkungan (environment) 
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c. Individu berpartisipasi dengan lingkungannya, dan 
d. Individu menyesuaikan diri dengan lingkungannya 

 
 

 

Manusia sebagai makhluk yang hidup, memilki kesempurnaan lebih apabila 
dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya. Kesempurnaan manusia 
tersebut terbukti dari perilaku yang ditampilkan yang begitu kompleks. 
Walaupun demikian kompleksnya perilaku manusia tetapi dapat dipelajari dan 
dijelaskan dengan berbagai cara, di antaranya dengan usaha memperhatikan, 
mengamati, menghayati, dan mengungkap proses yang terjadi. Cara-cara 
yang biasanya digunakan dalam penyelidikan perilaku manusia oleh Zulkifli 
(2001) di antara adalah: 

a. Metode pengamatan/observasi dapat dilakukan dengan dua cara  
yaitu introspeksi: pengamatan yang dilakukan dengan sengaja 
memperhatikan atau mempelajari proses kejiwaan pada diri 
sendiri. Melakukan introspeksi berarti mempelajari jiwa sendiri, 
kesadaran tentang jiwa sendiri yang dapat dikenal secara 
langsung. Comte mengatakan bahwa introspeksi tidak obyektif, 
tidak dapat sekaligus digunakan untuk maksud menghayati dan 
mempelajari proses kejiwaan yang sedang dialami. William Stern 
menegaskan bahwa dengan cara introspeksi masih ada bagian-
bagian kejiwaan yang tidak dapat diselidiki atau diketahui, yaitu 
bagian-bagian yang berada di luar batas kesadaran yakni hasil 
yang diperoleh selalu kurang lengkap. Karena itu diperlukan 
pengamatan yang dilakukan dengan maksud mempelajari 
kejiwaan orang lain yang disebut sebagai ekstrospeksi. Proses 
kejiwaan orang lain yang diamati melalui perilaku yang nampak 
dapat diperhatikan pada unsur-unsur yang dapat ditangkap 
panca indera. 

b. Metode eksperimen dan Tes, Wilhelm Wundt yang pertama kali 
mendirikan laboratorium psikologi untuk melakukan percobaan 
tentang kejiwaan. Sedangkan penggunaan tes diperkenalkan 
oleh Alfred Binet dan Simon. 

c. Metode klinis  merupakan gabungan eksperimen dan observasi. 
Cara untuk memudahkan  tanya jawab dalam pelaksanaannya 
menggunakan daftar pertanyaan yang berisi pertanyaan yang 
memberi petunjuk kepada penanya atau peneliti tentang apa 
saja yang harus diperhatikan. Jean Piaget menggunakan metode  

D. Metode untuk Mempelajari  Perilaku Manusia 
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klinis untuk meneliti cara berpikir dan perkembangan bahasa 
anak-anak. Metode-metode yang telah disebutkan  dikategorikan 
sebagai metode langsung (direct) karena langsung memperoleh 
informasi dan data dari sumbernya. 

d. Metode pengumpulan terdiri atas angket, biografi, dan buku 
harian. Angket adalah daftar pertanyaan yang disusun secara 
sistematis yang dipakai untuk mendapatkan data-data dan 
informasi dari obyek yang akan dipelajari. Data yang terkumpul 
melalui angket kemudian diolah, dianalisis, dan disimpulkan 
hasilnya. Biografi adalah riwayat hidup yang ditulis. Riwayat 
hidup yang ditulis sendiri oleh orang yang punya riwayat disebut 
sebagai otobiografi; riwayat hidup yang ditulis orang lain 
dinamakan biografi. Baik biografi maupun otobiografi menjadi 
sumber yang berharga dalam mempelajari kehidupan seseorang. 
Sedangkan buku harian adalah cacatan kehidupan individu yang 
dilakukan pada suatu masa tertentu. Disamping itu juga dengan 
memperhatikan foto-foto kesukaan, alat-alat permainan, 
karangan-karangan popular, maupun lagu-lagu kesukaan dapat 
memberi petunjuk untuk mempelajari individu. 

 

 

Menurut J.P. Chaplin (Kartono, 1989 ) gangguan mental adalah sebarang 
ketidakmampuan menyesuaikan diri  yang mengakibatkan orang menjadi 
tidak memiliki suatu kesanggupan. Sebab awal penyakit/kekacauan tersebut 
dapat bersifat psikogenis atau organis, dan mencakup baik reaksi-reaksi 
psikotis  maupun reaksi-reaksi neurotis yang lebih serius.  Pertanda awal 
penyakit mental antara lain cemas, ketakutan, apatis, cemburu, iri hati, dan 
sebagainya. Singkatnya bahwa penyakit mental merupakan bentuk gangguan 
pada ketenangan bathin dan harmonisasi struktur kepribadian. Orang yang 
sehat mentalnya mudah beradaptasi dengan lingkungan sosialnya, dan 
terhadap setiap tuntutan maupun perubahan sosial.  

Perubahan sosial yang cepat akibat kemajuan dalam bidang ilmu 
pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam bidang  teknologi informasi 
maka proses penyesuaian diri menjadi semakin rumit. Banyak orang yang 
tidak mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan yang sangat cepat itu. 
Orang-orang yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-
perubahan itu dapat saja mengalami berbagai gangguan mental.  

E. Gangguan Mental 
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Beberapa bentuk gangguan mental yang disebutkan Kartono oleh (1989) 
yaitu psikopat, psikoneurosa, histeria, fugue, somnabulisme, psikastenia, 
hipokhondria, fobia, obsesi, kompulsi, tics, neurasteni, anxiety neurosis, 
multiple personality/kepribadian ganda, psiko-somatisme, peptic ulcer, 
hypertension, psikosa, psikosa manis depresif, psikosa paranoia, dan cacat 
moral. 

Psikopat adalah bentuk kekalutan mental ditandai tidak adanya 
pengorganisasian dan pengintegrasian pribadi; orangnya tidak 
pernah dapat bertanggung jawab secara moral, selalu berkonflik 
dengan norma sosial dan hukum (karena sepanjang hayatnya dia 
hidup dalam lingkungan sosial yang abnormal dan immoral ). 

Psikoneurosa adalah sekelompok reaksi psikis dicirikan secara 
khas dengan unsur kecemasan, yang secara tidak sadar 
diekspresikan dengan menggunakan mekanisme pertahanan diri  
(defence mechanism) 

Hysteria adalah gangguan/disorder psikoneurotik, khas dicirikan 
oleh emosionalitas yang ekstrim; mencakup macam-macam 
gangguan fungsi psikis, sensoris, motor, vasomotor (syaraf yang 
membesarkan/mengecilkan pembuluh darah), dan alat pencernaan, 
disebabkan oleh usaha represi terhadap macam-macam konflik 
dalam kehidupan kesadaran   

Fugue adalah usaha melarikan diri disertai kondisi amnesia; 
penderita seperti kehilangan ingatan dan ada kondisi disosiasi 
dengan lingkungannya   

Somnabulisme berarti tidur berjalan yakni penderita tidur sambil 
berjalan dan melakukan perbuatan-perbuatan yang kompleks. 

Psikastenia merupakan tipe psikoneurosa yang ditandai oleh 
reaksi-reaksi kecemasan, dibarengi kompulsi, obsesi, dan 
ketegangan-ketegangan fobik (akibat fobia) 

Hipokhondria ialah kondisi kecemasan yang kronis dan berlebih-
lebihan, yakni pasien selalu merasakan ketakutan yang menjurus 
pada patologis terhadap kesehatan badannya.  

Fobia adalah ketakutan atau kecemasan yang abnormal, tidak 
rasional, dan tidakdapat mengendalikan suatu situasi atau obyek 
tertentu; merupakan ketakutan khas neourotis, sebagai simbol dari 
konflik-konflik neourotis. 
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Obsesi ialah ide-ide atau emosi yang terus menerus melekat 
dalam pikiran dan hati, dan tidak mau hilang, walaupun 
sessungguhnya individu yang bersangkutan secara sadar selalu 
berusaha untuk menghilangkannya. 

Kompulsi merupakan satu  keadaan psikologis, yakni seorang 
berbuat melawan kemauan sendiri, atau berbuat bertentangan 
dengan kecenderungan sendiri.  

Tics ialah macam-macam gerak facial atau gerak muka/wajah yang 
seperti dipaksakan; yaitu gerak-gerak pengejangan  dari satu 
kelompok kecil otot-otot tertentu. 

Neurasteni ialah bentuk psikoneurosa ditandai oleh kondisi syaraf-
syaraf yang lemah, tidak memiliki energi hidup dan dibarengi 
perasaan  lelah yang hebat dan terus-menerus (selalu merasa 
amat lelah), macam-macam rasa sakit serta, rasa nyeri, hingga 
penderita jadi malas dan segan berbuat sesuatu.     

Anxiety neurosis disebut juga neurosa kecemasan yaitu suatu tipe 
neurosa dengan gejala utama ialah kecemasan yang tidak 
disebabkan oleh satu rangsangan/sebab khusus; sifatnya kronis 
dan mendalam, serta mempengaruhi daerah-daerah penting dari 
kehidupan seseorang.  

Multiple personality/kepribadian ganda adalah disosiasi dan 
kepecahan/keterbelahan komplit dari kepribadian terhadap 
lingkungannya, disebabkan oleh adanya satu kompleks kejiwaan 
tertentu berupa kebiasaan-kebiasaan, emosi-emosi, ide-ide, 
kenangan-kenangan, harapan-harapan, kehendak-kehendak, 
pikiran-pikiran tertentu, dan sebagainya yang terintegrasi, 
berbentuk satu kepribadian komplit; sedang kompleks lainnya, 
berupa kebiasaan, emosi, pikiran, kenangan, cita-cita, harapan, 
dan sebagainya yang menjadi komponen lawannya (bersifat 
kebalikan dari kompleks pertama) juga menjadi satu kesatuan 
pribadi yang komplit lainnya. Masing-masing pribadi cenderung jadi 
otonom, berdiri sendiri-sendiri, atau berdampingan, berjejer; tetapi 
tidak berasosiasi satu sama lain (tidak ada hubungan; terdapat 
disosiasi).    

Psiko-somatisme adalah bentuk macam-macam penyakit fisik 
yang ditimbulkan oleh konflik-konflik psikis/psikologis dan 
kecemasan-kecemasan kronis. 
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Peptic ulcer adalah borok bernanah pada alat pencernaan karena 
terlampau banyak asam lambung dalam usus 12 jari, sehingga 
terjadi penggerogotan terhadap usus-usus yang disebabkan oleh 
reaksi emosional yang kuat dan lama sebagai akibat dari konflik 
psikologis. 

Hypertension atau tekanan darah tinggi disebabkan oleh adanya 
emosi-emosi yang sangat kuat, yang kemudian menjadi reaksi 
somatisasi dan langsung mengenai sistem peredaran darah, 
sehingga mempengaruhi secara ekstrim kecepatan detak jantung 
dan tekanan darah. 

Psikosa atau psikosis adalah bentuk disorder mental atau 
gangguan jiwa yang dicirikan dengan adanya disintegrasi 
kepribadian, dan terputusnya hubungan dirinya dengan realitas 

Psikosa manis depresif  adalah kekalutan mental yang serius 
berbentuk gangguan emosional yang ekstrim; yaitu terus menerus 
bergerak antara gembira ria dan tertawa sampai dengan rasa 
depresif sedih dan putus asa.   

Psikosa paranoia adalah gangguan mental yang sangat serius 
yang dicirikan dengan timbulnya suara aneh yang senantiasa 
mengganggu individu 

Cacat moral juga disebut moral deficiency yang dicirikan dengan 
individu-individu yang hidupnya nakal yang selalu melakukan 
kejahatan dan berperlaku a-sosial atau anti sosial namun tidak ada 
penyimpangan-penyimpangan atau gangguan pada inteleknya.   

Setiap orang yang sehat secara mental tentu mengharapkan kehidupan yang 
bebas dari berbagai ketegangan dan konflik sebagaimana yang telah 
digambarkan. Untuk mempertahankan diri dan berada dalam kondisi mental 
yang sehat, maka yang diperlukan individu adalah: 

a. Mampu berperilaku yang integratif, teratur, dan sistematis 
b. Mampu mengelola konflik dan ketegangan bathin secara efektif dan 

efisien, dan 
c. Mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup secara wajar dan 

bertanggung jawab 
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Namun dalam kenyataannya, bahwa tidak semua orang bebas dari 
ketegangan dan konflik bathin. Gejala yang umum oleh individu adalah 
mengalami frustrasi ketika kebutuhan-kebutuhannya tidak terpenuhi 
sebagaimana layaknya. Frustrasi dapat dipahami sebagai satu keadaan yakni 
satu kebutuhan tidak dapat terpenuhi, dan tujuan tidak dapat tercapai 
sehingga individu mengalami halangan dalam usahanya mencapai  satu 
tujuan tertentu. Frustrasi dapat memberi pengaruh positif tetapi juga dapat 
mengakibatkan situasi yang negatif atau merusak.  

Beberapa reaksi frustrasi yang sifatnya membangun atau frustrasi yang positif 
nampak dalam tindakan atau aktivitas oleh Kartono (1989) adalah, sebagai 
berikut: 

a. Mobilisasi dan dan penambahan aktivitas 
b. Berpikir secara mendalam 
c. Pasrah kepada Tuhan 
d. Membuat satu kebutuhan yang tidak nyata menjadi dinamis 
e. Kompensasi atau substitusi dari tujuan, dan 
f. Sublimasi (perilaku terpuji yang diterima oleh masyarakat) 

Selain reaksi frustrasi yang positif, terdapat pula reaksi frustrasi yang negatif 
yang merugikan individu. Bentuk reaksi frustrasi yang negatif merupakan 
mekanisme penyelesaian yang tidak menguntungkan yang lebih dikenal 
sebagai escape mechanism (mekanisme pelarian diri) atau defence 
mechanism (mekanisme pertahanan diri). Bentuk-bentuk mekanisme pelarian 
diri atau mekanisme pertahanan diri  yang disebutkan Kartono (1989) adalah: 

Agresi adalah bentuk kemarahan yang meluap-luap, tindakan 
permusuhan, dan mengadakan penyerangan kasar sebab 
seseorang mengalami kegagalan. Reaksinya sangat primitif, dalam 
bentuk kemarahan yang hebat dengan emosi yang tak terkendali. 

Regresi adalah perilaku yang mundur kembali pada tingkat 
perkembangan sebelumnya dengan reaksi yang kurang matang 
dan kekanak-kanakan. 

Fiksasi yaitu cara berperilaku yang tetap dan terus menerus 
diperbuat, sekalipun sudah tidak berguna lagi, atau sudah tidak 
pantas dan cocok lagi. 

Pendesakan dan kompleks-komples terdesak  yaitu usaha 
menghilangkan atau menekan/mendesak dalam ketidaksadaran 
beberapa kebutuhan, pikiran-pikiran yang jahat, nafsu-nafsu, dan 
perasaan-perasaan yang negatif. 
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Rasionalisasi yaitu membenarkan perilaku sendiri, dengan 
memberikan alasan yang masuk akal atau yang dapat diterima 
secara sosial, untuk menggantikan alasan yang sesungguhnya. 
Teknik pembenaran diri yang lain disebut self-justification yakni 
membuat sesuatu yang tidak rasional atau tidak menyenangkan 
menjadi rasional atau menyenangkan. 

Proyeksi  yaitu usaha melemparkan atau memproyeksikan 
kesalahan, kelemahan, pikiran yang negatif,  harapan yang buruk, 
serta sikap yang negatif pada orang lain. 

Teknik anggur asam yaitu usaha memberikan atribut yang jelek 
atau negatif pada tujuan yang tidak dapat dicapainya. 

Teknik jeruk manis  yaitu usaha memberikan atribut-atribut yang 
bagus dan unggul pada semua kegagalan, kelemahan, dan 
kekurangan sendiri. 

Identifikasi yaitu individu yang mengalami frustrasi dan kegagalan, 
tidak mau melihat kelemahan dan kekurangan sendiri; tetapi dia 
selalu berusaha menyamakan diri atau mengidentifikasikan diri 
dengan seseorang yang sukses dalam dunia imajinasinya. 

Narsisme yaitu perasaan superior, cinta diri yang berlebihan, 
egoistis, dan menganggap diri yang penting sedangkan orang lain 
tidak diperdulikannya. 

Autisme yaitu gejala menutup diri terhadap dunia luar dengan cara 
menyendiri, tidak mau berkomunikasi, cara berpikir yang 
dkendalikan oleh personal, menanggapi dunia luar berdasarkan 
pengharapan dan penglihatan sendiri, asyik secara ekstrim dengan 
pikiran dan fantasi sendiri. 

Demikianlah beberapa bentuk perilaku reaksi frustrasi negatif yang 
diwujudkan dalam bentuk mekanisme pelarian diri atau mekanisme 
pertahanan diri yang apabila dijadikan pola kebiasaan yang cenderung 
menetap maka dapat mengakibatkan disorder mental atau gangguan mental. 
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Rangkuman. Manusia begitu istimewa dibanding 

dengan ciptaan lainnya. Sebab walau oleh Darwin  dengan teori 
evolusinya yang mengatakan bahwa manusia itu adalah bentuk akhir 
dari evolusi hayat, sedang binatang bersel satu sebagai awal evolusi 
namun itulah yang mendorong Hobbes untuk mengklasifikasikan dan 
membedakan sifat dan tabiat manusia dengan binatang. Aristoteles 
yang menyebut manusia sebagai zoon politikon juga mendorong untuk 
lebih mendalami manusia sebagai makhluk sosial. Dalam interaksi 
dengan lingkungannya maka individu perlu mengenali diri dan itulah 
yang digambarkan secara jelas oleh Anthony de Mello dalam kisah 
anak rajawali di tengah-tengah lingkungan ayam. 

Pembawaan merupakan kecenderungan untuk bertumbuh dan 
berkembangnya manusia menurut pola-pola, sifat-sifat tertentu yang 
muncul sejak konsepsi dan berlangsung sepanjang hidup. Demikian 
yang dikatakan Wetherington, yang selanjutnya juga dikemukakan 
empat prinsip pembawaan, yaitu: prinsip reproduksi, konformitas, 
variasi, dan regresi filial; serta empat macam pembawaan, yaitu: 
pembawaan jenis, ras, jenis kelamin, dan perseorangan atau individu. 

Lingkungan oleh Sartain dapat diartikan sebagai semua kondisi-kondisi 
dalam dunia ini yang dalam cara-cara tertentu mempengaruhi perilaku 
kita, pertumbuhan, perkembangan kita kecuali gen-gen dapat pula 
dipandang sebagai menyiapkan lingkungan  bagi gen yang lain. 
Sartain selanjutnya membagi lingkungan atas tiga bagian yaitu: 
lingkungan alam/luar, lingkungan dalam, dan lingkungan 
sosial/masyarakat. Sedangkan Woodworth menyebutkan empat 
macam cara individu dalam berhubungan dengan lingkungan, yaitu: 
individu bertentangan dengan lingkungannya, individu menggunakan 
lingkungannya, individu berpartisipasi dengan lingkungannya, dan 
individu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. 
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Cara-cara yang biasanya digunakan dalam penyelidikan perilaku 
manusia oleh Zulkifli   adalah metode pengamatan/observasi yang 
dapat dilakukan dengan dua cara  yaitu introspeksi yang oleh Comte 
dianggap tidak obyektif sehingga Stern menambahkan untuk 
dilakukan ekstrospeksi untuk melengkapi introspeksi. Metode 
Eksperimen dan Tes, Wilhelm Wundt yang pertama kali mendirikan 
laboratorium psikologi untuk melakukan percobaan tentang kejiwaan. 
Sedangkan penggunaan tes diperkenalkan oleh Alfred Binet dan 
Simon. Metode Klinis  yang merupakan gabungan eksperimen dan 
observasi serta metode pengumpulan yang terdiri atas angket, 
biografi, otobiografi, dan buku harian.  

Menurut Chaplin  bahwa gangguan mental adalah sebarang 
ketidakmampuan menyesuaikan diri  yang mengakibatkan orang 
menjadi tidak memilki suatu kesanggupan. Sebab awal 
penyakit/kekacauan tersebut biasa bersifat psikogenis atau organis, 
dan mencakup baik reaksi-reaksi psikotis  maupun rekasi-reaksi 
neurotis yang lebih serius.  Perubahan sosial yang cepat akibat 
kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya 
dalam bidang  teknologi informasi maka proses penyesuaian diri 
menjadi semakin rumit. Banyak orang yang tidak mampu 
menyesuaikan diri terhadap perubahan yang sangat cepat itu. 
Orang-orang yang tidak bisa menyesuaikan diri dengan perubahan-
perubahan itu dapat saja mengalami berbagai gangguan mental.  
Beberapa bentuk gangguan mental yang disebutkan Kartono, yaitu: 
psikopat, psikoneurosa, histeria, fugue, somnabulisme, psikastenia, 
hipokhondria, fobia, obsesi, kompulsi, tics, neurasteni, anxiety 
neurosis, multiple personality/kepribadian ganda, psiko-somatisme, 
peptic ulcer, hypertension, psikosa, psikosa manis depresif, psikosa 
paranoia, dan cacat moral. Disamping beberapa gangguan mental 
yang disebutkan ini juga terdapat beberapa reaksi frustrasi yang 
sifatnya membangun atau frustrasi yang positif nampak dalam 
tindakan atau aktivitas oleh Kartono disebutkan, seperti: mobilisasi  
dan penambahan aktivitas, berpikir secara mendalam, pasrah 
kepada Tuhan, membuat satu kebutuhan yang tidak nyata menjadi 
dinamis, kompensasi atau substitusi dari tujuan, dan sublimasi 
(perilaku terpuji yang diterima oleh masyarakat). Sedangkan reaksi 
frustrasi negatif atau mekanisme pelarian diri/mekanisme pertahanan 
diri disebutkannnya, seperti: agresi, regresi, fiksasi, pendesakkan 
dan kompleks-kompleks terdesak, rasionalisasi, proyeksi, teknik 
anggur asam, teknik jeruk manis, identifikasi, narsisme, dan autism. 

 



 Psikologi 

Direktorat Pembinaan SMK (2013) 45 

 

 

 

 
 

 
 

 

F. Penutup 

Tugas 

a. Membentuk  5 kelompok kecil 
b. Berdasarkan materi yang ada maka kelompok membahas dan 

mengembangkan materi sebagai berikut: hakekat manusia, faktor 
pembawaan, faktor lingkungan,  metode untuk mempelajari perilaku 
manusia, dan gangguan mental. 

c. Mempresentasikan hasil diskusi 
 

Tes Formatif 

Untuk mengukur sejauh mana pemahaman tentang manusia dan 
perilakunya, berikut ini akan disajikan tes formatif yang terdiri atas 5 
soal pilihan ganda dengan 5 opsi. 

1. Manusia disebut sebagai zoon politikon yang berarti manusia 
dalam kehidupannya senantiasa berinterkasi dengan alam 
sekitar terutama dengan manusia yang lainnya. Pendapat ini 
dikemukakan oleh ……………………. 
a. Thomas Hobbes 
b. Charles Darwin  
c. Aristoteles 
d. Anthony de Mello 
e. Plato    
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2. Berikut ini adalah prinsip-prinsip pembawaan menurut 
Wetherington, kecuali……….. 
a.  Prinsip reproduksi 
b. Prinsip konformitas 
c. Prinsip variasi 
d. Prinsip filial 
e. Prinsip perseorangan 

3. Berikut ini adalah empat macam cara individu berhubungan 
dengan lingkungan menurutr Woodworth, kecuali………. 
a. Individu bertentangan dengan lingkungannya 
b. Individu mengorbankan lingkungannya 
c. Individu menggunakan lingkungannya 
d. Individu berpartisipasi dengan lingkungannya 
e. Individu menyesuaikan diri dengan lingkungannya 

4. Metode ilmiah dalam mempelajari perilaku manusia 
diperkenalkan olehnya. Eksperimen dan tes dilakukan 
dalam laboratoriumnya. Untuk pertama kali, orang ini 
mendirikan laboratorium psikologi untuk mempelajari 
kejiwaan. Siapakah yang dimaksudkannya? 
a. Alfred Binet 
b. William Stern 
c. Sigmund Freud 
d. Wilhelm Wundt 
e. August Comte 

5. Ketakutan atau kecemasan yang abnormal, tidak rasional, 
dan tidak dapat mengendalikan suatu situasi atau obyek 
tertentu; merupakan ketakutan khas neourotis, sebagai 
simbol dari konflik-konflik neourotis. Pernyataan ini adalah 
pengertian dari ………………… 
a. Fobia 
b. Hipokhondria 
c. Obsesi 
d. Kompulsi 
e. Psikastenia 
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Kunci Jawaban 

1. c 
2. e 
3. b 
4. d 
5. a 
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Relevansi. 

Berbagai uraian tentang proses perkembangan 
manusia, masa-masa perkembangan, dan 
perkembangan psikoseksual/kepribadian dianggap 
penting sehingga dapat menjadi perhatian pekerja 
sosial dalam memberikan pertolongan profesional. 
Pertolongan profesional pada klien dapat dilaksanakan 
secara optimal manakala pekerja sosial memahami 
tahap perkembangan manusia yang meliputi anak-
anak, kematangan, dan dewasa. Disamping itu pula 
perlu memahami tentang pembagian masa-masa 
perkembangan oleh sejumlah pemikir, serta 
perkembangan psikoseksual/kepribadian yang 
dikemukakan oleh Sigmund Freud. 

 
 

Tujuan Pembelajaran. 

Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kamu 
mampu menguraikan tiga tahap proses perkembangan 
manusia menurut Lester D. Crow, membedakan masa 
perkembangan menurut Kohnstamm dengan 
Langeveld, serta menguraikan perkembangan 
psikoseksual/kepribadian manusia menurut Sigmund 
Freud. 

 

Deskripsi singkat. 

Pada awalnya, istilah perkembangan berasal dari 
bidang biologi, tetapi karena ilmu pengetahuan maka 
istilah ini dipergunakan dalam bidang psikologi yang 
membedakannya dengan istilah pertumbuhan. Dalam 
bidang psikologi ternyata perkembangan dibahas 
secara detail dalam Psikologi Perkembangan yang 
mengulas tentang perkembangan manusia sepanjang 
hidupnya bahkan dibahas sejak masa konsepsi atau 
prenatal. Pembahasan tentang manusia dalam 
Psikologi Perkembangan begitu luas lingkupnya, tetapi 
dalam bidang Pekerjaan Sosial yang dianggap relevan 
untuk dibahas adalah proses perkembangan manusia,  
masa-masa perkembangan, dan perkembangan 
psikoseksual/kepribadian 

BAB III  
PERKEMBANGAN MANUSIA 
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Menurut Lester D. Crow bahwa proses perkembangan terdiri atas tiga tahap yaitu 
childhood, maturity, dan adulthood.  

 

Lester D. Crow 

 
Masa kandungan atau masa 
mengandung berawal pada saat 
pertemuan antara sel jantan 
dengan sel betina yang 
membentuk sebuah sel yang 
disebut zigot. Beberapa jam 
kemudian zigot itu akan 
membelah diri menjadi dua dan 
akhirnya akan membelah diri lagi 
menjadi empat. Kelompok sel-sel 
kecil ini akan bergerak di 
sepanjang saluran telur ke rahim 
dan melekat pada dinding rahim. 
Pembelahan diri sel-sel tetap berlanjut dan sebagian sel-sel itu 
berkembang manjadi tali pusat. Tali pusat inilah yang dihubungkan dengan 
placenta yaitu organ khusus yang memberi janin zat-zat makanan dan  

A. Proses Perkembangan Manusia 

1. Childhood adalah masa-

masa yang mencakup masa 

kandungan, masa kelahiran, 

masa bayi, masa kanak-

kanak, dan masa anak 

sekolah. 
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oksigen dari aliran darah seorang ibu. Kira-kira pada usia kehamilan 3 
bulan atau 12 minggu, janin yang ada dalam kandungan seorang ibu 
sudah memiliki bagian utama seorang bayi. Pada usia kehamilan 9 bulan 
maka bayi yang dikandung siap untuk dilahirkan. 

 
Kelahiran dapat dipahami sebagai kehadiran seorang bayi di tengah-
tengah keluarga. Menghadapi kelahiran bayi, umumnya secara medis 
terdapat beberapa persiapan agar proses kelahiran berjalan dengan baik. 
Bayi yang baru lahir, nampak sebagai makhluk kecil yang belum banyak 
berdaya. Ketidakberdayaannya disebabkan oleh  kelangsungan hidupnya 
tergantung pada belas kasihan dan pertolongan atau kepedulian orang 
lain. Namun untuk kelangsungan hidupnya,   maka secara alamiah telah 
dibekali dua kemampuan yang disebut sebagai instink yaitu  menghisap 
dan  menangis. Instink ini adalah kemampuan untuk bertindak tepat, tanpa 
dipelajari yang dibekali oleh alam, misalnya menangis beberapa saat 
ketika lahir atau bibirnya yang bergerak untuk menghisap. 

 

 
Bayi 

 
Beberapa istilah untuk menyebut masa bayi di antaranya adalah neonatus 
yang berasal dari kata new dan natal, infancy, babyhood, ada pula yang 
menyebutnya baby saja. Secara pasti belum disepakati usia bayi, namun 
sejumlah pendapat menyebutkan mulai usia 0 – 1.6 tahun, tetapi ada yang 
menyebutkan hingga 2 tahun. Pada masa ini, sebagian besar bayi 
menggunakan waktunya untuk tidur, sebagian waktunya digunakan untuk 
menyusu dan menyatakan keinginan dengan berbagai cara dan yang 
sering adalah menangis. Banyak tafsiran tentang tangis pertama seorang 
bayi. Zulkifli (2001) mengutip sejumlah pendapat, misalnya Imanuel Kant 
secara filosofis mengartikan tangis sebagai protes rohaniah manusia  
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terhadap belenggu kepancainderaan yang dideritanya.  Sigmund Freud 
dan beberapa ahli psikoanalisis lainnya menafsirkan tangis itu sebagai 
pernyataan ingin kembali ke alam embrio, alam yang digambarkan sebagai 
alam yang tenang, hangat, memberi rasa aman. Kelahiran itu sangat 
mengejutkan dan menimbulkan rasa takut yang dinyatakan dengan rasa 
menangis. Menurut Sis Heyster bahwa tangis itu adalah tanda bahwa ia 
bereaksi yang disebabkan oleh dorongan yang datang dari dalam diri 
sendiri. 

 
Ada tiga macam tangis seorang bayi yang disebutkan oleh Zulkifli (2001) 
yaitu: 

a. Tangis untuk menyatakan rasa tidak nyaman (tidak senang). 
Tangis ini merupakan reaksi terhadap perangsang yang tidak 
menyenangkan, seperti  lapar, haus, pakaian basah, dan 
sebagainya 

b. Tangis yang tidak disebabkan oleh hal tertentu (perangsang 
tertentu) ketika bayi menangis dengan sendirinya tanpa suatu 
sebab. Tangis ini dinamakan tangis spontan sebab untuk tujuan 
latihan pernapasan 

c. Tangis dengan selingan-selingan sedikit. Tangis ini dinamakan 
tangis manja karena ingin diperhatikan 

Kendatipun pada saat lahir dan dalam perkembangannya, masing-masing 
bayi terdapat perbedaan-perbedaan baik keadaan fisik maupun 
kesanggupannya namun ada persamaam proses yang tampak secara 
umum dalam perkembangan bayi, yaitu perkembangan penghayatan dan 
pengamatan, perkembangan motoris, belajar berjalan, dan belajar 
berbicara. 

Masa kanak-kanak  berlangsung setelah masa bayi selesai hingga usia 
memasuki sekolah. Setelah masa bayi ini, semakin luas ruang yang dapat 
dikuasai oleh anak dan karena itu semakin banyak hal yang dapat 
dikenalnya. Pada masa ini, setiap hari sejak bangun hingga tidur bagi 
seorang anak, kelihatannya sibuk mengerjakan sesuatu atau mencoba 
sesuatu sehingga masa ini juga dapat dikenal sebagai masa mencoba bagi 
seorang anak. Pada masa ini, cerita dongeng yang merangsang fantasi 
anak sangat menarik bagi mereka.   Anak mengikuti berbagai cerita karena 
pada masa ini juga seorang anak mulai mempelajari bahasa untuk 
mengungkapkan pikirannya. John Dewey (Zulkifli, 2001) mengatakan 
bahwa bahasa berfungsi sebagai alat penghubung sosial yang sangat 
dibutuhkan dalam pergaulan, untuk merapatkan hubungan seseorang 
dengan orang lain.  
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Clara dan William Stern (Zulkifli, 2001) membagi perkembangan bahasa 
bagi anak atas empat masa, yaitu kalimat satu kata yang dimulai pada usia 
satu tahun hingga satu tahun enam bulan, masa memberi nama yang 
dimulai pada usia satu setengah tahun hingga dua tahun, masa kalimat 
tunggal yang dimulai pada usia dua tahun hingga dua setengah tahun, dan 
masa kalimat majemuk yang dimulai pada usia dua tahun enam bulan 
hingga seterusnya. Sedangkan menurut Jean Piaget bahwa percakapan 
pada masa anak-anak ini bersifat egosentris yakni mempercakapkan 
sesuatu yang berpusat pada diri dan kemudian berangsur-angsur 
berkembang menjadi bahasa sosial.  

 
William Stern 

 
 

Gejala umum yang nyata pada masa anak-anak adalah permainan. 
Permainan  anak pada masa ini merupakan suatu kesibukan yang 
dipilihnya sendiri tanpa paksaan, desakan, tetapi dilakukan dengan penuh 
kegembiraan. Pada usia tiga atau empat tahun biasanya seorang anak 
membutuhkan teman untuk bermain bersama-sama. Perkembangan 
selanjutnya pada masa ini ketika bermain bersama adalah bahwa mereka 
akan bermain yang dipimpin oleh salah seorang di antara mereka. Fantasi 
anak juga akan berkembang pada saat bermain. 
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Serena Adelita Aoetpah   Elisia Aoetpah 

Perkembangan penting  yang muncul pada masa ini, bahkan yang begitu 
penting bagi seorang pekerja sosial adalah bahwa pada masa ini, yaitu 
pada usia tiga sampai enam tahun muncul sikap sosial anak. Sikap sosial 
adalah hubungan yang menimbulkan perasaan sosial yaitu perasaan yang 
mengikat individu dengan sesamanya atau memisahkan diri dengan 
sesamanya, misalnya tolong menolong, menerima, simpati, empati, 
maupun antipati, iri hati, benci,  dan sebagainya.      

 
Masa anak sekolah adalah masa yakni  anak keluar dari lingkungan rumah 
atau keluarga dan memasuki lingkungan sekolah yang besar pengaruhnya 
terhadap perkembangan individu. Pada masa ini, lebih banyak teman 
dijumpainya sebab lingkungan sosialnya lebih luas sehingga peran 
sosialnya juga semakin berkembang. Di sekolah, mereka membentuk 
kelompok-kelompok, dan tiap anak menggabungkan diri dengan kelompok 
tertentu. Pada perkembangan selanjutnya akan muncul pemimpin dan 
pengikutnya.  

 
Belajar bergaul dan menyesuaikan diri dengan teman sebaya merupakan 
suatu usaha untuk membangkitkan rasa sosial atau upaya dalam 
memperoleh nilai-nilai sosial. Teknik sosiometri dan sosiogram  dapat 
dipergunakan sebagai alat untuk mengetahui hubungan sosial di antara 
mereka. Berdasarkan hasil sosiometri dan sosiogram maka seorang 
pekerja sosial dapat menetapkan seorang klien, misalnya mempunyai 
kesulitan dalam bergaul dengan teman sebayanya.    
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Remaja 

 

Masa ini merupakan peralihan dari 
masa anak ke masa dewasa, yaitu 
waktu ketika anak tidak senang  
diperlakukan sebagai anak-anak, 
tetapi dilihat dari pertumbuhan 
fisiknya ia belum dapat dikatakan 
sebagai orang dewasa. Karena itu, 
maka masa ini dapat disebut sebagai 
masa remaja yang disebut juga 
sebagai masa topan dan badai 
(sturm und drang) sebab masa ini 
penuh gejolak yakni perilaku remaja 
sering menyimpang dari aturan dan 
norma sosial yang berlaku. Istilah 
yang dipakai selain remaja, juga 

disebut sebagai masa akil balig, pubertas, puber, atau adolesensi. Apapun 
sebutannya, tetapi bahwa pada masa ini terdapat gejolak dan 
penyimpangan terhadap norma dan aturan yang membuat remaja menjadi 
bingung, ragu, pesimis, dan sebagainya. Dalam keadaan seperti inilah 
peran pekerja sosial secara maksimal dituntut untuk menolong remaja 
yang mengalami berbagai gejolak itu.   

 
Bila dilihat dari aspek biologis, maka perkembangan remaja pada masa ini 
ditandai dengan mimpi basah yang pertama yakni seorang laki-laki tanpa 
sadar mengeluarkan sperma. Tanda lain bagi laki-laki adalah bahwa pada 
lehernya menonjol buah jakun yang membuat nada suaranya menjadi 
pecah.  Baik laki-laki ataupun perempuan, pada bagian tertentu tumbuh 
rambut pada masa remaja ini. Sedangkan tanda yang nampak bagi 
seorang remaja putri adalah mendapatkan menstruasi pertama disebut 
menarche. Selain tanda ini, juga terjadi penimbunan lemak yang membuat  

2. Maturity adalah suatu  

proses perkembangan 

ketika seseorang 

mengalami kematangan 

sebelum ia memasuki 

masa kedewasaannya. 
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buah dada seorang perempuan mulai membesar, pinggulnya mulai 
melebar, dan pahanya membesar. Disamping itu, baik laki-laki maupun 
perempuan nampak berjerawat. 

 
Ciri-ciri remaja secara umum dikemukakan oleh Zulkifli (2001) sebagai 
berikut: 

a. Pertumbuhan fisik yang mengalami perubahan dengan cepat 
b. Perkembangan seksual yang menimbulkan berbagai persoalan 
c. Cara berpikir kausalitas 
d. Emosi yang meluap-luap 
e. Mulai tertarik kepada lawan jenisnya 
f. Menarik perhatian lingkungan, dan 
g. Terikat dengan kelompok 

  
 

Masa awal kedewasaan 
terjadi pada saat seseorang 
harus berpisah dengan 
orang tuanya dan harus 
menghadapi tugas-tugas 
yang penting sebagai ayah 
atau ibu. Memilih isteri 
ataupun suami juga 
termasuk pada masa ini. 
Pada masa ini, hal-hal yang 
menjadi persoalan  penting 
selain yang digambarkan 
juga termasuk belajar hidup 
bersama suami/isteri, 
memulai hidup berumah 
tangga/berkeluarga, 
mengelola rumah tangga, 
mempunyai pekerjaan yang 
tetap untuk mendukung kehidupan ekonomi rumah tangga, menerima 
tanggung jawab dalam mengasuh anak, terlibat dalam berbagai urusan 
kekeluargaan, tetangga, dan komunitas yang lebih luas, bergabung 
dengan kelompok sosial kemasyarakatan yang sesuai minat dan 
perhatian, dan sebagainya. 

 

 

3. Adulthood adalah masa 

memasuki kedewasaan. Masa 

kedewasaan ini mencakup waktu 

yang panjang maka dapat dibagi 

atas tiga masa, yaitu masa awal 

kedewasaan, masa pertengahan 

kedewasaan, dan masa akhir 

kedewasaan 
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Dewasa 

 
Masa pertengahan kedewasaan adalah keadaan yakni setiap  orang mulai 
memantapkan segala sesutau yang sudah diperjuangkan dan dijalani sejak masa 
dewasa awal. Pada masa ini individu mulai memantapkan kariernya, 
memantapkan tanggung jawabnya sebagai orang tua dalam mendidik dan 
membesarkan anak-anak, juga dalam tanggung jawab sosial yang dilaksanakan 
semakin dimantapkan.  
 
Disamping itu, pada masa pertengahan kedewasaan ini, individu mulai 
memantapkan dan memelihara kehidupan ekonomi rumah tangga, membantu 
anak-anak yang beranjak remaja dalam menghadapi berbagai gejolaknya, lebih 
sering mengadakan kegiatan yang bersifat rekreatif, serta dapat menyesuaikan 
diri dengan perubahan fisik yang terjadi pada masa ini, misalnya perubahan warna 
yang terjadi pada rambut, mengendurnyaa otot-otot, atau pada wanita   pada 
masa yang disebut menopause. 

 
Dewasa Penuh 
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Masa akhir kedewasaan disebut juga sebagai usia lanjut. Pada masa ini, 
bagi tiap orang tentunya mengharapkan suatu kehidupan di masa tua yang 
penuh dengan ketenangan dan ketenteraman. Harapan pada masa ini 
adalah anak-anak yang menjadi tanggung jawab orang tua dapat 
menjalani hidupnya dengan penuh kebahagiaan.  

 
Beberapa hal dapat terjadi pada masa ini, misalnya tenaga yang berkurang 
atau fisik yang lemah, penghasilan yang berkurang karena pensiun. 
Karenanya perlu penyesuaian atas berbagai kesulitan yang dihadapi. 
Persoalan yang sangat besar pada masa ini adalah bagaimana 
menyesuaikan diri dengan   kesulitan yang sangat berat, misalnya 
meninggalnya pasangan hidup. 

 
Berbagai uraian tentang proses perkembangan manusia dan berbagai masalah 
yang mungkin timbul dapat menjadi perhatian pekerja sosial dalam memberikan 
pertolongan profesional.  
 
 

 
Adanya perbedaan pembagian masa perkembangan disebabkan oleh dasar 
pemikiran yang berbeda antara seorang dengan yang lainnya. Pembagian masa-
masa perkembangan hanyalah untuk memudahkan dalam mempelajari dan 
mendalami individu. Karena itu,  pembagian masa perkembangan  dilakukan  
untuk memudahkan dalam memahami individu sebab  individu merupakan suatu 
keutuhan yang hanya dipahami dalam kerangka hubungan keseluruhannya. 

Berikut ini akan disajikan masa-masa perkembangan manusia yang dikemukakan 
oleh sejumlah ahli (Zulkifli, 2001), sebagai berikut : 
 
Menurut Aristoteles, seorang filsuf Yunani bahwa ada tiga masa perkembangan, 
yaitu: 

a. Periode anak kecil (kleuter), usia sampai 7 tahun 
b. Periode anak sekolah, usia 7 sampai 14 tahun, dan 
c. Periode pubertas (remaja), usia 14 sampai 21 tahun 

Pembagian masa perkembangan menurut Johan Amos Comenius, sebagai 
berikut: 

a. Masa sekolah ibu, sampai usia 6 tahun 
b. Masa sekolah bahasa ibu, usia 6 sampai 12 tahun 
c. Masa sekolah bahasa Latin, usia 12 sampai 18 tahun, dan 
d. Masa sekolah tinggi, usia 18 tahun sampai 24 tahun 

  

B. Masa-masa Perkembangan Manusia 
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Pembagian masa perkembangan menurut Kohnstamm, yaitu: 

a. Masa vital (penyusu), sampai usia satu setengah tahun 
b. Masa anak kecil (estetis), usia satu setengah sampai 7 

tahun 
c. Masa anak sekolah (intelektual), usia 7 sampai dengan 14 

tahun 
d. Masa remaja, usia 14 sampai 21 tahun, dan 
e. Masa dewasa (matang), usia 21 tahun ke atas 

Langeveld membagi masa perkembangan, sebagai berikut: 

a. Masa bayi, sejak lahir sampai usia 2 tahun 
b. Masa kanak-kanak, usia 2 sampai 6 tahun 
c. Masa anak sekolah, usia 6 sampai 12 tahun 
d. Masa remaja, usia 12 sampai 21 tahun, dan 
e. Masa dewasa, usia di atas 21 tahun 

Proses pertumbuhan dan perkembangan merupakan proses yang sangat vital 
bagi individu untuk menjadi manusia yang sempurna. Karena itu, awal 
pertumbuhan dan perkembangan anak mesti diketahui secara baik. Berikut ini, 
disebutkan kemampuan dasar anak yang normal pada usia 0–5 tahun (Majalah 
Nakita, Juni 2002 ) yang meliputi  kemampuan motorik, kecerdasan, kemampuan 
sosial emosional, dan perkembangan komunikasi aktif-pasif pada anak normal. 
 
Kemampuan motorik anak normal 0–5 tahun: 
 
Patokan perkembangan  motorik anak yang normal adalah: 

Usia 6 –12 bulan: 

Motorik kasar: 
a. Duduk tanpa dibantu 
b. Merangkak 
c. Bangkit dan berdiri tanpa bantuan 
d. Berjalan dengan dibantu/dibimbing, dan 
e. Meniru menggelindingkan bola 

Motorik halus: 
a. Menjangkau, mencekam, memasukkan benda ke mulut 
b. Mengenai benda dengan menggunakan ibu jari dan satu 

jari 
c. Memindahkan benda dari tangannya 
d. Menjatuhkan benda dan memungutnya kembali 
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Usia 13–24 bulan: 

Motorik kasar: 
a. Berjalan sendiri 
b. Berjalan mundur 
c. Menarik dan mendorong alat permainan 
d. Duduk sendiri 
e. Naik dan turun tangga dengan bantuan 
f. Bergoyang-goyang mengikuti irama musik 

Motorik halus: 
a. Memasukkan benda ke dalam lubang 
b. Menggunakan benda halus 
c. Mengambil alat permainan dari lantai tanpa jatuh 
d. Membuka-buka lembaran 
e. Mencoret-coret 
f. Menarik, memutar, mendorong benda-benda 
g. Melempar-lempar 
h. Menggambar dengan gerakan tangan menyeluruh, 

menggeser tangan, membuat garis besar  

Usia 25–36 bulan 

Motorik kasar : 
a. Lari tanpa jatuh 
b. Lompat di tempat dengan kedua kaki jatuh bersamaan 
c. Berdiri pada satu kaki 
d. Berjingkat di atas jari–jari kaki 
e. Menendang bola 

Motorik halus : 
a. Mengatur/merangkai benda-benda 
b. Membalik halaman buku satu persatu 
c. Memegang alat (tulis/gambar) 
d. Menggunakan satu tangan secara tetap dalam hampir 

semua kegiatan (kiri & kanan) 
e. Meniru garis lingkaran, lurus dan berdiri tegak lurus 
f. Melukis bentuk–bentuk 

Usia 36–48 bulan 

Motorik kasar :  
a. Lari menghindari hambatan/rintangan 
b. Berjalan di atas garis 
c. Meloncat dengan satu kaki 
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d. Dapat berdiri dengan satu kaki dan berdiri dengan ujung jari 

kaki 
e. Mendorong, menarik, mengemudikan permainan beroda 

tiga  
f. Mengendarai sepeda roda tiga  
g. Melempar bola di atas kepala 
h. Menangkap bola yang dilemparkan kepadanya 

Motorik halus: 
a. Membuat menara dari 9 balok  kecil 
b. Meniru bentuk–bentuk 
c. Membuat lingkaran 
d. Membuat bentuk–bentuk 

Usia 49–60 bulan 

Motorik kasar :  
a. Berjalan mundur dengan tumit berjingkat/jinjit 
b. Lompat ke depan sepuluh kali tanpa terjatuh 
c. Naik turun tangga dengan kaki  berganti-ganti (kiri–kanan) 

 

Motorik halus  
a. Menggunting  kertas dengan mengikuti garis tanpa putus 
b. Menggambar garis silang, segi empat  

 
Kemampuan kecerdasan  anak normal 0 –5 tahun: 

Patokan perkembangan  kecerdasan  anak yang normal adalah: 
 
Usia 0–12 bulan  
 

a. Mengikuti  benda bergerak dengan mata 
b. Mengenal orang yang berbeda–beda   
c. Memberi  reaksi pada orang yang masih/belum dikenal 

dengan menangis atau menatap terus–menerus  
d. Anak bereaksi dan meniru ekspresi/penampilan muka 

orang lain 
e. Memberi reaksi pada perintah yang sangat sederhana 
f. Meniru  gerakan dan perbuatan  
g. Memasukkan atau mengeluarkan benda–benda kecil 
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Usia 13–24 bulan  

a. Menirukan kata–kata  dan perbuatan orang lain 
b. Bereaksi terhadap perkataan dan perintah 
c. Mampu menyamakan atau memasangkan benda yang 

serupa 
d. Melihat buku gambar  dengan orang dewasa  
e. Mengetahui kamu dan saya  
f. Kemampuan untuk  memperhatikan (berkonsentrasi ) masih 

terbatas 
g. Belajar melalui bereksplorasi 

       
Usia 25-36 bulan                       

a. Bereaksi terhadap perintah sederhana 
b. Melihat–lihat buku gambar 
c. Memasangkan berbagai benda yang dikenal dan berarti 

baginya  
d. Menyusun menara gelang 
e. Mengenal diri dari cermin mengenal nama sendiri 
f. Menyebut nama sendiri  
g. Dapat  mengatakan dengan singkat mengenai apa yang  

sedang dikerjakannya 
h. Meniru perbuatan orang dewasa  
i. Konsentrasi/memusatkan perhatian  
j. Belajar dilakukan dengan eksplorasi 
k. Mulai dengan penggunaan benda–benda 

                             
Usia 36–48 bulan          

a. Mengenal  dan memasangkan 6 warna 
b. Secara sengaja menyusun balok  atau gelang–gelang  

berdasarkan ukuran  
c. Membuat gambar yang bentuknya  dapat dikenal  meskipun 

bagi orang lain tak jelas 
d. Bertanya untuk mendapat keterangan dengan 

mengemukakan pertanyaan ”mengapa” atau “ bagaimana” 
e. Mengetahui umur sendiri  
f. Mengerti nama panjangnya dan nama ayah  
g. Kemampuan konsentrasi (memusatkan perhatian) 
h. Bertambahnya kemampuan untuk mengerti fungsi dan 

mengelompokkan benda-benda, mengerti bagian–bagian 
dari keseluruhan 

i. Mulai menyadari tentang masa lalu dan yang akan datang 
(misal, ”kemarin kita pergi ke kebun binatang.”  “hari ini kita 
pergi ke rumah nenek.”)   
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Usia  49-60 bulan 

a. Bermain dengan kata-kata (mengucapkan kata–kata  
yang berirama) menyebutkan kata–kata  yang 
mempunyai bunyi sama 

b. Menunjuk dan menyebut  4-6 warna  
c. Memasangkan gambar–gambar  dari  benda yang tidak 

dikenal  
d. Dapat menyebutkan atau memasangkan bagian badan 

yang digambar  
e. Menggambar, menyebut nama dan menjelaskan gambar 

yang dikenali 
f. Menggambar orang dengan 2-5 bagian badan yang 

dikenal seperti  kepala, tangan, dan kaki  
g. Dapat menyebutkan atau memasangkan bagian  badan 

yang digambar sendiri 
h. Menghitung di luar kepala sampai 5, meniru orang 

dewasa 
i. Kemampuan untuk memperhatikan atau berkonsentrasi 

sudah lebih lama 
j. Belajar dengan cara mengamati dan mendengarkan 

orang dewasa juga melalui eksplorasi dengan mencoba–
coba 

k.  Bertambahnya pengalaman tentang pengertian/arti dari 
fungsi waktu, hubungan bagian dengan keseluruhan 

l. Konsep waktu bertambah luas. Anak dapat berbicara 
tentang kemarin atau minggu lalu. 

 
Kemampuan sosial emosional  anak normal 0–5 tahun: 

Patokan perkembangan  sosial emosional  anak yang normal adalah: 
       
Usia 0–12 bulan 

a. Tersenyum  secara spontan  
b. Menaruh perhatian kalau namanya disebut 
c. Memberi reaksi terhadap perkataan “tidak” 
d. Meniru perbuatan sederhana orang lain 

  
Usia 13–24 bulan  

a. Mengenali diri sendiri  di kaca atau atau gambar foto 
b. Menyebut diri dengan nama  
c. Bermain sendiri, memulai permainannya sendiri  
d. Meniru perilaku orang dewasa dalam bermain 
e. Membantu membereskan/menyimpan benda–benda   
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Usia 25–36 bulan  

a. Bermain dengan anak–anak lain 
b. Mengamati anak–anak lain, bergabung sebentar dalam 

permainan mereka 
c. Membela barang miliknya sendiri 
d. Mulai bermain rumah–rumahan 
e. Secara simbolis menggunakan benda–benda dan diri 

sendiri  dalam permainan 
f. Ikut serta dalam kegiatan kelompok yang sederhana 

(misalnya menyanyi, bertepuk tangan, menari) 
g. Mengetahui identitas jenis kelamin (laki–laki atau 

perempuan) 
      
Usia 36–48 bulan 

a. Ikut bermain dengan anak–anak lain, mulai berinteraksi 
b. Memasuki permainan bersama–sama 
c. Mulai bermain memerankan keseluruhan adegan/lakon 

(misalnya, berjalan-jalan, pura–pura jadi ibu/ bapak, 
bermain rumah–rumahan, dan sebagainya) 

 
Usia 49–60 bulan 

a. Bermain dan berinteraksi dengan anak–anak lain 
b. Permainan dramatik sudah lebih mendekati  kenyataan. Ada 

perhatian terhadap waktu, ruang, dan detail yang kecil–kecil 
c. Menunjukkan perhatian dalam  mengeksplorasi perbedaan 

jenis kelamin 
 
 
Kemampuan komunikasi aktif - pasif  anak normal usia 0–5 tahun 

Patokan perkembangan  sosial emosional  anak yang normal adalah: 

Usia  0–12 bulan  
      Komunikasi pasif: 

a. Bereaksi terhadap pembicaraan orang dengan melihat pada 
si pembicara 

b. Memberi reaksi berbeda  terhadap bermacam jenis suara 
c. Menengok ke arah sumber datangnya bunyi/suara  
d. Memberikan reaksi dengan gerakan terhadap perkataan 

yang diucapkan dengan disertai gerakan 
e. Menghentikan kegiatan kalau mendengar ada kata perintah 

Komunikasi aktif: 
a. Membuat bunyi–bunyian seperti  tangisan dan bunyi lain 
b. Mengulangi bunyi kalau sedang sendiri atau diajak bicara 
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c. Berhubungan dengan orang lain dengan meniru suara 

orang dewasa 
d. Mencoba menyampaikan keinginan dengan nada suara 

berbeda 
e.  Mencoba meniru bunyi/suara menurut kemampuan anak 

Usia 13–24 bulan 
       Komunikasi pasif : 

a. Memberi reaksi tepat bila ditanya ”di mana” 
b. Mengerti arti kata “di dalam” “di bawah” 
c. Menjalankan perintah untuk membawa benda yang  sudah 

dikenal dari ruangan lain 
d. Mengerti kalimat sederhana paling banyak terdiri dua kata 

saja 
e. Mengerti dua perintah sederhana yang saling berhubungan 

      Komunikasi aktif: 
a. Mengucapkan kata  yang memiliki arti 
b. Menggunakan perkataan yang disertai gerakan untuk 

meminta sesuatu 
c. Mengucapkan kata–kata tunggal secara berurutan untuk 

menceritakan suatu kejadian 
d. Menyebut diri sendiri dengan namanya 
e. Dapat mengatakan hak milik/kepunyaan 
f. Menambah perbendaharaan kata (kurang lebih 50 kata) 

Usia 25-36 bulan 
      Komunikasi pasif: 

a. Menunjukkan benda umum yang sudah dkenal, bila benda 
tersebut disebutkan 

b. Dapat mengenal benda kalau diberitahukan kegunaannya 
c. Mengerti bentuk pertanyaan apa dan di mana  
d. Mengerti kata larangan “tidak”, “bukan” “tidak dapat”, 

“jangan” 
e. Senang mendengarkan cerita yang sederhana dan minta 

diceritakan lagi 
 

      Komunikasi aktif: 
a. Membuat kalimat dengan 2 kata 
b. Menyebutkan nama 
c. Menggunakan kata tanya “apa” dan “di mana”  
d. Membuat kalimat sangkal 
e. Menunjukkan kekesalan/kejengkelan karena tidak mengerti 
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Usia 36-48 bulan 

Komunikasi pasif: 
a. Mulai memahami kalimat yang menggunakan konsep waktu 
b. Mengerti perbandingan dalam hal ukuran, membandingkan 

dua benda atau dua hal 
c. Memahami konsep sebab akibat  
d. Mengerti dan dapat melaksanakan 2-4 perintah/petunjuk 

yang ada  
e. Mengerti kalau diberitahukan  

     Komunikasi aktif: 
a. Bicara dalam kalimat-kalimat yang terdiri dari tiga kata 
b. Dapat menceritakan pengalaman yang lalu  
c. Menyebut diri dengan memakai kata “saya”/”aku” 
d. Mengulang paling sedikit satu  nyanyian dan dapat 

menyanyikan yang berkaitan dengan lagu 
e. Berbicara dengan ucapan yang dapat dimengerti orang lain 

yang masih asing 
             
Usia 49-60 bulan 

      Komunikasi pasif: 
a. Dapat mengikuti tiga perintah yang tidak berhubungan 

dalam urutan yang tepat  
b. Mengerti perbandingan sesuatu sifat dari benda/orang 

secara bertingkat (biasa-lebih-paling) 
c. Mendengarkan cerita yang panjang 
d. Menggabungkan perintah lisan ke dalam kegiatan  
e. Mengerti urutan kejadian-kejadian bila diberitahu  

     Komunikasi aktif: 
a. Bertanya dengan pertanyaan: kapan, bagaimana, mengapa 
b. Menggunakan kata-kata: dapat, akan 
c. Menggabungkan kalimat 
d. Berbicara tentang hubungan sebab akibat 
e. Menceritakan kejadian walau masih campur-aduk kaitannya  
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Sigmund Freud menguraikan perkembangan psikoseksual (perkembangan 
kepribadian) pada manusia atas fase oral, fase anal, fase falik, dan fase genital. 
Periode laten oleh Freud secara teknis dianggap bukan merupakan suatu fase 
perkembangan. Berikut ini adalah uraian tentang fase perkembangan 
psikoseksual yang disebutkan oleh Freud (Rahayu, 1996) sebagai berikut: 

 

Sigmund Freud 
 

1. Fase Oral 
Fase oral berkembang sejak anak lahir hingga anak berusia 18 bulan. 
Disebut sebagai oral karena aktivitas utama anak berpusat sekitar makan 
dan organ-organ (bibir, mulut, dan lidah) yang berkaitan dengan fungsi itu. 
Freud beranggapan bahwa individu yang pada fase ini memperoleh 
perangsangan oral yang berlebihan atau yang sangat kekurangan, pada 
masa dewasanya akan memiliki kepribadian oral passive dengan ciri 
karakter penurut, pasif, kurang matang, dan tinggi ketergantungannya. 
Pada akhir tahun pertama, yakni pada fase oral kedua yang disebut Freud 
sebagai fase oral aggressive atau oral sadistic yang ditandai dengan 
seorang bayi mulai tumbuh gigi. Pada fase ini, menggigit dan mengunyah 
bagitu penting dalam mengungkapkan frustrasi yang diakibatkan oleh 
ketidakhadiran ibu atau ketiadaan obyek pemuas kebutuhan. Individu pada 
fase ini terdorong untuk menggigit apa saja yang dijangkaunya. Tetapi 
apabila individu mengalami fiksasi atau terpaku pada fase oral sadistic  

C. Perkembangan Psikoseksual  
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maka di masa dewasanya cenderung memiliki karakter sarkastis, pesimis, 
sinis, mendominasi, dan juga mengeksploitasi orang lain untuk 
memuaskan kebutuhannya. 

 
Fokus utama pada masa ini bagi anak adalah menerima dan mengambil. 
Manusia yang gagal mengatasi krisis pada fase oral ini cenderung 
mengalami gangguan kepribadian yang serius seperti schizophrenia atau 
psychotic depression. Fase oral ini berakhir pada saat seorang anak 
disapih oleh ibunya. 

  
2. Fase Anal 

Fase ini dimulai pada usia 1,6 tahun hingga 3 tahun. Pada fase ini 
perhatian yang semula dipusatkan pada mulut, kemudian dialihkan pada 
dubur.  Kesenangan atau kepuasan pada fase ini diperolehnya dalam 
hubungan dengan mempermainkan kotoran. Karena itu, hal yang penting 
pada fase ini adalah anak diperkenalkan kepada aturan-aturan kebersihan 
oleh orang tua melalui toilet training yaitu latihan tentang bagaimana dan di 
mana seharusnya seorang anak membuang kotoran. Pada fase ini, 
seorang anak mulai belajar mengendalikan diri. Kendali diri pada orang 
dewasa pada akhirnya adalah hasil dari toilet training menurut Freud. 

 
Terdapat dua cara orang tua dalam menerapkan toilet training serta akibat-
akibatnya. Cara penerapan yang keras dan menekan, akibat di masa 
dewasa adalah individu memiliki kepribadian anal retentive dengan 
beberapa ciri yaitu keras kepala, kaku, kikir, sangat teliti,  ekstrim dalam 
hal kebersihan, dan ekspulsif yakni ketidakmampuan untuk membedakan 
atau mentoleransi kebingungan dan ambiguitas. Cara kedua yaitu orang 
tua yang membiarkan anaknya membuang kotoran sebebasnya, maka 
akan berkembang kepribadian anal aggressive pada anak. Individu yang 
gagal pada fase ini akan menunjukkan sifat-sifat kejam, destruktif, 
pembenci, serta memiliki kecenderungan memandang orang lain sebagai 
obyek untuk dimiliki atau dikuasai. 

     
3. Fase Falik 

Fase ini berlangsung antara usia 3–5 tahun.  Pada fase ini perhatian anak 
yang semula pada daerah dubur dialihkan ke daerah kelamin. Pada fase 
ini, anak tertarik dengan alat kelaminnya sendiri, dan senang 
mempermainkan alat kelaminnya untuk mendapatkan kepuasan. Pada 
fase falik ini, Freud mengambil penggambaran oedipus complex dari cerita 
Yunani klasik karangan Sophocles yang menceritakan tentang Oedipus 
Rex, putra raja Thebe yang membunuh ayahnya sendiri dan kemudian 
mengawini ibunya.  Apa yang dilakukan oleh Oedipus merupakan 
gambaran simbolis dari suatu konflik psikologis terbesar yang dialami oleh 
manusia. 
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Konflik sebagaimana yang digambarkan oleh Freud diterangkan bahwa 
setiap anak memiliki keinginan tidak sadar untuk memiliki orang tua yang 
berlawanan jenis (ayah bagi anak perempuan dan ibu bagi anak laki-laki). 
Pada saat yang sama individu memandang  orang tua dari jenis kelamin 
yang sama sebagai saingan. Seorang laki-laki atau perempuan pada fase 
ini memiliki keinginan di alam tidak sadar untuk melenyapkan orang  tua 
sesama jenisnya. Karena itu, timbullah konflik dalam dirinya dan muncullah 
sikap ambivalensi terhadap orang tua yang berlawanan jenis.  

 
Dengan berakhirnya fase falik, anak akan memasuki masa laten atau 
periode tenang. Periode tenang ini muncul sewaktu krisis Oedipus/Electra 
Complexes selesai dan berakhir pada masa remaja. Naluri seksual 
biasanya tidak timbul selama fase ini. Karena itu maka pada fase ini, anak 
dapat melakukan aktivitas-aktivitas nonseksual seperti belajar, 
berolahraga, berteman,  dan sebagainya. 

4. Fase Genital 
Pada fase ini, individu mulai menaruh perhatian pada lawan jenisnya. 
Perhatian yang diarahkan pada lawan jenis ini disebabkan oleh adanya 
perubahan biokimia dan fisiologis di mana organ tubuh untuk reproduksi 
mulai matang. Bukti kematangan itu terlihat pada ciri seks sekunder yakni 
tumbuhnya rambut pada bagian tertentu. Pada fase ini, individu terdorong 
untuk berkencan dan pacaran.  

 
Fase ini dianggap berhasil dilalui individu bila dalam kenyataannya individu 
mampu mengembangkan relasi seksual yang matang dan bertanggung 
jawab  serta mampu memperoleh kepuasan  dari percintaan 
heteroseksual. Tetapi individu dianggap gagal manakala  terdapat 
hambatan pada masa sebelumnya, atau bila individu memilki pengalaman 
traumatik di masa kanak-kanak awal atau mengalami fiksasi libido, maka 
penyesuaian yang memadai selama fase ini akan semakin sulit.  Fase ini 
berlangsung mulai masa remaja hingga kematian yang meliputi seksualitas 
dewasa. Pada fase ini, individu dapat sepenuhnya mencintai dan bekerja. 

 
Selanjutnya Kartono (1989) menguraikan lebih rinci tentang pembahasan 
kepribadian menurut Freud yang mengusung dua hal penting yaitu fungsi kognitif 
dan taraf perkembangan anak. Fungsi kognitif oleh Freud dijelaskan bahwa 
semua proses kejiwaan itu bersumber pada id, ego, dan superego.  
 
Menurut Freud bahwa id adalah merupakan unsur landasan dasar dan yang 
terutama dari ketiganya karena merupakan sumber  energi psikis yang berasal 
dari instink biologis manusia. Instink seksual dan agresivitas adalah yang paling 
penting pada unsur id ini karena keduanya yang membimbing perilaku manusia. Id 
mewakili segi-segi instinktual, primitif, dan irasional dari manusia karena menjadi 
reservoir dari dorongan-dorongan yang tidak disadari.  
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Proses-proses mental dari  id akan mengubah aktivitas mental dari anak-anak 
sejak kecil. Misalnya, bagi seorang bayi yang tidak berdaya maka proses-proses 
kejiwaannya berbentuk fantasi-fantasi atau khayalan untuk memuaskan 
kebutuhannya. Karena itu, apabila seorang bayi menangis dan ibunya tidak 
segera datang, bayi itu kemudian mengkhayalkan gambaran ibunya. Tetapi 
apabila dia lapar dan susu tidak segera tersedia, maka bayi itu  akan segera 
membayangkan susu itu. Dan di dalam ketidakberdayaannya bayi tersebut selalu 
kembali pada dunia fantasinya. Namun sesungguhnya fantasi itu tidak efektif bagi 
pemuasan secara konkret akan kebutuhan-kebutuhan individu. Gambaran 
makanan tidak dapat membuat kenyang kebutuhan individu akan rasa lapar. 
Karena itu, alam kemudian membekali manusia dengan proses mental yang dapat 
menjamin pemuasan kebutuhan manusia untuk mempertahankan hidupnya yang 
disebut sebagai ego. 
 
Proses kejiwaan yang logis dan mempunyai fungsi untuk mempermudah transaksi 
atau perbuatan manusia dalam menguasai alam lingkungannya disebut sebagai 
ego. Ego meliputi kemampuan untuk merencanakan, memecahkan masalah, dan 
menciptakan macam-macam teknik untuk menguasai dunia sekitar. Tetapi juga 
ego juga berfungsi untuk mengendalikan impuls-impuls manusia, karena ekspresi 
hiperaktif dari impuls-impuls seks dan dorongan-dorongan agresif dapat 
mencelakakan manusia dan lingkungan di sekitarnya. Dengan demikian maka 
sesungguhnya ego yang dapat mengekang dan mengontrol  kekuatan-kekuatan 
dari id dan sekaligus menjamin kelancaran interaksi individu dengan dunia 
sekelilingnya. Disamping id dan ego maka ada fungsi mental yang lebih tinggi 
yang disebut sebagai superego. 
 
Superego adalah fungsi mental yang disebut sebagai hati nurani. Superego 
merupakan konsep yang melambangkan internalisasi dari nilai-nilai orang tua oleh 
diri anak yaitu berupa nilai-nilai yang ditanamkan dengan sanksi hukuman jika 
dilanggar, dan mendapatkan hadiah apabila dipatuhinya. Norma-norma moralitas 
bersumber pada superego ini. Pertimbangan dari id dan superego sering 
bertentangan karena dorongan-dorongan yang tidak terkendali oleh id akan selalu 
berbenturan dengan larangan-larangan moral yang merupakan bagian dari 
superego. 
 
Individu tidak akan selalu mampu menekan atau mengendalikan impuls dan 
instinknya sebab ekspresi dari impuls-impuls tersebut merupakan konsekuensi 
kodrati dari kehidupan. Namun oleh fungsi ego maka impuls-impuls tersebut dapat 
dikendalikan dan dibimbing untuk disalurkan dengan baik. Hal tersebut terlihat 
manakala pada individu selalu mengintegrasikan kekuatan mentalnya agar 
berfungsi secara harmonis dan tidak bertentangan satu dengan yang lainnya.  
 
Apabila ego lemah maka akan timbul banyak pertentangan bathin yang 
diekspresikan dalam bentuk perilaku yang patologis dan abnormal. Tetapi jika 
superego yang dominan maka individu akan bersifat sangat moralistis dan hal  
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tersebut nampak dalam perilaku yang kurang mampu menanggapi instink seksual 
dan dorongan agresivitasnya. Individu seperti ini akan merasa bersalah dan penuh 
penyesalan yang dikuti dengan kelelahan dan kebingungan.  Sementara mereka 
yang didominasi oleh id-nya akan menjadi sangat narsisitis, individualistis, dan 
egosentris. Mereka hanya mementingkan diri sendiri dan tidak memperdulikan 
orang lain. Mereka juga melarikan diri dari dunia realistis, untuk bersembunyi 
dalam dunia fantasi yang bersifat imajiner. Mereka juga mengembangkan perilaku 
yang anti-sosial. Oleh karena itu maka, ego yang berperan untuk mengatur serta 
menguasai semua komponen psikis dan mengatur kepribadian maka individu 
tersebut dapat menghayati eksistensi hidup yang relatif lancar tanpa konflik yang 
berarti. Dan bila ego berperan dengan baik maka tidak akan ada perilaku 
abnormal. 
 
Khusus tentang perkembangan maka Freud mengemukakan bahwa ada bahaya 
dan kesulitan-kesulitan psikologis pada saat-saat tertentu. Apabila anak terus-
menerus mengalami frustrasi, sering mendapatkan perlakuan yang kejam, kurang 
mendapatkan cinta kasih yang sewajarnya, atau dimanjakan secara berlebihan, 
maka individu akan mengalami keberhentian dan kerugian dalam perkembangan 
yang disebut sebagai proses fiksasi. Ketika individu mengalami proses fiksasi, 
maka individu akan mengembangkan macam-macam  sikap yang ‘immature’ atau 
tidak matang, dan akan timbul perilaku abnormal. Pola tersebut akan terus 
berlanjut hingga usia dewasa maka sesungguhnya adalah bahwa individu yang 
bersangkutan tidak akan pernah mencapai taraf kedewasaan psikis secara penuh. 
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Rangkuman. Lester D. Crow menyebutkan bahwa 

proses perkembangan terdiri atas tiga tahap, yaitu childhood, maturity, dan 
adulthood. Childhood adalah masa yang mencakup masa kandungan, masa 
kelahiran, masa bayi, masa kanak-kanak, dan masa anak sekolah. Maturity 
adalah suatu  proses perkembangan ketika seseorang mengalami 
kematangan sebelum ia memasuki masa kedewasaannya. Sedangkan 
adulthood adalah masa memasuki kedewasaan.  Masa kedewasaan ini 
mencakup waktu yang panjang maka dapat dibagi atas tiga masa, yaitu 
masa awal kedewasaan, masa pertengahan kedewasaan, dan masa akhir 
kedewasaan. 

Pembagian masa-masa perkembangan manusia menurut sejumlah ahli, 
sebagi berikut: Arsitoteles membagi menurut periode yang disebut periode 
anak kecil (kleuter), usia sampai 7 tahun, periode anak sekolah, usia 7-14 
tahun, dan periode pubertas (remaja), usia 14-21 tahun. Pembagian masa 
perkembangan menurut Johan Amos Comenius, sebagai berikut: masa 
sekolah ibu, sampai usia 6 tahun, masa sekolah bahasa ibu, usia 6-12 
tahun, masa sekolah bahasa Latin, usia 12-18 tahun, dan masa sekolah 
tinggi, usia 18-24 tahun. Pembagian masa perkembangan menurut 
Kohnstamm, yaitu masa vital (penyusu), sampai usia satu setengah tahun, 
masa anak kecil (estetis), usia 1,6-7 tahun, masa anak sekolah (intelektual), 
usia 7-14 tahun, masa remaja, usia 14-21 tahun, dan masa dewasa 
(matang), usia 21 tahun ke atas. Langeveld membagi masa perkembangan, 
sebagai berikut: masa bayi, sejak lahir sampai usia 2 tahun, masa kanak-
kanak, usia 2 sampai 6 tahun, masa anak sekolah, usia 6-12 tahun, masa 
remaja, usia 12-21 tahun, dan masa dewasa, usia di atas 21 tahun. 

   Sigmund Freud menguraikan perkembangan psikoseksual 
(perkembangan kepribadian) pada manusia atas fase oral, fase anal, fase 
falik, dan fase genital. Disebut sebagai oral karena aktivitas utama anak 
berpusat sekitar makan dan organ-organ (bibir, mulut, dan lidah) yang 
berkaitan dengan fungsi itu. Pada fase anal, perhatian yang semula 
dipusatkan pada mulut, kemudian dialihkan pada dubur.  Kesenangan atau 
kepuasan pada fase anal diperolehnya dalam hubungan dengan 
mempermainkan kotoran. Pada fase falik, perhatian anak yang semulanya 
pada daerah dubur dialihkan ke daerah kelamin. Pada fase falik anak 
teratarik dengan alat kelaminnya sendiri, dan senang mempermainkan alat 
kelaminnya untuk mendapatkan kepuasan. Pada fase falik, individu mulai 
menaruh perhatian pada lawan jenisnya. Perhatian yang diarahkan pada 
lawan jenis ini disebabkan oleh adanya perubahan biokimia dan fisiologis 
yakni organ tubuh untuk reproduksi mulai matang. 
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D. Penutup 

Tugas 

a. Membentuk tiga kelompok kecil 
b. Berdasarkan materi yang ada maka kelompok membahas dan 

mengembangkan materi sebagai berikut: proses perkembangan 
manusia, masa-masa perkembangan manusia, dan perkembangan 
psikoseksual/kepribadian 

c. Mempresentasikan hasil diskusi 

Tes Formatif 

Untuk mengukur sejauh mana pemahaman tentang perkembangan  
manusia maka berikut ini akan disajikan tes formatif yang terdiri atas 5 
soal pilihan ganda dengan 5 opsi. 
 

1. Menurut Lester D. Crow bahwa proses perkembangan 
manusia terdiri atas tiga tahap, yaitu … 
a. Childhood, maturity, parenthood 
b. Chidhood, maturity, adulthood 
c. Childhood, adolescence, adulthood 
d. Babyhood, adolescence, parenthood 
e. Babyhood, maturity, adulthood 

 



 Psikologi 

Direktorat Pembinaan SMK (2013) 73 

 

 

2. Masa kandungan atau masa mengandung berawal pada 
saat pertemuan antara sel jantan dengan sel betina yang 
membentuk sebuah sel yang disebut … 
a. Janin 
b. Embrio 
c. Gen 
d. Zigot 
e. Prenatal 

3. Terdapat banyak persamaan pembagian masa 
perkembangan menurut Kohnstamm dengan Langeveld. 
Namun terdapat perbedaan usia masa anak sekolah, yakni 
… 
a. Kohnstamm, usia 7-14 tahun, dan Langeveld, usia 6–

12 tahun 
b.  Kohnstamm, usia 7-12 tahun, dan Langeveld, usia 6–

14 tahun 
c. Kohnstamm, usia 7-14 tahun, dan Langeveld, usia 6–

13 tahun 
d. Kohnstamm, usia 7-13 tahun, dan Langeveld, usia 6–

12 tahun 
e. Kohnstamm, usia 7-13 tahun, dan Langeveld, usia 6–

13 tahun 

4. Berikut ini adalah fase perkembangan 
psikoseksual/kepribadian menurut Sigmund Freud, kecuali 
… 
a. Fase oral 
b. Fase anal 
c. Fase remaja 
d. Fase falik 
e. Fase genital 

5. Pada fase ini, anak tertarik dengan alat kelaminnya sendiri, 
dan senang mempermainkan alat kelaminnya untuk 
mendapatkan kepuasan. Menurut Sigmund Freud, fase ini 
disebut sebagai fase … 
a. Fase oral  
b. Fase anal 
c. Fase remaja 
d. Fase genital 
e. Fase falik  
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Kunci Jawaban 

1. b 
2. d 
3. a 
4. c 
5. e 
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Relevansi. 

Berbagai aktivitas kejiwaan yang nampak dalam gejala 
yang ditafsirkan dan diramalkan perlu dipahami secara 
mendalam oleh pekerja sosial. Perlunya pemahaman 
yang benar agar memudahkan dalam menentukan 
peristiwa kejiwaan yang melatarbelakangi perilaku 
individu. Bila benar analisis dan identifikasi gejala jiwa 
yang diwujudkan dalam perilaku maka selanjutnya akan 
memudahkan dalam merumuskan bantuan yang 
diperlukan oleh individu. Karena itu, berbagai peristiwa 
kejiwaan yang meliputi gejala pengenalan (kognitif), 
gejala emosi, gejala kemauan dan kehendak, serta 
gejala campuran  penting untuk dipelajari oleh guru-
guru pekerjaan sosial dan siswa pekerjaan sosial. 

 

Tujuan Pembelajaran. 

Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kamu 
mampu membedakan  masing-masing pengertian 
gejala pengenalan, menyebutkan beberapa istilah yang 
berhubungan dengan pengamatan,  membedakan 
emosi dengan perasaan, membedakan masing-masing 
pengertian gejala kehendak atau hasrat jasmaniah, dan 
membedakan masing-masing pengertian pada gejala 
campuran. 

 

Deskripsi singkat. 

Manusia adalah makhluk yang berjiwa. Pernyataan ini 
tentu tidak dapat dibantah. Kehidupan kejiwaan itu 
dapat tercermin melalui perilaku dan berbagai aktivitas 
manusia. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa  
dalam diri manusia berlangsung kegiatan-kegiatan 
kejiwaan. Berbagai kegiatan kejiwaan bila 
dikelompokkan terlebih bila dibahas tentu akan 
mengundang diskusi dan perdebatan  yang panjang 
untuk menemukan kesepahaman. Menyadari 
perbedaan-perbedaan tersebut  maka beberapa 
peristiwa kejiwaan yang dianggap penting untuk 
dibahas dibatasi untuk gejala-gejala  sebagai berikut: 
gejala pengenalan (kognitif), gejala emosi, gejala 
kemauan dan kehendak, serta gejala campuran. 

BAB IV 
PERISTIWA KEJIWAAN 
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1. Berpikir 
Plato (Purwanto, 1999) berkata bahwa berbicara itu, berpikir yang keras 
(terdengar), dan berpikir itu adalah berbicara bathin.  Sedangkan menurut 
aliran behaviorisme bahwa berpikir adalah gerakan-gerakan reaksi yang 
dilakukan oleh urat syaraf dan otot-otot bicara seperti halnya bila kita 
mengucapkan ‘buah pikiran’. Dengan tegas aliran ini mengatakan bahwa 
berpikir tidak lain adalah berbicara. Sementara penganut Psikologi Gestalt 
memandang bahwa berpikir merupakan keaktifan psikis yang abstrak, yang 
prosesnya tidak dapat diamati dengan indra kita.  Proses berpikir itu dilukiskan 
demikian: ‘jika dalam diri seseorang timbul suatu masalah yang harus 
dipecahkan, terjadilah lebih dahulu suatu skema/bagan yang masih agak 
kabur-kabur. Bagan itu diamati benar, orang mencari bagian-bagian yang 
belum tampak dalam kebulatan yang dihadapinya. Kemudian sekonyong-
konyong bagian yang dicarinya muncul, apa yang dicarinya telah ditemukan. 
Masalahnya terpecahkan.  

 
Berdasarkan pendapat para ahli Psikologi Gestalt ini maka proses berpikir 
dirumuskan Purwanto (1999) sebagai berikut: 

a. Timbulnya masalah, kesulitan yang harus dipecahkan 
b. Mencari dan mengumpulkan fakta-fakta yang dianggap ada 

sangkut pautnya dengan pemecahan masalah 
c. Taraf pengolahan atau pencernaan, fakta diolah dan 

dicernakan 
d. Taraf penemuan atau pemahaman; menemukan cara 

memecahkan masalah 
e. Menilai, menyempurnakan, dan mencocokkan hasil 

pemecahan 

Sehubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang tidak teratur, yang 
hendak disusun agar dipahami maka orang dapat mendekati masalah melalui 
beberapa cara berpikir yakni Berpikir induktif yakni proses dalam berpikir 
berlangsung dari khusus menuju kepada yang umum. Pada cara berpikir ini, 
orang mencari ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu dari berbagai fenomena, 
kemudian menarik kesimpulan-kesimpulan bahwa ciri-ciri/sifat-sifat itu terdapat 
pada semua jenis fenomena tadi. Berpikir deduktif prosesnya berlangsung dari 
yang umum kepada yang khusus. Dalam cara berpikir ini, orang bertolak dari 
suatu teori ataupun prinsip ataupun kesimpulan yang dianggapnya benar dan 
bersifat umum. Kemudian diterapkannya kepada fenomena-fenomena yang 
khusus, dan mengambil kesimpulan khusus yang berlaku bagi fenomena 
tersebut. Sedangkan berpikir analogis berarti menyamakan atau  

A. Gejala Pengenalan (Kognitif) 
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memperbandingkan fenomena-fenomena yang biasa/pernah dialami. Cara 
berpikir ini beranggapan bahwa kebenaran dari fenomena-fenomena yang 
pernah dialaminya berlaku bagi fenomena yang dihadapi sekarang.    

2. Inteligensi 
Sejumlah definisi inteligensi yang dikutip oleh Su’adah; dkk (2003) sebagai 
berikut: 

William Stern mengemukakan bahwa inteligensi adalah kesanggupan 
untuk menyesuaikan diri dengan situasi-situasi baru. 

Terman menyebutkan bahwa inteligensi adalah kesanggupan untuk belajar 
secara abstrak. 

Binet mengatakan bahwa inteligensi meliputi pengertian penemuan suatu 
yang baru, ketetapan hati dan pengeritikan diri sendiri. 

Dengan demikian maka dapat dikatakaaan bahwa inteligensi adalah 
kemampuan jiwa agar menyesuaikan secara cepat dan tepat pada situasi 
yang baru. 

 
Beberapa syarat agar suatu perbuatan dianggap inteligen menurut Purwanto 
(1999) adalah: 

a. Masalah yang dihadapi sedikit banyak merupakan masalah 
yang baru bagi yang bersangkutan 

b. Perbuatan inteligen sifatnya serasi tujuan dan ekonomis 
c. Masalah yang dihadapi, harus mengandung suatu tingkat 

kesulitan bagi yang bersangkutan 
d. Keterangan pemecahannya harus dapat diterima oleh 

masyarakat 
e. Dalam berbuat inteligen seringkali menggunakan daya 

mengabstraksi 
f. Perbuatan inteligen bercirikan kecepatan, dan 
g. Membutuhkan pemusatan perhatian dan menghindarkan 

perasaan yang mengganggu jalannya pemecahan masalah 
yang sedang dihadapi 

Faktor-faktor yang mempengaruhi inteligensi, sehingga adanya perbedaan 
seorang dengan yang lainnya menurut Purwanto (1999), adalah: 

a. Pembawaan yaitu sifat-sifat dan ciri-ciri yang dibawa individu 
sejak lahir 
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b. Kematangan, yaitu tiap organ dalam tubuh manusia yang 

mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang dikatakan 
telah matang manakala telah mencapai kesanggupan 
menjalankan fungsinya masing-masing 

c. Pembentukkan, yaitu segala keadaan di luar diri seseorang 
yang mempengaruhi perkembangan inteligensinya 

d. Minat dan pembawaan yang khas, yaitu perbuatan kepada 
suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi perbuatan itu, dan 

e. Kebebasan, yaitu bahwa manusia itu dapat memilih metode-
metode tertentu dalam memecahkan masalah-masalah 

Cara untuk mengetahui tingkat kecerdasan adalah menggunakan tes inteligensi 
yaitu tes untuk mengukur keseluruhan kapasitas dalam belajar dan kemampuan 
untuk memecahkan masalah. Orang yang berjasa dalam tes inteligensi adalah 
Alfred Binet dan temannya Simon sehingga tesnya sering disebut sebagai tes 
Binet-Simon. Secara ringkas, rumus untuk mencari IQ (Intelligence Quotient) 
diperoleh dengan cara membagi umur kecerdasan (Mental Age=MA) yaitu jumlah 
nilai problem solving dibagi dengan umur kalender (Chronological Age=CA) 
kemudian dikalikan 100. 

 

Alfred Binet 

3. Intuisi 
Intuisi secara etimologis berasal dari kata intueri yang mengandung makna 
pandang tembus. Sedangkan dalam bahasa Prancis disebut La logique du 
Coeur yang berarti logika dari hati. Profesor Mannorury dari Sekolah 
Amsterdam  menyebutkan bahwa logika wanita adalah bentuk logika yang 
kebenarannya baru dapat dibuktikan beberapa hari kemudian (Kartono, 1996). 
Karena itulah maka orang menyebutkan bahwa logika wanita itu intuitif  
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sifatnya. Intuisi merupakan pandangan batiniah yang tembus pandang 
mengenai suatu kebenaran atau peristiwa tanpa pikiran rasional. Intuisi 
merupakan perkiraan yang samar, setengah disadari, tanpa proses berpikir 
yang cermat, secara tiba-tiba,  tetapi menuntun kepada satu keyakinan yang 
tepat.  

 
Proses terjadinya intuisi berlangsung pada awalnya  terdapat gambaran yang 
samar,  kemudian orang mampu menanggapi dengan cepat dan tepat, 
kemudian muncul suatu keyakinan  yang kebenarannya masih harus 
diverifikasi. Intuisi sering menguntungkan dalam menimbang dan memutuskan 
suatu sikap atau tindakan tetapi tidak jarang terdapat bahaya misalnya, orang 
yang spontan dalam tindakannya dapat bertindak impulsif sehingga membuat 
kesalahan yang tidak perlu.   

 
4. Pengamatan 

Pengamatan dalam konsep yang sederhana berarti proses 
menginterpretasikan  sesuatu, dengan jalan mengenali ‘tanda-tanda’ sebagai 
alatnya, dan pengertian-pengertian tertentu sebagai tujuan pengamatan. 
Pengamatan merupakan suatu peristiwa kejiwaan yang merupakan hasil dari 
kegiatan indera. Sedangkan penginderaan adalah penyaksian indera terhadap 
perangsang-perangsang.  

 
Berikut ini adalah macam-macam alat indera yang dikemukakan Kartono 
(1996), yaitu: 

a. Indera penglihatan yaitu  mata untuk menerima perangsang 
dalam bentuk cahaya, warna, dan ruang 

b. Indera pendengar yaitu  telinga untuk mendengar nada-nada 
(terdengar tenang dan teratur) serta desah-desah atau bunyi 
yang tidak teratur 

c. Indera pembau yaitu hidung untuk menerima perangsang yang 
berwujud gas misalnya wangi, busuk, dan sebagainya 

d. Indera pengecap yaitu lidah dan tekak (langit-langit) lunak, 
untuk menerima perangsang yang terdiri dari empat cita rasa 
yaitu manis, asam, asin, dan pahit 

e. Indera-indera suhu, sakit, dan tekanan yaitu indera suhu 
ditimbulkan oleh bekerjanya titik-titik panas dan dingin, yang 
terdapat pada bagian-bagian tubuh yang jumlahnyapun 
berbeda. Titik-titik sakit terletak dekat permukaan kulit, 
khususnya banyak sekali terdapat di ujung jari jemari. 
Sedangkan indera tekanan menampilkan rasa keras, lunak, 
kasar, licin, tajam, tumpul, dan sebagainya 

f. Indera keseimbangan yaitu satu lengkung berliku-liku di telinga 
tengah, dan terdiri atas dua kantung dan tiga buah kanal 
lengkung 
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g. Indera kinestetis yaitu terdapat pada persendian dan pada 

indera ini, perangsangnya berupa ketegangan dan gerak pada 
tubuh dan otot 

h. Indera organis/vital yaitu organ pencernaan makanan, 
pernapasan, sirkulasi darah, dan hati yang penginderaan 
berupa lapar, dahaga, sesak napas, dan pembuangan 

i. Indera sinestesi yaitu ialah penginderaan tidak dengan indera 
yang bersangkutan, akan tetapi dengan indera lainnya 

j. Daya adaptasi/penyesuaian diri yaitu penyesuaian umum dari 
makhluk hidup terhadap tuntutan lingkungannya. Misalnya, 
bau busuk di suatu ruangan, lama kelamaan tidak terasa lagi 
baunya. 

Ada sejumlah istilah dalam pengamatan, yaitu: 

a. Gejala konstansi dalam pengamatan adalah tidak berubahnya 
bentuk obyek-obyek yang kita amati, tidak berubah bentuknya 
menurut perasaan dan pendapat kita 

b. Osilasi/oscillation yaitu berubah-ubahnya benda yang kita amati 
akibat perhatian yang berubah-ubah atau sikap/cara mengamati 

c. Ilusi/illusion yaitu pengamatan yang salah terhadap sesuatu 
obyek 

d. Halusinasi/hallucination yaitu pengamatan tanpa obyektivitas 
penginderaan, dan tanpa disertai perangsang fisik yang tepat. 
Biasanya terjadi pada penderita psikotik dan orang yang sakit 
berat. 

 
5. Tanggapan 

Tanggapan adalah kesan-kesan yang dialami jika perangsang sudah tidak 
ada. Dengan demikian maka bila proses pengamatan sudah berhenti, dan 
hanya tinggal kesan-kesannya saja maka peristiwa tersebut disebut sebagai 
tanggapan. Sehingga secara sederhana tanggapan dapat dipahami sebagai 
gambaran ingatan dari pengamatan. Reproduksi dari tanggapan ialah 
pemunculan tanggapan dari keadaan di bawah sadar ke dalam kesadaran. 
Asosiasi dari tanggapan ialah perkaitan dari tanggapan-tanggapan. Hukum 
asosiasi berbunyi tanggapan-tanggapan yang terasosiasi satu sama lain itu 
cenderung untuk saling mereproduksi. 

 
Menurut Aristoteles (dalam Su’adah, dkk; 2003) mengemukakan hukum-
hukum asosiasi sebagai berikut: 

a. Hukum sama waktu: kalau saya mengingat-ingat ibu saya, 
teringat juga akan kebayanya yang biasa dikenakan 

b. Hukum urutan: kalau saya mendengar A, maka teringatlah saya 
kepada B 
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c. Hukum persamaan: ketika saya melihat seekor harimau, 

teringat jugalah saya pada kucing 
d. Hukum perlawanan: bila terdengar kata pahit, teringatlah saya 

kata manis 
 
6. Ingatan 

Ingatan adalah suatu daya jiwa untuk menerima, menyimpan, dan 
mereprodusikan kembali pengertian-pengertian atau tanggapan-tanggapan.  
Kohnstamm (Kartono, 1996) mengartikan ingatan sebagai setiap ungkapan, 
dalam mana kaitan psikis dimanifestasikan dalam dimensi waktu.  

 
Fungsi paling penting dari ingatan adalah menyimpan tanggapan-tanggapan, 
yang berlangsung melalui pengamatan-pengamatan indriawi, dan disebut 
sebagai ingatan indriawi atau ingatan mekanis. Sedangkan apabila ingatan itu 
disimpan dalam kesadaran dengan penuh pengertian, perurutan logis dan 
penuh pertimbangan, maka hal itu disebut sebagai ingatan logis atau ingatan 
akal budi. 

 
Beberapa istilah yang berhubungan dengan ingatan adalah lupa yaitu keadaan 
individu yang tidak dapat mengingat kembali kesan-kesan yang telah 
disimpannya. Linglung terjadi sebab perhatiannya terlalu terpusat pada suatu 
obyek sehingga kesan yang lain tidak dapat diterima. Pikun sering terjadi pada 
orang yang lanjut usia karena terjadi kemunduran ingatan,  dan amnesia yaitu 
ketidakmampuan mengingat kembali sebagian atau keseluruhan kesan-kesan 
yang disebabkan karena tekanan perasaan yang hebat dan sering terjadi 
karena benturan yang keras pada bagian kepala. 

 
Sejumlah hal yang penting dalam ingatan dapat dirangkum sebagai berikut: 

a. Ingatan pada setiap orang berbeda kualitasnya 
b. Kualitas ingatan berkaitan dengan kondisi fisik dan psikis 

seseorang 
c. Setiap individu memiliki kekhasan dalam mengingat sesuatu baik 

angka, orang, peristiwa, melodi, dan sebagainya 
d. Mengingat yang baik dapat dilakukan dengan cara mengulang 

kembali peristiwa atau hal yang telah dipelajari 
e. Mengingat yang baik juga dapat dilakukan dengan 

mengikutsertakan bekerjanya bermacam-macam indera kita 
f. Kepribadian, watak, minat, perasaan, kemauan, kebiasaan 

mempunyai pengaruh yang besar terhadap kualitas ingatan  
 
7. Fantasi 

Istilah yang sering dihubungkan dengan fantasi adalah angan-angan, 
khayalan, atau imajinasi. Fantasi adalah suatu daya jiwa atau kemampuan 
menggunakan tanggapan-tanggapan yang sudah ada untuk menciptakan 
tanggapan-tanggapan yang baru. Ditinjau dari proses terjadinya, terdapat dua  
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macam fantasi yaitu fantasi yang sadar yang meliputi fantasi aktif yakni 
dibimbing oleh akal dan kemauan serta fantasi pasif yakni tanpa bimbingan, 
tanpa garis dan tuntunan selama berlangsungnya tanggapan. Baik fantasi aktif 
maupun pasif dapat berwujud abstrak, determinasi, dan kombinasi. 
Sedangkan fantasi yang lain tidak disadari, misalnya seorang anak yang 
bercerita bukan apa yang sebenarnya dilihat tetapi hasil fantasi yang tidak 
disadarinya. 

 
Sejumlah hal yang yang dapat terjadi  karena adanya  daya fantasi adalah: 

a. Segala hasil cipta, karsa, dan karya manusia yang dinikmati 
sekarang berawal dari fantasi 

b. Sarana yang membimbing fantasi diantaranya adalah bahasa, 
buku-buku, gambar dan ilustrasi, pertunjukan, bioskop, televisi, 
animasi, dan lain-lain 

c. Fantasi memungkinkan kita surut kembali pada masa lampau atau 
menempatkan diri pada kehidupan orang lain di tempat yang lain 

d. Fantasi dapat membimbing untuk menyusun cita-cita dan rencana 
yang penting untuk masa depan 

e. Fantasi juga dapat membawa seseorang melarikan diri dari dunia 
nyata yang penuh kesulitan dan menciptakan sendiri dunia yang 
sesuai impian 

f.  Hal-hal negatif  yang terjadi karena fantasi adalah anak-anak yang 
membayangkan setan yang mengerikan sehingga tertekan jiwanya 
dan orang-orang dewasa yang lebih suka melamun daripada 
bekerja   

   
8. Persepsi dan apersepsi 

Individu mengenal dunia luarnya dengan menggunakan alat inderanya. 
Persepsi merupakan suatu proses yang didahului dengan penginderaan yakni 
proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat reseptornya. Proses 
selanjunya adalah stimulus itu diteruskan ke pusat susunan syaraf  yaitu otak 
sehingga terjadilah proses psikologis dan akhirnya individu menyadari apa 
yang dilihat, didengar, dirasa, dan sebagainya. Davidoff (1981) dalam 
Su’adah, dkk; (2003) mengemukakan bahwa stimulus yang diindera itu oleh 
individu diorganisasikan, kemudian diinterpretasikan sehingga individu 
menyadari, mengerti tentang apa yang di indera. Inilah yang disebut persepsi.   

 
Syarat-syarat agar individu mempersepsikan sesuatu adalah: 

a. Adanya obyek yang dipersepsi 
b. Alat indera atau reseptor yakni alat untuk menerima stimulus, dan 
c. Adanya perhatian yang merupakan proses persiapan mengadakan 

persepsi 
 

Sedangkan apersepsi menurut Wundt (Su’adah, dkk; 2003) menyebutkan 
sebagai menangkap tanggapan-tanggapan baru yang dikaitkan dalam  
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hubungan kategorial (sebagai lawan dari asosiasi biasa). Sementara unsur-
unsur yang penting dalam apersepsi adalah pengamatan penuh minat,  
pemahaman tanggapan dan meningkatkannya ke taraf hubungan yang lebih 
tinggi; juga ada proses terpengaruhnya tanggapan-tanggapan lama oleh 
tanggapan baru, dan merupakan proses psikologi yang aktif (tidak pasif).  
  
 

 
Emosi sering dihubungkan dengan perasaan atau suasana hati. Pemahaman ini 
tidak sepenuhnya salah namun apabila dicermati ternyata terdapat perbedaan 
tertentu. Perasaan dipahami sebagai suatu pernyataan jiwa yang sedikit banyak 
bersifat subyektif, untuk merasakan senang atau tidak senang, yang menyertai 
perilaku dalam kehidupan. Sedangkan emosi berhubungan dengan gejala-gejala 
jiwa yang lebih umum sifatnya seperti berpikir, mengingat, dan sebagainya.  

Perbedaan emosi dan perasaan dapat digambarkan sebagai berikut: 

a. Emosi sedikit banyak menguasai individu, sedangkan perasaan 
tidak sepenuhnya menguasai individu 

b. Emosi dapat berlangsung cepat, sedangkan perasaan dapat 
berlangsung lebih lama 

c. Emosi merupakan reaksi atas peristiwa-peristiwa vital, sedangkan 
perasaan tidak demikian reaksinya 

d. Emosi adalah reaksi terhadap kejadian di luar diri individu, 
sedangkan perasaan tidak semua kejadian terjadi reaksi terhadap 
peristiwa yang terjadi itu  

Scheler (Su’adah, dkk; 2003) membagi perasaan berdasarkan tingkatnya yaitu: 

a. Perasaan sensoris yang berada pada tingkat keindahan kita 
mengalami sesuatu perasaan apabila kita mengindera sesuatu,  
misalnya kita mencium bau yang busuk, kita mengecap sesuatu 
yang manis, dan perasaan-perasaan yang berhubungan dengan 
perangsang badani lainnya  

b. Perasaan vital yang berada pada tingkat hidup jasmaniah; kita 
mengalami sesuatu perasaan yang berhubungan dengan keadaan 
tubuh kita, kita merasa kuat, lemah, segar, tidak enak dan lain-lain, 
termasuk perasaan–perasaan vital ini juga yang berhubungan 
dengan instink atau nafsu alam 

c. Perasaan psikis yang berada pada tingkat rohani; kita mengalami 
sesuatu perasaan yang tidak berhubungan lagi dengan sesuatu 
yang bersifat jasmaniah tetapi yang berada pada tingkat kejiwaan,  

B. Gejala Emosi  
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misalnya kita merasa gembira sebab mengalami kemenangan, kita 
berduka sebab mengalami kekalahan, dan sebagainya  

d. Perasaan pribadi yang berada pada tingkat perorangan. Semua 
perasaan, begitupun juga peristiwa-peristiwa lainnya bersifat 
pribadi, yaitu saya merasa sesuatu berhubungan dengan saya 
sendiri yang berlainan dengan orang lain. Perasaan pribadi dalam 
pembagian ini adalah perasaan yang berhubungan erat dengan 
penilaian diri sendiri. Dalam hal ini keseluruhan ikut campur, 
misalnya kita merasa berbahagia, kita merasa tidak berdaya sama 
sekali. Berdasarkan ikut campurnya pribadi itu, perasaan pribadi 
dapat disebut perasaan mendalam sedang perasaan-perasaan 
yang lain itu kurang mendalam  

e. Berdasarkan nilai-nilai hidup, Spranger mengemukakan bahwa  
yang kita kejar dalam hidup  kita yang mempengaruhi segala 
perbuatan adalah  perasaan-perasaan psikis  itu kita bagi atas 
perasaan kuasa, perasaan sosial dan  perasaan agama tergantung 
pada bidang manakah sesuatu yang menimbulkan perasaan puas 
atau tidak puas, perasaan senang atau tidak senang itu berada. 
Kalau kita merasa senang atau tidak senang tentang prestasi 
intelektual kita maka perasaan itu adalah perasaan intelektual. 
Sedang perasaan yang berhubungan dengan keindahan disebut 
perasaan keindahan atau perasaan estetis, dan sebagainya. 

Beberapa teori perasaan disebutkan Kartono (1996) sebagai berikut: 

a. Teori skolastik yang menanggap perasaan sebagai stadium awal 
dari keinginan, atau sebagai suatu bentuk keinginan, namun belum 
diiringi dengan dorongan aktivitas 

b. Teori biologis yang melihat perasaan itu sebagai pengikat antara 
pengamatan dan perbuatan 

c. Teori intelektualistis (khusus ajaran Herbart) menganggap bahwa 
perasaan itu merupakan perihal tanggapan 

d. Teori voluntaristis menyebutkan bahwa yang primer bukannya 
pengenalan, akan tetapi perasaan dan kemauan. Awal dari 
kemauan itulah yang disebut perasaan 

e. Teori sensualistis atau teori fisiologis menurut James bahwa 
perasaan merupakan akibat atau produk dari gejala-gejala organis 
dan motoris 

Disamping istilah perasaan dan emosi, terdapat juga istilah afek yang merupakan 
kondisi ketegangan yang abnormal dalam kehidupan perasaan. Afek  merupakan 
emosi yang sangat hebat namun berlangsung pendek, disertai dengan macam-
macam ledakan fisik, sering kehilangan kendali diri yang berfungsi sebagai 
penyaring dan pertimbangan akal. Contoh afek, yaitu ketakutan yang hebat,  
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kemukaan, dendam kesumat, dan sebagainya. Wundt (Kartono, 1996) membagi 
afek atas tiga kategori, yaitu: 

a. Afek suka dan tidak suka 
b. Afek yang membesarkan hati dan yang mengecilkan hati, dan 
c. Afek penuh ketegangan dan afek penuh relaks 

Disamping gejala emosi sebagaimana diuraikan maka ada ledakan kemarahan 
yang terjadi secara tiba-tiba  disebut sebagai temper tantrum. Lebih jauh Tasmin 
(2011, dalam Rumah Tangga dan Kesehatan) menguraikan secara detail bahwa 
temper tantrum adalah luapan emosi anak yang terjadi secara tiba-tiba tanpa 
terencana. Temper tantrum biasanya terjadi pada anak usia 1–4 tahun.  Walaupun 
demikian tidak menutup kemungkinan pada anak-anak yang lebih tua, bahkan 
juga bagi orang dewasa juga dapat mengalami ledakan kemarahan seperti itu.  

Beberapa alasan pemicu temper tantrum adalah: 

a. Frustrasi 
b. Kelelahan 
c. Orangtua terlalu mengekang 
d. Sifat dasar anak yang emosional, dan 
e. Keinginan yang tidak terpenuhi 

Sedangkan beberapa cara mengatasi temper tantrum pada anak adalah: 

a. Mencari tahu penyebabnya 
b. Jangan ikut emosi 
c. Mengabaikan amarahnya tetapi ajari anak mengatasi 

kemarahannya, dan 
d. Menenangkan anak pada tempat tertentu 

Temper tantrum juga termanifestasikan dalam perilaku menurut tingkat usia 
sebagai berikut: 

a. Anak di bawah usia 3 tahun, menunjukkan perilaku sebagai berikut: 
menangis, menggigit, memukul, menendang, menjerit, memekiki, 
melengkungkan punggung, melempar badan ke lantai, memukul-
mukulkan tangan, menahan napas, membentur-benturkan kepala, 
dan melempar barang 

b. Anak usia 3–4 tahun, menunjukkan perilaku sebagaimana 
disebutkan juga menampakkan perilaku menghentak-hentakkan 
kaki, berteriak-teriak, meninju, membanting pintu, mengeritik, dan 
merengek. 
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c. Anak usia di atas 5 tahun, dalam menampilkan perilakunya 

sebagaimana diuraikan di atas juga ditambah pula dengan perilaku 
memaki, menyumpah, memukul orang lain, mengkeritik diri sendiri, 
memecahkan barang-barang dengan sengaja, dan mengancam 
orang lain. 

 
 

 

 

Segala perilaku, gerakan, atau perbuatan yang ditampilkan sebelumnya didorong 
oleh tenaga dari dalam diri yang disebut sebagai  kemauan. Kemauan merupakan 
usaha aktif yang mengarah pada pelaksanaan suatu tujuan.  Kemauan 
merupakan dorongan pada setiap manusia untuk membentuk dan merealisasikan 
diri, atau mengembangkan segenap bakat dan kemampuan untuk meningkatkan 
taraf hidup. Karena pada manusia terdapat unsur kebebasan maka manusia harus 
membatasi diri, harus mengatur diri, dan harus menguasai diri agar perilakunya 
mengarah pada tujuan yang baik.  Untuk tercipta kehidupan yang teratur, maka 
secara individual dengan kemauan bai dan secara kolektif dengan norma-norma 
dan aturan yang mengarahkan tindakan kita. 
 
Menganalisis proses kemauan dari timbulnya hingga pelaksanaan tindakan maka 
nampak bahwa ada empat tahap yang harus dilalui, yakni: 

a. Tahap menyadari motivasi yaitu hal yang mendorong individu 
untuk melaksanakan tindakan tertentu. Pada tahap ini dirasakan 
sebagai kebutuhan apa yang mendorong individu untuk 
bertindak dalam usaha pemenuhan kebutuhannya  

b. Tahap memilih yaitu menentukan salah satu dari sejumlah 
alternatif yang tersedia dengan menimbang, membandingkan, 
menafsirkan, dan meramalkan resiko yang  mungkin timbul 
akibat pilihan yang akan ditentukan 

c. Tahap mengambil keputusan yaitu menetapkan hati atas pilihan 
yang telah ditetapkan. Karena itu, sering keputusan disebut 
sebagai ketetapan hati dalam memilih 

d. Tahap pelaksanaan keputusan yaitu kemauan yang sudah tidak 
dipengaruhi lagi yang akan muncul dalam perilaku yang 
diwujudkan. 

Disamping kemauan yang diuraikan, ada sejumlah peristiwa kehendak yang oleh 
Rahayu (1994) menyebutnya sebagai hasrat jasmaniah sedangkan yang lain 
menyebut sebagai gejala usaha atau simptom. Gejala-gejala ini terdapat juga 
pada tumbuhan, hewan, maupun manusia. Di bawah ini akan diuraikan beberapa 
gejala yang selain ada pada manusia, juga pada hewan, dan tumbuhan, yakni:     

C. Gejala  Kemauan dan Kehendak 
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a. Tropisme 
Tropisme adalah peristiwa atau desakan yang menyebabkan timbulnya 
gerakan-gerakan ke arah tertentu yang nampak pada tumbuh-tumbuhan dan 
hewan yang terjadi akibat rangsangan dari luar. Misalnya, bunga yang 
mengarah pada sinar matahari, serangga yang mendekati cahaya, dan 
sebagainya. Peristiwa ini disebut fototropisme positif,  sedangkan fototropisme 
negatif, misalnya ikan-ikan di laut yang menghindari matahari. 

   
b. Refleks 

Refleks adalah suatu reaksi atau gerakan yang tidak disadari terhadap suatu 
perangsang dan terjadi di luar kemauan. Terdapat dua bentuk refleks yaitu 
refleks yang tidak bersyarat atau terjadi dengan sendirinya, misalnya kedipan 
mata, dan sebagainya. Sedangkan yang lainnya adalah refleks bersyarat atau 
terkondisionir, misalnya mengendarai sepeda, melarikan diri karena bahaya, 
dan sebagainya. 

 
c. Otomatisme 

Otomatisme adalah peristiwa atau gerakan-gerakan yang berlangsung dengan 
sendirinya, terjadi tanpa disadari, misalnya gerakan jantung dan paru-paru. 
Sedangkan ada gerakan yang disadari, misalnya berbicara dan berjalan. 

d. Kebiasaan 
Kebiasaan adalah perbuatan atau perilaku yang tetap dari usaha 
menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang mengandung unsur perasaan 
dan berlangsung dengan sendiri. Sebagian besar dari kebiasaan-kebiasaan itu 
hanya setengah disadari, atau bahkan ada yang tidak disadari lagi. Namun, 
pada awal pembentukan kebiasaan itu masih disadari, berlangsung pula 
pertimbangan akal, namun kemudian semakin menipis kesadaran itu. 
Kebiasaan dapat bersifat positif, misalnya rajin bekerja, tekun, cermat, dan 
sebagainya. Tetapi kebiasaan juga bisa bersifat negatif, misalnya merokok 
hingga kecanduan, malas bekerja, dan sebagainya. 

 
e. Instink 

Instink adalah kemampuan bertindak atau berbuat yang dibawa sejak lahir 
yang ditujukkan pada pemuasan dorongan-dorongan naluriah. Instink pada 
hewan bersifat tetap, misalnya sarang binatang dari dulu hingga sekarang 
tetap sama dan tidak pernah berubah. Sedangkan instink pada manusia 
dipengaruhi oleh akal budi, pengalaman, berbagai pertimbangan, dan 
sebagainya. Instink pada manusia dibedakan atas tiga, yaitu: 
mempertahankan diri, mempertahankan jenis, dan mengembangkan diri. 

 
f. Hasrat dan Kecenderungan 

Hasrat timbul karena dorongan-dorongan yang terarah pada suatu tujuan atau 
obyek nyata. Misalnya, dorongan untuk menjadi sehat maka timbul hasrat  
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untuk berolahraga. Sedangkan hasrat yang selalu saja muncul kembali disebut 
sebagai kecenderungan. Dengan demikian maka kecenderungan dipahami 
sebagai hasrat atau kesiapan-reaktif yang tertuju pada obyek nyata dan selalu 
muncul berulang kali. 

 

Paulhan (Kartono, 1996) membagi kecenderungan atas empat hal, yaitu: 

a. Kecenderungan vital, misalnya  lahap, minum-minuman keras, 
dan sebagainya 

b. Kecenderungan egoistis, misalnya narsistis, suka menyendiri, 
dan sebagainya 

c. Kecenderungan sosial, misalnya persahabatan, gotong royong, 
dan sebagainya 

d. Kecenderungan abstrak, misalnya jujur, adil,  munafik,  dan 
sebagainya 

 

Paulhan seorang Psikolog Perancis 
   
g. Nafsu 

Nafsu adalah suatu kecenderungan atau keinginan yang sangat kuat dan 
desakan yang hebat sekali sehingga mengganggu keseimbangan baik fisik 
maupun psikis. Nafsu yang lebih tinggi tingkatnya disebut sebagai hawa nafsu 
yakni pertimbangan akal dikesampingkan juga peringatan hati nurani 
disingkirkan. 
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Gejala jiwa  telah dibahas yang meliputi gejala pengenalan, gejala emosi, dan 
gejala kemauan dan kehendak, namun masih terdapat gejala lain yang belum 
terakomodir pada ketiga gejala dimaksud maka oleh Kartono (1996) disebut 
sebagai gejala campuran yang meliputi perhatian, kelelahan, dan sugesti.    

a. Perhatian 
Perhatian merupakan konsentrasi atau pemusatan kesadaran yang diarahkan 
pada sesuatu atau sekumpulan obyek. Bila seseorang sedang memperhatikan 
sesuatu, maka berarti seluruh kesadaran dicurahkan atau dikonsentrasikan 
pada sesuatu itu. Karena itu, maka apa yang diperhatikan sungguh disadari 
oleh individu. Makin diperhatikan sesuatu obyek akan makin disadari obyek itu 
bagi individu. Sesuatu yang diperhatikan benar-benar disadari dan ada dalam 
pusat kesadaran. Makin jauh dari pusat kesadaran makin kurang diperhatikan 
dan karena itu makin kurang disadari. Pembatasan kesadaran terhadap satu 
obyek dan menyingkirkan peristiwa atau kejadian yang tidak perlu disebut 
sebagai inhibisi.  

 
Perhatian dipengaruhi oleh perasaan dan suasana hati, dan ditentukan pula 
oleh kemauan. Sesuatu yang baik, indah, dan mulia akan menarik perhatian. 
Sebaliknya, sesuatu yang mengerikan, mencekam, dan menakutkan tentu 
tidak memikat perhatian. Untuk berhasil dalam hidup, diperlukan minat dan 
perhatian yang sungguh pada suatu bidang pekerjaan. Karenanya, maka hal-
hal yang perlu diperhatikan dalam pekerjaan sehubungan dengan minat dan 
perhatian adalah: 

a. Hindari kejadian atau peristiwa yang mengganggu terpecahnya 
minat dan perhatian 

b. Konsentrasikan segenap minat dan perhatian pada satu tugas 
c. Hindari hambatan emosional dalam upaya menaruh minat dan 

perhatian pada suatu tugas/pekerjaan 
d. Perkuat motivasi dan usaha dalam melaksanakan tugas 

Dilihat dari besar-kecilnya perhatian maka dibedakan atas perhatian statis 
yaitu individu dalam waktu yang tertentu dapat dengan statis atau tetap 
perhatiannya yang tertuju pada obyek tertentu. Sedangkan perhatian yang 
dinamis yaitu individu dapat memindahkan perhatiannya secara lincah dari 
satu obyek kepada obyek yang lain. Disamping itu, perhatian dapat juga 
dibedakan atas perhatian terpusat yaitu individu pada suatu waktu hanya 
dapat memusatkan perhatiannya pada suatu obyek, dan perhatian terbagi-
bagi yaitu individu pada suatu waktu dapat memperhatikan banyak hal atau 
banyak obyek. Sedangkan perhatian dilihat dari segi timbulnya dibedakan atas  

D. Gejala Campuran 



 Psikologi 

90 Direktorat Pembinaan SMK (2013) 

 

 

perhatian spontan yang timbul dengan sendirinya atau timbul secara spontan 
dan perhatian tidak spontan yaitu perhatian yang ditimbulkan dengan sengaja 
karena itu harus ada kemauan untuk mendorongnya. Tetapi apabila perhatian 
ditinjau dari banyaknya obyek yang dijangkau oleh perhatian pada suatu waktu 
maka dibedakan atas perhatian yang sempit yaitu perhatian individu pada 
suatu waktu hanya dapat memperhatikan sedikit obyek, dan perhatian yang 
luas yaitu individu pada suatu waktu dapat memperhatikan banyak obyek 
sekaligus. 

b. Kelelahan 
Kelelahan merupakan tanda atau isyarat bahwa energi tubuh yang susut atau 
berkurang sebagai akibat dari terus menerus mengerjakan berbagai aktivitas 
atau pekerjaan. Akibat dari kelelahan maka akan timbul ketegangan-
ketegangan dan karena itu berbagai aktivitas dan pekerjaan sebaiknya 
dihentikan sementara atau harus beristirahat. Tetapi selain kelelahan fisik 
sebagaimana digambarkan, terdapat juga kelelahan psikis yaitu munculnya 
gangguan dalam fungsi-fungsi psikis seperti berkurangnya konsentrasi  akibat 
dari memikirkan hal-hal yang rumit dan banyak menguras pikiran.  Sebenarnya 
kelelahan merupakan  tanda bahwa tenaga manusia itu ada batasnya. 

 
Kartono (1996) menyebutkan dua teori mengenai kelelahan, yaitu: 

a. Teori intoxikasi atau peracunan yang disebutkan bahwa karena orang 
bekerja, maka terjadilah penambahan pertukaran  zat dalam tubuh. 
Karena terjadilah pembakaran, kemudiaan diserap oleh  darah, dan 
diangkut ke susunan syaraf sentral, maka terjadilah proses keracunan 
itu. 

b. Teori biologis yang dipelopori oleh Thorndike yang menyatakan bahwa 
oleh kerja yang berkepanjangan, akan muncul dua gejala, yaitu 
substraksi atau berkurangnya energi, sehingga timbul gejala kelelahan 
dan gejala penambahan kecenderungan-kecenderungan   pengerem 
dan penghambat, sehingga menyebabkan menurunnya tingkat 
kepuasan 

 
Thorndike 
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c. Sugesti 

Sugesti adalah pengaruh atas diri atau jiwa sehingga pikiran, kemauan, dan 
perasaan seseorang terpengaruh oleh sesuatu hal. Dalam sugesti selalu ada 
dua pihak yang berhubungan, yaitu pihak yang mempengaruhi dan yang 
dipengaruhi. Mereka yang memiliki daya untuk mempengaruhi orang lain 
disebut sugestif, sedangkan mereka yang mudah terkena sugesti disebut 
sugestibel. Dan sugesti yang diarahkan pada diri sendiri disebut otosugesti.  
Sugesti dalam ilmu jiwa sosial dirumuskan sebagai suatu proses di mana 
seorang individu menerima suatu cara penglihatan atau pedoman-pedoman 
perilaku dari orang lain tanpa kritik terlebih dahulu.  

 
Beberapa syarat yang memudahkan sugesti terjadi, yaitu: 

a. Sugesti karena hambatan berpikir   
b. Sugesti karena keadaan pikiran terpecah-pecah 
c. Sugesti karena otoritas 
d. Sugesti karena mayoritas 
e. Sugesti karena percaya yang terpaksa (wiil to believe) 

  



 Psikologi 

92 Direktorat Pembinaan SMK (2013) 

 

 
 

 

 

Rangkuman. Peristiwa-peristiwa kejiwaan yang 

dibahas dibatasi pada gejala pengenalan (kognitif), gejala emosi, gejala 
kemauan dan kehendak, dan gejala campuran. Gejala pengenalan 
(kognitif) meliputi berpikir, inteligensi, intuisi, pengamatan, tanggapan, 
ingatan, fantasi, serta persepsi dan apersepsi. 

Perbedaan emosi dan perasaan adalah emosi sedikit banyak menguasai 
individu, sedangkan perasaan tidak sepenuhnya menguasai individu; 
emosi dapat berlangsung cepat, sedangkan perasaan dapat berlangsung 
lebih lama; emosi merupakan reaksi atas peristiwa-peristiwa vital, 
sedangkan perasaan tidak demikian reaksinya; emosi adalah reaksi 
terhadap kejadian di luar diri individu, sedangkan perasaan tidak semua 
kejadian terjadi reaksi terhadap peristiwa tersebut. Scheler  membagi 
perasaan berdasarkan tingkatnya yaitu perasaan sensoris, perasaan vital, 
perasaan psikis, perasaan pribadi, dan perasaan yang  berdasarkan nilai-
nilai hidup. Sedangkan beberapa teori perasaan oleh Kartono, disebutkan 
teori skolastik, teori biologis, teori intelektualistis, teori voluntaristis, dan 
teori sensualistis atau teori fisiologis.  

Segala perilaku, gerakan, atau perbuatan yang ditampilkan sebelumnya 
didorong oleh tenaga dari dalam diri yang disebut sebagai  kemauan. 
Proses kemauan dari timbulnya hingga pelaksanaan tindakan maka 
nampak bahwa ada empat tahap yang harus dilalui, yakni  menyadari 
motivasi,  memilih,  mengambil keputusan, dan  pelaksanaan keputusan. 
Sejumlah peristiwa kehendak atau hasrat jasmaniah yaitu tropisme, 
refleks, otomatisme, kebiasaan, instink, hasrat dan kecenderungan, dan 
nafsu. 

 Terdapat tiga gejala yang tidak dapat dikategorikan pada gejala 
pengenalan (kognitif), emosi, maupun kemauan dan kehendak. Ketiga 
gejala itu disebut sebagai gejala campuran yang terdiri atas perhatian, 
kelelahan, dan sugesti. Perhatian merupakan konsentrasi atau pemusatan 
kesadaran yang diarahkan pada sesuatu atau sekumpulan obyek. 
Kelelahan merupakan tanda atau isyarat bahwa energi tubuh yang susut 
atau berkurang sebagai akibat dari terus menerus mengerjakan berbagai 
aktivitas atau pekerjaan. Sugesti adalah pengaruh atas diri atau jiwa 
sehingga pikiran, kemauan, dan perasaan seseorang terpengaruh oleh 
sesuatu hal. 
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E. Penutup 

Tugas 

a. Membentuk  4 kelompok kecil 
b. Kelompok membahas dan mengembangkan materi sebagai berikut 

gejala pengenalan (kognitif), gejala emosi, gejala kemauan dan 
kehendak, dan gejala campuran. 

c.  Mempresentasikan hasil diskusi 

Tes Formatif 

Untuk mengukur sejauh mana pemahaman tentang materi peristiwa 
kejiwaan maka  berikut ini akan disajikan tes formatif yang terdiri atas 
lima soal pilihan ganda dengan lima opsi. 

1. Suatu daya jiwa untuk menerima, menyimpan, dan 
mereprodusikan kembali pengertian-pengertian atau tanggapan-
tanggapan adalah pengertian dari…………………….. 
a. Fantasi 
b. Tanggapan 
c. Pengamatan 
d. Persepsi 
e. Ingatan 
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2. Berubah-ubahnya benda yang kita amati akibat perhatian yang 
berubah-ubah atau sikap/cara mengamati merupakan 
pengertian dari………………. 
a. Konstansi 
b. Osilasi 
c. Ilusi 
d. Halusinasi 
e. Fantasi 

3. Berikut ini adalah perbedaan emosi dengan perasaan, 
kecuali…………………….. 
a. Emosi adalah reaksi terhadap kejadian di dalam diri 

individu, sedangkan perasaan adalah reaksi terhadap 
kejadian di luar diri individu 

b.  Emosi sedikit banyak menguasai individu, sedangkan 
perasaan tidak sepenuhnya menguasai individu 

c. Emosi dapat berlangsung cepat, sedangkan perasaan 
dapat berlangsung lebih lama 

d. Emosi merupakan reaksi atas peristiwa-peristiwa vital, 
sedangkan perasaan tidak demikian reaksinya 

e. Emosi adalah reaksi terhadap kejadian di luar diri individu, 
sedangkan perasaan tidak semua kejadian terjadi reaksi 
terhadap peristiwa tersebut 

4. Kemampuan bertindak atau berbuat yang dibawa sejak lahir 
yang ditujukkan pada pemuasan dorongan-dorongan naluriah 
adalah pengertian dari  ………………… 
a. Kebiasaan 
b. Nafsu 
c. Instink 
d. Hasrat 
e. Kecenderungan 

5. Pengaruh atas diri atau jiwa sehingga pikiran, kemauan, dan 
perasaan seseorang terpengaruh oleh sesuatu hal merupakan 
pengertian dari ……………… 
a. Perhatian 
b. Minat 
c. Hipnotis 
d. Sugesti 
e. Ilusi 
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Relevansi. 

Perilaku manusia secara hakekat memiliki motif tertentu 
baik disadari ataupun tidak disadari, penting ataupun 
tidak penting, berbahaya ataupun tidak berbahaya, dan 
seterusnya. Karena itu, penting bagi guru-guru 
pekerjaan sosial untuk mempelajari pokok ini agar 
membantu dalam memahami motivasi dibalik perilaku 
yang ditampilkan oleh klien. Perilaku prososial yang inti 
kegiatannya   bertujuan untuk  menguntungkan 
penerima dukungan, dilakukan secara sukarela, tidak 
menuntut keuntungan pada pihak pelaku, dan 
meningkatkan kesejahteraan orang, menjadi penting 
untuk dibahas sebab secara implisit nampak jiwa dan 
semangat pekerja sosial pada pokok ini. Sedangkan 
interaksi sosial juga dibahas oleh karena  kemampuan 
kontak dan komunikasi adalah kunci  interaksi sosial, 
sedangkan kontak dan komunikasi merupakan 
kemampuan yang perlu dimiliki oleh seorang pekerja 
sosial. 

 

Tujuan Pembelajaran. 

Setelah mempelajari materi ini,  kamu mampu 
membedakan pengertian motif dengan motivasi, 
menjelaskan jenjang kebutuhan menurut Abraham 
Maslow, menyebutkan pengertian perilaku prososial, 
menjelaskan pengertian empati, dan membedakan 
masing-masing pengertian bentuk interaksi  bagi 
individu. 

 

Deskripsi singkat. 

Bahasan materi pada bagian ini terdiri atas tiga pokok 
yaitu motivasi, perilaku prososial, dan interaksi sosial. 
Uraian materi mengenai motivasi meliputi pengertian 
motif dan motivasi, klasifikasi motif-motif, konflik 
antarmotif, dan teori motivasi. Uraian materi mengenai 
perilaku prososial meliputi pengertian perilaku 
prososial dan faktor-faktor yang mendasari perilaku 
prososial. Sedangkan uraian materi interaksi sosial 
meliputi bentuk-bentuk interaksi sosial yang terdiri atas 
imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. 

BAB V 
MOTIVASI, PERILAKU PROSOSIAL, DAN INTERAKSI 

SOSIAL 
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1. Pengertian Motif dan Motivasi 

Perilaku manusia apa dan bagaimanapun juga pada hakekatnya mempunyai 
motif.  Perilaku yang terjadi secara refleks atau yang berlangsung secara 
otomatis pun mempunyai maksud tertenu  walaupun maksud tersebut tidak 
sepenuhnya disadari. Motif merupakan dorongan, hasrat, keinginan, dan 
tenaga penggerak lainnya yang berasal dari dalam diri individu untuk 
melakukan sesuatu. Motif melingkupi semua penggerak, alasan atau dorongan 
dari dalam diri manusia yang menyebabkannya melakukan sesuatu. Karena 
itu, motif-motif memberi  arah dan tujuan pada manusia untuk berperilaku. 
Menurut Sartain (Purwanto, 1999) bahwa motif adalah suatu pernyataan yang 
kompleks di dalam suatu organisme yang mengarahkan perilaku/perbuatan ke 
suatu tujuan atau perangsang. 

 
Apa pun perilaku manusia, yang penting maupun yang kurang penting, yang 
berbahaya maupun yang tidak berbahaya, yang disadari maupun yang tidak 
disadari, selalu ada motivasinya. Banyak bakat individu yang luar biasa tidak 
berkembang secara optimal oleh karena tidak diperoleh motivasi yang tepat. 
Sebab jika seseorang mendapatkan motivasi yang tepat dalam kehidupannya, 
maka akan lepaslah tenaga yang luar biasa dari dalam dirinya sehingga akan 
tercapai hasil yang luar biasa pula. Sartain mengemukakan bahwa pada 
umumnya suatu motivasi atau dorongan adalah suatu pernyataan yang 
kompleks di dalam suatu organisme yang mengarahkan tingkah laku terhadap 
suatu tujuan  atau perangsang. Tujuan  adalah yang menentukan atau 
membatasi perilaku organisme itu. Sedangkan manakala yang ditekankan 
adalah fakta atau obyeknya maka yang ditekankan adalah perangsang.  Motif 
maupun motivasi dalam kenyataannya tidak dapat dipisahkan dengan 
kebutuhan. Seseorang  yang berbuat atau melakukan sesuatu setidaknya ada 
kebutuhan yang hendak dicapai atau dipenuhinya. Sartain menggunakan 
istilah kebutuhan  sebagai suatu istilah yang berarti suatu kekurangan tertentu 
di dalam sesuatu organisme.    

 

2. Klasifikasi Motif-motif 

Menurut Sartain (Purwanto, 1999) membagi motif menjadi dua golongan yaitu 
(physiological drive) atau dorongan-dorongan yang bersifat 
fisiologis/jasmaniah seperti lapar, haus, seks, dan sebagainya. Sementara 
(social motives) ialah dorongan-dorongan yang ada hubungannya dengan 
manusia yang lainnya dalam masyarakat misalnya:  dorongan estetis, 
dorongan ingin selalu berbuat baik (etika), dan sebagainya. 

A. Motivasi 
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Sedangkan Woodworth (Purwanto, 1999) menggolongkan/membagi motif-
motif itu menjadi tiga golongan yaitu: 

a. Kebutuhan-kebutuhan organis yaitu motif-motif yang berhubungan 
dengan kebutuhan-kebutuhan bagian dalam dari tubuh (kebutuhan-
kebutuhan organis) misalnya lapar, haus, kekurangan zat 
pembakar, kebutuhan bergerak, beristirahat/tidur, dan sebagainya. 

b. Motif-motif yang timbul sekonyong-konyong (emergency motives) 
yaitu motif-motif yang timbul jika situasi menuntut timbulnya 
tindakan kegiatan yang cepat dan kuat dari kita. Karena itu motif  
timbul bukan atas kemauan kita tetapi karena perangsang dari luar 
yang menarik kita. 

c. Motif obyektif yaitu motif yang diarahkan atau ditujukkan ke suatu 
obyek atau tujuan tertentu di sekitar kita. Motif ini timbul karena 
adanya dorongan dari dalam diri kita. Emergency motives dan 
objective motives   adalah motif-motif yang tergantung pada 
hubungan individu dengan lingkungannya karena itu pula 
dibedakan atas motif intrinsik dan motif ekstrinsik. 

Gerungan (2002) menyebutkan bahwa ditinjau dari sudut asalnya, motif-motif 
pada diri manusia  pernah digolongkan atas motif biogenetis, sosiogenetis, 
dan teogenetis. Motif-motif biogenetis merupakan motif-motif yang berasal dari 
kebutuhan-kebutuhan organisme demi kelanjutan kehidupannya secara 
biologis. Motif biogenetis ini bercorak universal dan kurang terikat pada 
lingkungan kebudayaan tempat manusia itu kebetulan berada dan 
berkembang. Motif biogenetis ini adalah asli di dalam diri orang dan 
berkembang dengan sendirinya. Sedangkan motif-motif sosiogenetis adalah 
motif-motif yang dipelajari orang dan berasal dari lingkungan kebudayaan 
tempat orang itu berada dan berkembang. Motif sosiogenetis ini tidak 
berkembang dengan sendirinya tetapi berdasarkan interaksi sosial dengan 
orang-orang atau hasil kebudayaan orang. Motif sosiogenetis itu banyak sekali 
dan berbeda-beda sesuai dengan perbedaan yang terdapat diantara 
bermacam-macam corak kebudayaan di dunia. Dan motif teogenetis berasal 
dari interaksi antara manusia dengan Tuhan seperti yang nyata dalam 
ibadahnya dan dalam kehidupannya sehari-hari yakni manusia berusaha 
merealisasikan norma-norma agamanya. Demikianlah penggolongan motif-
motif manusia yang beragam, walaupun terasa belum lengkap.    

 

3. Konflik antar Motif 

Sebuah motif mendorong atau menggerakkan seseorang untuk melakukan 
sesuatu sementara motif yang lain menolaknya atau mendorong untuk 
menghindarinya. Dalam keadaan sebagaimana disebutkan ini dapat dikatakan  
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sebagai konflik antarmotif.  Sartain (Purwanto, 1999) membedakan tiga 
macam konflik/pertentangan antara motif-motif sebagai berikut:  

a. Konflik mendekat menjauh (approac–avoidance conflict) 
b. Konflik mendekat mendekat (approach – approach conflict), dan 
c. Konflik menjauh menjauh (avoidance – avoidance conflict) 

Konflik mendekat menjauh terjadi manakala seseorang dihadapkan pada 
pilihan atau tujuan yang mempunyai nilai positif  sekaligus. Motif yang satu 
mendorong untuk mencapai/mendekatinya sedangkan motif yang lain 
mendorong untuk menghindari atau menjauhinya. Dalam konflik seperti ini 
adalah bahwa yang menjadi obyek atau tujuannya adalah satu atau sama.  
Contoh motif ini misalnya seorang ayah yang menghendaki anaknya 
bergabung dengan teman-teman untuk bertamasya tetapi merasa kuatir kalau 
anaknya akan mendapat kecelakaan. 

Approach–approach conflict terbagi atas dua yaitu convergent approach–
approach conflict dan divergent approach–approach conflict.  Convergent 
approach–approach conflict terjadi bila dua motif yang bertentangan satu 
sama lain mendorong seseorang kepada obyek tujuan yang sama. Contohnya 
seorang ayah yang hidup tenteram dengan keluarganya, pada suatu kali 
berbeda pendapat dengan isterinya tentang sesuatu hal yang prinsip. Dalam 
dirinya terdapat dua motif yang bertentangan yakni walaupun mencintai 
isterinya, tetapi pada saat yang bersamaan ingin menceraikan isterinya. 
Sedangkan divergent approach–approach conflict  adalah  terdapat dua motif 
dan dua tujuan yang bersaing satu sama lain pada satu saat yang 
bersamaan. Dalam konflik seperti ini individu hanya mempunyai satu motif 
yang diarahkan kepada dua tujuan yang berbeda dan bertentangan. Misalnya 
seorang pemuda yang hendak menikah namun mempunyai dua orang calon 
yang dianggap ‘sama berat’ dalam menentukan pilihannya sebab keduanya 
juga setuju dengannya. 

Avoidance-avoidance conflict adalah kondisi yakni individu dihadapkan pada 
dua pilihan yang sama-sama tidak diinginkan tetapi harus memilih salah satu 
di antaranya. Misalnya seorang prajurit di medan perang yang dihadapkan 
pada pilihan mundur dan menghindari pertempuran atau maju agar tidak 
dianggap pengecut.    

 

4. Teori Motivasi 

Sejumlah teori tentang motivasi di bawah ini dikemukakan oleh Purwanto 
(1999) yaitu: 
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a. Teori Hedonisme 

Hedonisme adalah suatu aliran filsafat yang memandang bahwa tujuan 
hidup yang utama pada manusia adalah mencari kesenangan  yang 
bersifat duniawi. Menurut pandangan hedonisme, manusia pada 
hakekatnya adalah makhluk yang mementingkan kehidupan yang penuh 
kesenangan dan kenikmatan. Oleh sebab itu maka setiap  menghadapi 
persoalan yang perlu pemecahan, manusia cenderung memilih  
pemecahan yang dapat mendatangkan kesenangan dan kenikmatan 
bukan yang mengakibatkan kesukaran, kesulitan, penderitaan, dan 
sebagainya. 

 
b. Teori Naluri 

Pada dasarnya manusia memiliki tiga dorongan nafsu pokok yang disebut 
juga sebagai naluri yaitu:  
b.1. Dorongan nafsu (naluri) mempertahankan diri 
b.2. Dorongan nafsu (naluri) mengembangkan diri, dan 
b.3. Dorongan nafsu (naluri) mengembangkan/mempertahankan jenis 

Menurut teori ini bahwa untuk memotivasi seseorang harus berdasarkan 
naluri mana yang akan dituju dan perlu dikembangkan. Sebabnya adalah 
bahwa kebiasaan-kebiasaan, ataupun tindakan-tindakan dan perilaku 
manusia yang diperbuatnya sehari-hari mendapat dorongan atau 
digerakkan oleh ketiga naluri tersebut.  

 
c. Teori Reaksi yang Dipelajari 

Menurut teori ini bahwa tindakan atau perilaku manusia tidak berdasarkan 
naluri-naluri, tetapi berdasarkan pola-pola perilaku yang dipelajari dari 
kebudayaan di tempat orang itu hidup. Orang dianggapnya lebih banyak 
belajar dari lingkungan kebudayaan di tempat di mana dia berada dan 
dibesarkan. Teori ini disebut juga teori lingkungan kebudayaan. Dengan 
mengetahui latar belakang kebudayaan seseorang kita dapat mengetahui 
pola perilakunya dan dapat memahami pula mengapa dia bereaksi atau 
bersikap yang mungkin berbeda dengan orang lain dalam menghadapi 
suatu masalah. 

 
d. Teori Daya Pendorong 

Teori daya pendorong merupakan perpaduan antara teori naluri dengan 
teori reaksi yang dipelajari. Daya pendorongnya adalah semacam naluri, 
tetapi hanya suatu dorongan kekuatan yang luas terhadap suatu arah yang 
umum. Misalnya suatu daya pendorong pada jenis kelamin yang lain. 
Semua orang dalam semua kebudayaan mempunyai daya pendorong 
pada jenis kelamin yang lain. Namun cara-cara yang digunakan dalam 
mengejar kepuasan terhadap daya pendorong tersebut berlain-lainan bagi 
tiap individu menurut latar belakang kebudayaan masing-masing.  
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e. Teori Kebutuhan 

Teori motivasi yang banyak dianut adalah teori kebutuhan. Teori ini 
beranggapan bahwa tindakan yang dilakukan oleh manusia pada 
hakekatnya adalah untuk memenuhi kebutuhan. Abraham Harrold Maslow 
mengatakan bahwa manusia sebagai makhluk yang tidak pernah berada 
dalam keadaan sepenuhnya puas. Jika suatu kebutuhan telah terpuaskan 
maka kebutuhan-kebutuhan lain akan muncul dan menuntut kepuasan, 
demikian seterusnya. Inilah yang disebut sebagai kepuasan sementara 
oleh Maslow. Karena itu, Maslow mengemukakan ada lima tingkat 
kebutuhan pokok manusia yaitu: 
e.1. (Physiological needs) atau kebutuhan fisiologis yang merupakan 
kebutuhan dasar, yang bersifat primer dan vital, yang menyangkut fungsi-
fungsi biologis dasar dari organisme manusia seperti kebutuhan akan 
pangan, sandang dan papan, kesehatan fisik, kebutuhan seks, dan 
sebagainya. 
e.2. (Safety and security needs) atau kebutuhan akan rasa aman dan 
perlindungan seperti terjamin keamanannya, terlindung dari bahaya dan 
ancaman penyakit, perang, kemiskinan, kelaparan, perlakuan tidak adil, 
dan sebagainya. 
e.3. (Social needs) atau kebutuhan sosial yang meliputi kebutuhan akan 
dicintai, diperhitungkan sebagai pribadi, diakui sebagai anggota kelompok, 
rasa setia kawan, dan kerjasama. 
e.4. (Esteem needs) atau kebutuhan penghargaan yakni dihargai karena 
prestasi, kemampuan, kedudukan atau status, pangkat, dan sebagainya. 
e.5. (Self actualization) atau aktualisasi diri yakni mempertinggi potensi-
potensi yang dimiliki, pengembangan diri secara maksimum, kreatifitas, 
dan ekspresi diri. 

 
Abraham  Harold Maslow 

Abraham  Harold Maslow, terkenal dengan Maslow’s hierarchy of needs. 
Lahir tanggal 1 April 1908 di Brooklyn, New York, Amerika Serikat, dan  
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meninggal dunia 8 Juni 1970 di Menlo Park, California, Amerika Serikat, 
menyelesaikan pendidikannya pada Cornell University, Columbia 
University, University of Wisconsin-Madison, City College of New York. 

  
 

 

1. Pengertian Perilaku Prososial 

Perilaku prososial nampaknya belum begitu populer. Inti kegiatannya  yang 
bertujuan untuk  menguntungkan penerima dukungan, dilakukan secara 
sukarela, tidak menuntut keuntungan pada pihak pelaku, dan meningkatkan 
kesejahteraan orang lain, penting dibahas pada tulisan ini sebab secara 
implisit nampak jiwa dan semangat profesionalisme seorang pekerja sosial . 
Lebih detail,   Eisenberg & Mussen (Dayakisni, dkk; 2009) menyebutkan 
perilaku prososial mencakup tindakan berupa:   membagi (sharing), kerjasama  
(cooperative), menyumbang (donating), menolong (helping), kejujuran 
(honesty), kedermawanan (generosity), serta mempertimbangkan hak dan 
kesejahteraan orang lain. 

 
Eisenberg 

 
 

B. Perilaku Prososial 
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William (Dayakisni, dkk; 2009) membatasi perilaku prososial secara lebih rinci 
sebagai perilaku yang memiliki kekuatan untuk mengubah keadaan fisik atau 
psikologis penerima bantuan dari kurang baik menjadi lebih baik, dalam arti 
secara material maupun psikologis yang bertujuan untuk membantu 
meningkatkan kesejahteraan orang lain. 

 
 

Berdasarkan kedua batasan ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perilaku 
prososial adalah segala bentuk perilaku yang memberikan konsekuensi positif 
bagi si penerima, baik dalam wujud materi, fisik, maupun psikologis. 
Memperhatikan pengertian perilaku prososial ini maka dapat dikatakan  bahwa 
perilaku prososial ini perlu diperhatikan dan dimiliki oleh seorang pekerja 
sosial dalam upaya membantu orang lain atau klien. Bantuan yang diberikan 
oleh pekerja sosial dalam bentuk psikologis sangat penting artinya bagi klien 
untuk menolong mereka dapat menghadapi  kehidupannya. 

 
                                            To help people to help them selves 
 
 
 

2. Faktor-faktor yang Mendasari Perilaku Prososial  

Faktor-faktor yang mendasari perilaku prososial menurut Staub (Dayakisni, 
dkk; 2009) adalah: 
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a. (Self-gain) yaitu harapan seseorang untuk memperoleh atau 

menghindari  kehilangan sesuatu, misalnya ingin mendapatkan 
pengakuan, pujian atau takut dikucilkan 

b. (Personal values and norms) yaitu adanya nilai-nilai dan norma 
sosial yang diinternalisasikan oleh individu selama mengalami 
sosialisasi  dan sebagian nilai-nilai serta norma tersebut berkaitan 
dengan tindakan prososial, seperti berkewajiban menegakkan 
kebenaran dan keadilan serta adanya norma timbal balik 

c. (Empathy) yaitu kemampuan seseorang untuk ikut merasakan 
perasaan atau pengalaman oran lain. 

Disamping faktor yang telah disebutkan, terdapat sejumlah faktor lain yang 
kemungkinan mempengaruhi terjadinya perilaku prososial, yaitu: 

a. Kesempatan yang terbuka untuk melakukan tindakan prososial 
b. Kemampuan untuk melakukan tindakan 
c. Pengalaman dan suasana hati 
d. Kejelasan stimulus, dan 
e. Adanya norma-norma sosial 

Omoto, dkk (Dayakisni, dkk; 2009) dalam penelitiannya menyimpulkan 
bahwa, mereka yang menjadi sukarelawan penderita AIDS memiliki latar 
belakang dan motivasi, sebagai berikut: 

a. Nilai-nilai pribadi (personal values) misalnya karena kewajiban 
kemanusiaan untuk menolong orang lain 

b.  Keinginan untuk meningkatkan pemahaman 
c. Perhatian pada masyarakat  (community concern) 
d. Perkembangan pribadi (personal development), dan 
e. Meningkatkan harga diri 

Motivasi untuk bertindak prososial menurut beberapa konsep teori 
(Dayakisni:2009) yaitu menurut teori empathy-altruism hypothesis oleh 
Fultz, dkk (1986) adalah bahwa tindakan prososial semata-mata dimotivasi 
oleh perhatian terhadap kesejahteraan orang lain (korban). Tanpa adanya 
empati, orang yang melihat kejadian darurat tidak akan melakukan 
pertolongan, jika ia dapat mudah melepaskan diri dari tanggung jawab 
untuk memberikan pertolongan. Dovidio, dkk (1990) yang menguji model 
teori ini menemukan bahwa subyek yang diminta menghayati apa yang 
dialami atau dirasakan oleh  korban (untuk menumbuhkan empati tinggi) 
lebih bertindak prososial daripada subyek yang diminta menilai secara 
obyektif dengan mengabaikan perasaan  calon penerima bantuan. 
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Ralp Fultz 

Sedangkan negative state relief hypothesis yang sering juga disebut sebagai 
egoistic theory oleh Baron dan Byrne, 1994) menyebutkan bahwa perilaku 
prososial sebenarnya dimotivasi oleh keinginan untuk mengurangi perasaan 
negatif yang ada dalam diri calon penolong, bukan karena ingin menyokong 
kesejahteraan orang lain. Jadi pertolongan hanya diberikan jika penonton 
mengalami emosi negatif dan tidak ada cara lain untuk menghilangkan perasaan 
tersebut, kecuali dengan menolong korban.   

Konsep teori empathic joy hypothesis yang merupakan alternatif dari teori  egoistik  
menyebutkan bahwa tindakan prososial dimotivasi oleh perasaan positif ketika 
seseorang menolong. Ini terjadi hanya jika seseorang belajar tentang dampak dari 
tindakan prososial tersebut. Bandura (1977) bahwa orang dapat belajar 
melakukan tindakan menolong dapat memberinya hadiah bagi dirinya sendiri, 
yaitu membuat dia merasa bahwa dirinya baik. 

 

 

Menurut Walgito (Dayakisni, dkk; 2009) bahwa interaksi sosial merupakan suatu 
hubungan antara individu satu dengan individu lainnya yakni individu yang satu 
dapat mempengaruhi individu yang lainnya sehingga terdapat hubungan timbal 
balik. Interaksi sosial dapat terjadi apabila  ada kontak sosial dan komunikasi. 
Kontak dan komunikasi merupakan kemampuan yang perlu dimiliki oleh pekerja 
sosial dalam melaksanakan tanggunng jawab profesionalnya.  
 

C. Interaksi Sosial 
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Terdapat sejumlah bentuk interaksi yang disebutkan Gerungan (2002) sebagai 
berikut: 

a. Imitasi. Imitasi  menurut arti kata berarti meniru.  Gabriel Tarde 
menyatakan bahwa seluruh kehidupan sosial  manusia didasari 
oleh faktor-faktor imitasi. Menurut Gerungan bahwa apabila 
seseorang telah dididik untuk mengikuti suatu tradisi   tertentu 
yang melingkupi segala situasi sosial maka orang tersebut akan 
memiliki suatu kerangka perilaku dan sikap moral yang dapat 
menjadi pokok pangkal untuk memperluas perkembangan perilaku 
yang positif. Sedangkan dampak negatif dari pola imitasi dalam 
interaksi sosial adalah apabila perilaku yang ditiru adalah perilaku 
yang salah, baik secara moral dan hukum, sehingga diperlukan 
upaya yang kuat untuk menolaknya. Karena itu maka imitasi dapat 
mendorong individu ataupun kelompok untuk melakukan 
perbuatan baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. 

b. Sugesti. Sugesti adalah suatu proses yakni individu menerima 
pengaruh dari orang lain tanpa pertimbangan terlebih dahulu. 
Sugesti besar pengaruhnya pada pembentukan norma-norma 
kelompok, prasangka-prasangka sosial, norma-norma susila, 
norma politik, dan sebagainya. Menerima pandangan dan perilaku 
orang lain tanpa kritik dianggap lebih mudah dalam menghadapi 
berbagai soal kehidupan nyata yang begitu kompleks. Beberapa 
keadaan yang mempermudah terjadinya sugesti agar dapat 
diterima oleh individu lain adalah karena hambatan berpikir, 
karena pikiran terpecah/disosiasi, karena otoritas, karena 
mayoritas, dan karena terpaksa mempercayai   

c. Identifikasi. Identifikasi berasal dari kata identik yang menurut arti 
katanya berarti sama. Dalam bidang psikologi kata identifikasi 
berarti dorongan untuk menjadi sama atau identik dengan orang 
lain. Identifikasi dilakukan terhadap orang yang dianggapnya ideal 
dalam suatu segi misalnya norma, sikap, dan sebagainya. 
Identifikasi dilakukan secara otomatis,  tanpa disadari, dan 
berdasarkan penilaian subyektif. Awalnya, identifikasi dilakukan 
pada orang tuanya tetapi kemudian pada usia sekolah, individu 
terbuka peluang untuk mengidentifikasikan dirinya dengan orang 
lain yang dianggap lebih tinggi dan berwatak luhur. 

d. Simpati. Simpati adalah perasaan tertarik seseorang atau individu 
yang satu dengan yang lainnya. Simpati dapat terjadi karena 
persamaan cita-cita, senasib, persamaan daerah atau asal usul, 
dan sebagainya. ketertarikan seseorang itu bukan karena satu ciri 
tertentu   tetapi karena keseluruhan cara berperilaku orang 
tersebut. Simpati menghubungkan orang yang satu dengan orang 
yang lain, sebaliknya perasaan antipati cenderung menghalangi 
atau meghambat pergaulan antarpribadi.  Simpati hanyalah dapat  



 Psikologi 

Direktorat Pembinaan SMK (2013) 107 

 

 
berkembang dalam suatu relasi kerjasama antara dua atau lebih 
orang, yang menjamin adanya saling pengertian yang lebih 
mendalam 

 
Potret Guru Pekerjaan Sosial Seluruh Indonesia bersama Pejabat PPPPTK Bisnis 
dan Pariwisata, Sawangan Jakarta pada Penutupan Diklat Vokasi Bidang Bisnis 

dan Pariwisata Pekerjaan Sosial Pengembangan Bagi Guru SMK 
Periode 21 Oktober – 1 Nopember 2013 

Goffman (Dayakisni:2009) menggambarkan interaksi sosial sebagai suatu 
pertunjukan teater yakni masing-masing orang bertindak dalam jalur tertentu. Jalur 
itu adalah sejumlah tindakan verbal dan nonverbal yang dipilih secara hati-hati 
untuk mengekspresikan diri. Jalur tersebut menurut Goffman dapat berubah dari 
suatu situasi ke situasi lain menurut derajat kepentingan yang dimiliki oleh 
individu. Sedangkan salah satu aturan dasar interaksi sosial adalah komitmen 
timbal-balik di antara individu-individu yang terlibat mengenai peran  yang harus 
dimainkannya 
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Rangkuman. Menurut Sartain   motif adalah suatu 

pernyataan yang kompleks di dalam suatu organisme yang mengarahkan 
perilaku/perbuatan ke suatu tujuan atau perangsang. 

Menurut Sartain  ada dua klasifikasi motif yaitu physiological drive dan 
social motives. Woodworth membaginya atas tiga yaitu motif yang 
berhubungan dengan kebutuhan bagian dalam tubuh/organis, motif yang 
timbul sekonyong-konyong, dan motif obyektif. Sedangkan Gerungan 
menggolongkannya atas motif biogenetis, sosiogenetis, dan teogenetis. 
Menurut Sartain bahwa terdapat  tiga macam konflik/pertentangan 
antaramotif sebagai berikut approach-avoidance conflict, approach-
approach conflict, dan avoidance-avoidance conflict. Teori-teori  motivasi di 
antaranya adalah teori hedonisme, teori naluri, teori reaksi yang dipelajari, 
teori daya pendorong, dan teori kebutuhan. 

Perilaku prososial adalah segala bentuk perilaku yang memberikan 
konsekuensi positif bagi  penerima, baik dalam wujud materi, fisik, maupun 
psikologis. Faktor-faktor yang mendasari  perilaku prososial oleh Staub 
adalah self gain, personal values and norms, dan empathy. 

Interaksi sosial merupakan suatu hubungan antara individu satu dengan 
individu lainnya yakni individu yang satu dapat mempengaruhi individu 
yang lainnya sehingga terdapat hubungan yang saling timbal balik. 
Terdapat sejumlah bentuk interaksi yang disebutkan  yaitu imitasi yang 
berarti proses peniruan sikap atau perilaku orang lain. Sugesti adalah 
suatu proses yakni individu menerima pengaruh dari orang lain tanpa 
pertimbangan terlebih dahulu. Dalam bidang psikologi kata identifikasi 
berarti dorongan untuk menjadi sama atau identik dengan orang lain.   
Simpati adalah perasaan tertarik seseorang atau individu yang satu 
dengan yang lainnya. 
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D. Penutup 

Tugas 

a. Membentuk tiga kelompok kecil 
b. Berdasarkan materi yang ada maka kelompok membahas dan 

mengembangkan materi sebagai berikut: motivasi, perilaku 
prososial, dan interaksi sosial. 

c. Mempresentasikan hasil diskusi 

Tes Formatif 

Untuk mengukur sejauh mana pemahaman tentang motivasi, perilaku 
prososial, dan interaksi sosial maka berikut ini akan disajikan tes formatif 
yang terdiri atas 5 soal pilihan ganda dengan 5 opsi. 

1. Motif adalah suatu pernyataan yang kompleks di dalam suatu 
organisme yang mengarahkan perilaku/perbuatan ke suatu 
tujuan atau perangsang. Pengertian motif ini dikemukakan 
oleh … 
a. Woodworth 
b.  Gerungan 
c. Maslow 
d. Sartain 
e.  Purwanto 

 



 Psikologi 

110 Direktorat Pembinaan SMK (2013) 

 

 

2. Teori ini beranggapan bahwa tindakan yang dilakukan oleh 
manusia pada hakikatnya untuk memenuhi kebutuhan. 
Karena itu, disebutkan lima tingkata kebutuhan yaitu 
physiological needs, safety and security needs, social 
needs, esteem needs, dan self-actualization. Demikian 
yang dikemukakan oleh …………………. 
a. Woodworth 
b. Gerungan 
c. Maslow 
d. Sartain 
e.  Purwanto 

3. Perilaku prososial mencakup tindakan berupa membagi, 
kerjasama, menyumbang, menolong, kejujuran, 
kedermawanan, serta mempertimbangkan hak dan 
kesejahteraan orang lain. Pengertian perilaku prososial ini 
dikemukakan oleh ……………………. 
a. Eisenberg & Mussen 
b. William & Dayakisni 
c. Staub 
d. Omoto 
e. Baron & Byrne 

4. Kemampuan seseorang untuk ikut merasakan perasaan 
atau pengalaman orang lain adalah pengertian dari 
………………….. 
a. Self-gain 
b. Simpathy 
c. Interesting 
d. Caring 
e. Empathy 

5. Perasaan tertarik seseorang atau individu yang satu 
dengan yang lainnya adalah pengertian 
dari………………….. 
a. Imitasi 
b. Simpati 
c. Sugesti 
d. Identifikasi 
e. Empati 

 



 Psikologi 

Direktorat Pembinaan SMK (2013) 111 

 

 

 
 

 
 
  

Kunci Jawaban 

1. d 
2. c 
3. a 
4. e 
5. b 
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Relevansi. 

Wujud sikap yang tidak dapat secara langsung untuk 
dilihat tetapi harus ditafsirkan sebagai perilaku yang 
masih tertutup itulah yang mendorong diangkatnya 
pokok ini sebagai hal yang perlu dipahami oleh guru-
guru pekerjaan sosial dan siswa pekerjaan sosial. 
Sementara kepribadian dianggap penting dipelajari 
guru-guru pekerjaan sosial dan siswa pekerjaan sosial 
sebab dengan memahami tipe kepribadian dan pola 
perilaku individu akan memudahkan dalam memberikan 
bantuan profesional  kepada klien. 

 
 

Tujuan Pembelajaran. 

Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kamu 
mampu menyebutkan pengertian sikap, menyebutkan 
karakteristik sikap, menjelaskan pengertian 
kepribadian, menjelaskan faktor-faktor yang 
mempengaruhi kepribadian manusia, dan menyebutkan 
tipe kepribadian manusia, serta membedakan 
kepribadian yang normal dengan yang abnormal. 

 
 
  

Deskripsi singkat. 

Materi yang dibahas pada bagian ini secara umum 
terdapat dua pokok yakni sikap dan kepribadian. 
Aspek-aspek sikap yang dibahas meliputi pengertian 
dan komponen sikap, karakteristik dan fungsi sikap, 
serta pembentukan dan perubahan sikap. Sedangkan 
aspek-aspek kepribadian yang dibahas adalah 
pengertian kepribadian, faktor-faktor yang 
mempengaruhi kepribadian manusia, tipe-tipe 
kepribadian manusia, kepribadian yang normal dan 
kepribadian yang abnormal. 

BAB VI 
SIKAP DAN KEPRIBADIAN 
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1. Pengertian dan Komponen Sikap 

1.1. Pengertian Sikap 

Pengertian sikap yang disebutkan Azwar dalam Dayakisni, dkk; ( 2009) 
dengan mengutip pendapat sejumlah ahli sebagai berikut: 

 

Berdasarkan beberapa pandangan itu maka sikap atau attitude dapat 
disimpulkan sebagai  kecenderungan untuk bertindak atau bereaksi 
terhadap rangsang tertentu. Karena itu wujud sikap tidak dapat secara 
langsung dilihat, tetapi harus ditafsirkan sebagai perilaku yang masih 
tertutup. 

  
  

A. Sikap 

Thurstone berpendapat bahwa sikap merupakan suatu 

tingkatan afek, baik itu bersifat positif maupun negatif dalam 

hubungannya dengan obyek-obyek psikologis. 

Kimball Young mengemukakan bahwa sikap merupakan 

suatu predisposisi mental untuk melakukan suatu tindakan. 

Fishbein dan Ajzen menyebutkan bahwa sikap sebagai 

kebutuhan yang dipelajari untuk merespon secara konsisten 

dalam cara tertentu berkenaan dengan obyek tertentu.  

Sherif & Sherif mengatakan bahwa sikap menentukan 

keajegan dan kekhasan perilaku seseorang dalam 

hubungannya dengan stimulus manusia atau kejadian-

kejadian tertentu. Dilanjutkan bahwa sikap merupakan suatu 

keadaan yang memungkinkan timbulnya suatu perbuatan 

atau perilaku. 
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1.2. Komponen Sikap 

Komponen-komponen sikap yang dikemukakan Gordon Allport yang 
dikutip Mar’at (Dayakisni, dkk; 2009) bahwa terdapat tiga komponen 
yaitu: 

 
a. Komponen Kognitif 

Komponen kognitif ini tersusun atas dasar pengetahuan atau 
informasi yang dimilki seseorang tentang obyek sikapnya. 
Pengetahuan ini kemudian akan terbentuk suatu keyakinan tertentu 
tentang obyek sikap tersebut.  

b. Komponen Afektif 
Komponen afektif ini berhubungan dengan rasa senang dan tidak 
senang. Karena itu, sifatnya evaluatif dan berhubungan erat dengan 
nilai-nilai kebudayaan atau sistem nilai yang dimilkinya. 

c. Komponen konatif 
Komponen konatif merupakan kesiapan seseorang untuk berperilaku 
yang berhubungan dengan obyek sikapnya. 

Dengan demikian maka sikap seseorang pada suatu obyek sikap merupakan 
manifestasi dari  ketiga komponen tersebut yang saling berinteraksi untuk 
memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap obyek sikap. Ketiganya 
berinterelasi dan konsisten sehingga terdapat pengorganisasian secara 
internal di antara ketiga komponen itu. 

 

2. Karakteristik  dan Fungsi Sikap 

2.1. Karakteristik Sikap 

Menurut Gerungan (2002) bahwa ciri-ciri atau karakteristik sikap adalah: 

a. Sikap  bukan dibawa orang sejak dilahirkan, melainkan dibentuk 
atau dipelajarinya sepanjang perkembangan orang itu dalam 
hubungan dengan obyeknya. 

b. Sikap dapat berubah-ubah, karena itu sikap dapat dipelajari 
orang 

c. Sikap itu tidak berdiri sendiri, tetapi senantiasa mengandung 
relasi tertentu terhadap suatu obyek 

d. Obyek sikap itu dapat merupakan satu hal tertentu, tetapi dapat 
juga merupakan kumpulan dari hal-hal tersebut 

e. Sikap mempunyai segi-segi motivasi dan segi-segi perasaan 
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Sedangkan karakteristik sikap menurut Brigham (Dayakisni, dkk; 2009) 
disebutkannya sebagai berikut: 

a. Sikap disimpulkan dari cara-cara individu berperilaku 
b. Sikap ditujukan mengarah kepada obyek psikologis atau 

kategori, dalam hal ini skema yang dimilki oleh orang 
menentukan bagaimana mereka mengkategorisasikan obyek 
sasaran dimana sikap diarahkan 

c. Sikap dipelajari 
d. Sikap mempengaruhi perilaku 

 

2.2. Fungsi Sikap 

Menurut Katz (1960 dalam Worchel, dkk; 2000) yang dikutip oleh 
Dayakisni bahwa terdapat empat fungsi sikap yaitu: 

a. Utilitarian Function yaitu sikap yang memungkinkan seseorang 
untuk memperoleh atau memaksimalkan ganjaran (reward) atau 
persetujuan dan meminimalkan hukuman (punishment). 
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sikap dapat berfungsi 
sebagai penyesuaian sosial, misalnya seseorang dapat 
memperbaiki ekspresi dari sikapnya terhadap sesuatu obyek 
tertentu untuk mendapatkan persetujuan atau dukungan. 

b. Knowledge Function yaitu sikap membantu dalam memahami 
lingkungan (sebagai skema) dengan melengkapi ringkasan 
evaluasi tentang obyek dan kelompok obyek atau segala 
sesuatu yang dijumpai di dunia ini. 

c. Value-expressive Function yaitu sikap kadang-kadang 
mengkomunikasikan nilai dan identitas yang dimiliki seseorang 
terhadap orang lain. 

d. Ego Defensive Function yaitu sikap melindungi diri, menutupi 
kesalahan, agresi, dan sebagainya dalam rangka 
mempertahankan diri. Sikap ini mencerminkan kepribadian 
individu yang bersangkutan dan masalah-masalah yang belum 
mendapatkan  penyelesaian secara tuntas, sehingga individu 
berusaha mempertahankan dirinya secara tidak wajar karena ia 
merasa takut kehilangan statusnya.   

   

3. Pembentukan dan Perubahan Sikap 
 

Sikap bukanlah merupakan sesuatu yang dibawa sejak lahir, tertapi 
merupakan hasil interaksi antara individu dengan lingkungannya sehingga  
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sikap bersifat dinamis. Pembentukan sikap senantiasa berlangsung dalam 
interaksi manusia, dan berkenaan dengan obyek tertentu. Faktor yang besar 
peranannya dalam pembentukan sikap adalah pengalaman individu. Dengan 
demikian maka  sikap dapat pula dinyatakan sebagai hasil belajar sebab sikap 
dapat mengalami perubahan.  Sherif & Sherif (1956 dalam Dayakisni, dkk; 
2009) mengemukakan bahwa sikap dapat berubah karena kondisi dan 
pengaruh yang diberikan. Lebih lanjut disebutkan oleh Bimo Walgito (1980) 
bahwa pembentukan dan perubahan sikap ditentukan oleh dua faktor yaitu: 

a. Faktor internal (individu itu sendiri), yaitu cara individu dalam 
menanggapi dunia luarnya dengan selektif sehingga tidak semua 
yang datang akan diterima atau ditolak. 

b. Faktor eksternal, yaitu keadaan-keadaan yang ada di luar individu 
yang merupakan stimulus untuk membentuk atau mengubah sikap. 

Interaksi dengan lingkungan sosial  dapat mengubah sikap atau membentuk 
sikap yang baru. Interaksi dengan lingkungan sosial yang dimaksudkan adalah 
interaksi dengan hasil buah kebudayaan manusia melalui berbagai media 
komunikasi dan informasi. Tetapi pengaruh dari lingkungan sosial itu belumlah 
cukup untuk menyebabkan terbentuknya sikap atau berubahnya sikap yang 
baru. Faktor-faktor lain yang turut menentukan adalah faktor internal  yang 
meliputi selektivitasnya sendiri, daya pilihnya sendiri, motif-motifnya, serta 
minat dan perhatian untuk menerima dan mengolah pengaruh-pengaruh yang 
berasal dari luar diri sendiri. 

Mednick, dkk; (1975) dalam Dayakisni,dkk; (2009) menyebutkan bahwa 
pembentukan sikap dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu: 

a. Pengaruh sosial, seperti norma dan kebudayaan 
b. Karakter kepribadian individu 
c. Informasi yang selama ini diterima oleh individu 

Ada sejumlah teori yang disebutkan oleh Dayakisni, dkk; (2009) yang 
menjelaskan tentang bagaimana sikap itu dibentuk, diperoleh, dan berubah 
yaitu: 

a. Teori Belajar dan Penguatan 
Asumsi dasar dari teori ini bahwa sikap merupakan respon-respon yang 
dipelajari terhadap rangsang (stimulus) tertentu. Proses belajar yang 
dilakukan individu dalam pembentukan sikap dalam teori ini dilakukan oleh 
Arthur Staats dengan menggunakan prosedur classical conditioning 
sebagaimana yang dilakukan oleh Ivan Pavlov.  

 
Menurut Staats bahwa sikap adalah ekuivalen dengan suatu respon 
bersyarat yakni sesuatu yang dapat ditimbulkan dengan mengenalkan  
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suatu rangsang bersyarat. Atau ketika stimulus yang awalnya tak 
menimbulkan respon (respon bersyarat) dipasangkan dengan stimulus 
yang secara alami menimbulkan respon (respon tak bersyarat). Banyak 
sikap individu yang terbentuk secara classical conditioning. Individu 
mungkin merasa senang dengan orang atau tempat tertentu karena 
berhubungan atau berasosiasi dengan pengalaman bahagia atau mungkin 
merasa tidak senang karena berhubungan dengan pengalaman yang tidak 
menyenangkan. 

    
b. Teori Konsistensi Kognitif yang terdiri atas Teori Keseimbangan dari Heider 

dan Teori Disonansi Kognitif 
Teori ini memandang manusia sebagai pemroses informasi yang aktif dan 
mencoba memahami seluruhnya atas apa yang mereka rasakan, pikirkan, 
dan berbuat yakni mereka secara aktif menyusun dan menafsirkan dunia 
tersebut untuk membuat kecocokan terhadap inkonsistensi yang dapat 
terjadi di antara dan di dalam sikap. Mussen (1985) dalam Dayakisni, dkk 
(2009) mengemukakan bahwa ketidakkonsistenan dapat terjadi antara 
kognisi dan afeksi, atau antara afeksi dengan konasi, atau antara kognisi, 
afeksi, dan konasi seseorang terhadap obyek sikap. 

 
Dasar teori konsistensi kognitif adalah teori keseimbangan dari Fritz Heider 
(Dayakisni, 2009) yakni disebutkan bahwa sikap individu berkenaan dengan 
orang-orang dan obyek sikap yang konsisten. Model teori ini melibatkan 
tiga unsur yakni perceiver (P), orang lain (O), dan obyek lain yang dapat 
saja obyek atau seseorang (X). Ketiga unsur tersebut membentuk suatu 
kesatuan yakni unsur-unsur tersebut dapat membentuk suatu kombinasi 
yang menghasilkan hubungan balance atau imbalance. Kondisi hubungan 
yang tidak seimbang akan menimbulkan ketegangan dan timbul tekanan 
yang mendorong untuk mengubah organisasi kognitif sedemikian rupa 
sehingga tercapai kondisi seimbang. 

Keadaan seimbang oleh Heider disebutkan sebagai suatu keadaan di mana 
elemen-elemen saling berhubungan satu sama lain secara harmonis. 
Dalam hubungan dua pihak, keadaan seimbang terjadi jika hubungan antar 
kedua elemen itu semua positif atau semua negatif. Dalam hubungan tiga 
pihak, keadaan seimbang terjadi jika hubungan antar ketiga elemen itu 
semuanya positif atau dua negatif dan satu positif. 

    
Sedangkan teori disonansi kognitif yang dikemukakan oleh Leon Festinger 
(Dayakisni, 2009) bahwa jika seseorang mempunyai dua kognisi (ide-ide 
dan pikiran-pikiran) secara simultan dan saling berkontradiksi maka orang 
tersebut akan mengalami disonansi kognitif.  
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Terdapat empat faktor yang diperlukan agar perilaku yang bertentangan 
dengan sikap menghasilkan disonansi yang oleh Festinger dan Carlsmith 
sebagai berikut: 

b.1.  Pilihan, yakni apabila individu tidak diberi kebebasan untuk 
memilih dalam menampilkan perilaku yang bertentangan 
dengan sikapnya, maka disonansi tidak akan timbul 

b.2.  Komitmen, yakni perilaku yang bertentangan dengan sikap 
lebih mungkin menghasilkan disonansi apabila individu 
secara psikologis memiliki komitmen  terhadap tindakan itu 

b.3.  Akibat yang tidak menyenangkan sebagai hasil dari perilaku 
yang bertentangan dengan sikapnya dapat menimbulkan 
disonansi 

b.4.  Tanggung jawab pribadi, agar disonansi terjadi maka individu 
seharusnya bertanggung jawab secara pribadi pada 
perilakunya dan beberapa akibat  yang  tidak menyenangkan 
sebagai hasilnya. 

c. Penjelasan alternatif tentang  Perubahan Sikap selain teori Disonansi 
Kognitif 
Terdapat dua teori yang dapat menjelaskan tentang perubahan sikap selain 
teori disonansi kognitif. Kedua teori itu adalah teori persepsi diri dan teori 
presentasi diri. Teori persepsi diri mengatakan bahwa kita menarik 
kesimpulan tentang sikap kita melalui pengamatan terhadap perilaku kita. 
Ketika kita melihat diri kita melakukan sesuatu yang tidak biasa (bercerita 
bohong atau berperilaku dalam cara yang bertentangan dengan sikap kita) 
maka kita menggunakan informasi ini untuk memperbaiki penafsiran 
tentang perilaku kita yang seharusnya. 

 
Apabila teori disonansi kognitif menggambarkan proses perubahan sikap 
disebabkan oleh adanya keadaan psikologis yang tidak menyenangkan 
maka teori persepsi diri ini menggambarkan tentang proses yang lebih 
netral dan pasif yakni individu secara sederhana mengubah persepsi 
mereka tentang sikap mereka itu. 

 
Sedangkan teori presentasi diri mengatakan orang akan berjuang atau 
berusaha mempertahankan kesan yang positif di hadapan orang lain, 
sehingga berperilaku tidak konsisten dengan sikapnya. Teori presentasi diri 
berbeda dengan teori disonansi ataupun teori persepsi diri sebab individu 
dilihat tidak terganggu oleh keadaan psikologis yang tidak menyenangkan 
atau secara pasif menarik kesimpulan sikap dari perilaku mereka, akan 
tetapi secara aktif mengelola gambaran diri (self-image) yang mereka 
berikan pada orang lain. 
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d. Teori-teori Komprehensif tentang Perubahan Sikap 

Ada dua teori yang disebut sebagai teori komprehensif tentang perubahan 
sikap yang cukup dikenal yaitu systematic-heuristic model (Chaiken, 1987)  
dan elaboration likelihood model  (Petty & Cacioppo, 1986) yang dikutip 
Dayakisni (2009). Teori  systematic-heuristic model oleh Chaiken 
dibedakannya atas systematic processing dan heuristic processing. 
Systematic processing dalam hal persuasi merefleksikan analisis yang 
cermat dan penuh pertimbangan mengenai informasi yanng relevan. 
Sedangkan heuristic processing terjadi manakala orang memilih atau 
menolak posisi sikap yang mendasarkan pada heuristic kognitif dan hanya 
melakukan proses kognitif yang sederhana bukan analisis secara cermat 
terhadap informasi yang relevan. 

 
Teori elaboration likelihood model oleh Petty dan Cacioppo dibedakannya 
atas central route dan peripheral route.  Central route dalam persuasi sama 
prosesnya seperti systematic processing yang merefleksikan analisis yang 
cermat dan teliti mengenai informasi yang relevan. Sedangkan peripheral 
route sama halnya dengan heuristic processing yang melakukan proses 
kognitif yang sederhana tidak bukan berdasarkan analisis yang cermat dan 
teliti mengenai informasi yang relevan. 

  

e. Komunikasi Persuasif untuk Mengubah Sikap 
Proses perubahan sikap oleh Kelman (dalam Brigham, 1991) secara umum 
terdapat tiga proses perubahan (Dayakisni, 2009) yakni: 

e.1.  Compliance terjadi ketika orang menerima pengaruh dari 
orang lain atau suatu kelompok karena mengharapkan suatu 
reaksi yang positif atau menguntungkan dari seseorang atau 
kelompok yang berkuasa atau memiliki pengaruh. Perilaku itu 
akan diperlihatkan hanya ketika diawasi oleh orang yang 
berkuasa. Orang mengubah perilaku mereka tetapi tidak 
sampai sikap pribadinya. 

e.2.  Identifikasi terjadi ketika seseorang menerima pengaruh untuk 
mempertahankan suatu hubungan diri dengan orang lain atau 
kelompok. Pada identifikasi orang percaya dengan sikap yang 
baru baik yang relevan maupun yang tidak relevan. 

e.3.  Internalisasi terjadi ketika seseorang menerima pengaruh 
karena perilaku yang  dipengaruhi secara intrinsik mendapat 
ganjaran misalnya merasa benar dan sesuai dengan sistem 
nilai yang dimilikinya. Pada umumnya terjadinya proses 
perubahan sikap sampai internalisasi menjadi tujuan yang 
diharapkan dari sumber persuasif. 
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1. Pengertian Kepribadian 

Secara etimologi, kata kepribadian atau personality berasal dari bahasa Latin 
dari kata per-sonare (= to sound through) yang berarti topeng (mask) yang 
dipakai di dalam sandiwara atau drama Yunani untuk memainkan peranan 
masing-masing sesuai dengan topeng yang dikenakannya. Namun dalam 
perkembangannya kata persona (personality) berubah menjadi suatu istilah 
yang mengacu pada suatu gambaran sosial tertentu, yang diterima oleh 
individu, kelompok, atau masyarakat yang akhirnya individu tersebut 
diharapkan berperilaku sesuai dengan gambaran sosial yang diterimanya itu.  

 
Sehubungan dengan perkembangan itu maka Su’adah, dkk (2003) 
merumuskan pengertian-pengertian kepribadian sebagai: 

a. Perwujudan lahiriah (bukan keadaan pribadi yang sebenarnya) 
b. Watak atau peran yang diperankan dalam suatu drama 
c. Sifat-sifat khusus yang dimilki seseorang 
d. Warga negara yang bebas (bukan budak) 
e. Dalam pengertian bahasa Latin klasik, kepribadian berarti wakil 

yang mewakili suatu kelompok atau lembaga. Karena itu muncul 
istilah persona non grata yaitu tindakan tidak mengakui atau tidak 
menyukai wakil suatu negara oleh suatu negara/pemerintahan. 

f. Kemudian khusus untuk wakil gereja dipergunakan istilah person 
(Anglo-Saxon Person) 

g. Tokoh penting yang memiliki prestise dan martabat, dikenal dengan 
istilah ‘personages’ 

h. Kemudian oleh seorang ahli tata bahasa Latin, Varro (116-25SM) 
diciptakan istilah dalam tata bahasa ‘person in grammar’ sebagai 
usaha untuk membedakan pengertian persona yang dipakai dalam 
drama/sandiwara dengan istilah yang dipergunakan dalam tata 
bahasa dan perannya dalam sintaksis. 

Gordon W. Allport mengemukakan definisi kepribadian dari berbagai sudut 
pandang seperti etimologi, teologi, filsafat, sosiologi, hukum, dan psikologi. 
Namun di bawah ini hanya akan diuraikan pengertian kepribadian dari sudut 
pandang psikologi.  

  

B. Kepribadian 
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Berikut ini adalah  beberapa pengertian kepribadian menurut sejumlah ahli 
yang dikutip Su’adah, dkk (2003) sebagai berikut: 

 

Bagi pekerja sosial perbedaan pengertian tiap ahli itu tidak begitu penting, 
sedangkan yang dianggap sangat penting adalah pengetahuan untuk 
memahami perilaku klien dalam hubungannya dengan proses pelayanan yang 
akan dilakukan.  

 

Prince mengemukakan bahwa kepribadian adalah jumlah dari 

keseluruhan unsur-unsur biologis, dorongan, kecenderungan, 

keinginan-keinginan, dan naluri-naluri individu dan juga 

disposisi serta kecenderungan yang berasal dari 

pengalaman.  

Schoen berpendapat bahwa kepribadian adalah sistem yang 

terorganisasi, keseluruhan fungsional atau 

kesatuan/kebiasaan, disposisi dan sentiment yang memberi 

corak kepada tiap-tiap individu dalam suatu kelompok dan 

yang membedakannya dengan individu-individu lain dalam 

kelompok tersebut. 

Woodworth mengemukakan bahwa kepribadian bukanlah 

suatu substansi melainkan gejalanya, suatu gaya hidup. 

Kepribadian tidaklah menunjukkan jenis suatu kegiatan, 

seperti berbicara, mengingat, berpikir atau bercinta, tetapi 

seorang individu dapat menampakkan kepribadiannya dalam 

cara-cara ia melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. 

Gordon W. Allport merumuskan pengertian kepribadian 

sebagai organisasi yang dinamis dari sistem psikofisik 

individu yang menentukan penyesuaian diri yang unik 

terhadap lingkungannya.   
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2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pribadi Manusia 

Sua’dah, dkk (2003) mengutip beberapa aliran psikologi yang mengulas 
tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pribadi manusia yakni kaum 
nativisme yang dipelopori oleh Schoupenhouer yang berpendapat bahwa 
faktor pembawaan lebih kuat daripada faktor yang   datang dari luar. Aliran ini 
didukung oleh aliran naturalisme yang dipelopori oleh    J.J.  Rousseau yang 
berpendapat bahwa segala yang suci dari tangan Tuhan, rusak di tangan 
manusia. Anak manusia itu sejak lahir, ada di dalam keadaan yang suci, tetapi 
karena dididik oleh manusia , malah menjadi rusak. Adapun yang termasuk 
faktor dalam atau pembawaan, baik yang bersifat kejiwaan maupun yang 
bersifat kebutuhan. Kejiwaan yang berwujud pikiran, perasaan, kemauan, 
fantasi, ingatan, dan sebagainya yang dibawa sejak lahir ikut menentukan 
pribadi seseorang. 

 
Dipihak lain empirisme yang disponsori John Locke yang memperkenalkan 
teori tabula rasa berpendapat bahwa anak sejak lahir, masih bersih dan baru 
akan dapat berisi bila ia menerima sesuatu dari luar melalui alat inderanya. 
Karena itu, pengaruh dari luarlah yang lebih kuat dari pembawaan manusia. 
Aliran ini didukung oleh J.F. Herbart dengan teori Psikologi Asosiasinya, yang 
berpendapat bahwa jiwa manusia sejak dilahirkan itu masih kosong. Baru 
akan berisi sesuatu bila alat inderanya telah dapat menangkap sesuatu, yang 
kemudian diteruskan oleh urat syarafnya, masuk di dalam kesadarannya yaitu 
jiwa.  

 
Herbart 
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Menjembatani kedua pertentangan ini, maka William Stern mengajukan 
teorinya yang terkenal dengan teori perpaduan, atau  konvergensi, yang 
berpendapat bahwa kedua kekuatan itu sebenarnya berpadu menjadi satu. 
Keduanya saling memberi pengaruh dan saling melengkapi.   Bakat yang ada 
pada anak, ada kemungkinan tidak akan berkembang kalau tidak dipengaruhi 
oleh lingkungannya. Sebaliknya bahwa pengaruh dari lingkungan juga tidak 
akan berguna manakala tidak didukung dengan kemampuan bawaan dari 
individu yang bersangkutan. Kekuatan manakah yang lebih menentukan 
tergantung pada faktor manakah  yang lebih kuat pengaruhnya di antara 
keduanya. 

 
 

3. Tipe-Tipe Kepribadian Manusia  

Tipe kepribadian yang dimaksudkan adalah pembagian atau penggolongan 
tipe-tipe kepribadian berdasarkan beberapa pendapat atau pemikiran. 
Purwanto (1999) mengemukakan sejumlah pendapat atau pemikiran sebagai 
berikut: 

Hippocrates dan Galenus (400 SM dan 175 M) mengemukakan bahwa 
manusia itu dibagi menjadi empat golongan, menurut keadaan zat-zat cair 
yang ada dalam tubuhnya yaitu: 

a. Sangunisi (yang banyak darahnya) sifatnya periang, gembira, optimis, 
lekas berubah-ubah stemingnya 

b. Kolerisi (yang banyak empedu kuningnya) sifatnya garang, hebat, 
lekas marah, agresif 

c. Flegmatisi (yang banyak lendirnya) sifatnya lamban, tenang, tidak 
mudah berubah 

d. Melankolisi (banyak empedu hitamnya) sifatnya muram, tidak gembira, 
pesimistis 

 
Diuraikan oleh Florence Littauer (2003) orang  sanguinis memiliki kepribadian 
populer yang suka bersenang-senang, ceria, supel, optimis, yang menarik 
banyak orang karena tampaknya mereka selalu gembira. Mereka suka 
mencari perhatian, kasih sayang, dukungan, dan penerimaan dari orang-
orang di sekelilingnya serta menjadi sahabat yang baik bagi siapa saja.  
Namun demikian orang sanguinis tidak terorganisasikan, emosional, dan 
hipersensitif tentang apa kata orang mengenai mereka. 

 
Orang koleris memiliki kepribadian kuat. Orang koleris yakin diri mereka 
benar. Bahkan ketika semua orang menentang ide mereka juga, mereka akan 
tetap memaksakan kehendaknya. Menentang mereka hanya akan 
menguatkan tekad mereka. Mereka tidak akan membuang waktu dengan 
pembicaraan yang tidak ada manfaatnya. Mereka mencari kesetiaan serta  
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penghargaan dari orang lain. Mereka berupaya menguasai dan 
mengharapkan pengakuan atas prestasi dan kerja mereka. Mereka senang 
ditantang dan mudah menerima tugas sulit. Disiplin diri mereka dan 
kemampuan mereka untuk fokus menjadikan mereka pemimpin yang kuat. 
Namun demikian mereka dapat menjadi orang yang gila kerja, merasa benar 
sendiri, keras kepala, dan tidak peka terhadap perasaan orang lain. 

 
Orang flegmatis memiliki kepribadian yang damai. Orang flegmatis tidak suka 
resiko, tantangan, kejutan, dan akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi 
terhadap perubahan. Meskipun mereka menghindari situasi-situasi yang 
terlalu menekan, mereka dapa bekerja dengan baik di bawah tekanan. 
Namun karena kurangnya disiplin dan motivasi seringkali membuat mereka 
menunda pekerjaan apabila tidak ada pemimpin yang kuat. Orang flegmatis 
cenderung menarik diri, tetapi senang bergaul dengan orang-orang. Mereka 
tidak banyak bicara, namun mereka tampaknya mengucapkan hal-hal yang 
tepat di saat-saat yang tepat. Mereka mantap dan stabil, dan karena mereka 
berorientasi pada ketenteraman, maka mereka suka menciptakan keamanan. 
Mereka selalu mencari kedamaian dan ketenangan serta cenderung menjadi 
negosiator dari pada menjadi pejuang.    

 
Orang melankolis memiliki kepribadian mendalam, pemikir, introspektif, serius 
dan perfeksionis. Mereka sulit menerima kesalahan karena secara bawaan 
mereka mengerjakan segalanyadengan benar dan selalu dapat membuktikan 
bahwa masalah yang timbul adalah akibat kesalahan orang lain. Atas sasaran 
berupa kesempurnaan, mereka sering menjalani kehidupannya dengan 
perasaan terbuang, berkecil hati, dan depresi. Orang melankolis 
membutuhkan kepekaan serta dukungan orang lain, dan mereka butuh ruang 
serta ketenangan untuk berpikir sebelum berbicara, menulis, atau bertindak. 
Orang melankolis berorientasi pada tugas yang cermat dan terorganisasikan. 
Mereka suka keteraturan dan mereka juga diandalkan untuk menyelesaikan 
tugas tepat pada waktunya. Namun demikian mereka dapat menjadi kritis 
atau pesimis dan dapat membuat diri mereka sendiri susah dengan upaya 
memenuhi standar mereka yang sangat tinggi.   

Kretschmer menunjukkan hubungan antara tipe-tipe tubuh seseorang dengan 
sifat dan wataknya. Karena itu ia membagi manusia atas empat golongan 
yaitu: 

a. Atletis: tinggi, besar, otot kuat, kekar dan tegap, dada lebar 
b. Astenis: tinggi, kurus, tidak kuat, bahu sempit, lengan dan kaki 

kecil 
c. Piknis: bulat, gemuk, pendek, muka bulat, dan leher pejal 
d. Displastis: merupakan bentuk tubuh campuran 
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Lebih lanjut, Kretschmer mengemukakan bahwa orang yang berbentuk tubuh 
atletis dan astenis tipe wataknya disebut schizthim yang memiliki sifat seperti 
sukar bergaul, mempunyai kebiasaan yang tetap, sukar menyesuaikan diri 
dengan situasi yang baru, kelihatan sombong, egoistis dan bersifat ingin 
berkuasa, kadang-kadang optimis dan kadang-kadang pesimis, selalu berpiir 
dahulu sebelum bertindak. Sedangkan yang berbentuk tubuh piknis tipe 
wataknya disebut siklothim yang mempunyai sifat seperti mudah bergaul, 
suka humor, mudah berubah-ubah stemingnya, mudah menyesuaikan diri 
dengan situasi baru, kurang setia dan tidak konsekuen, serta lekas 
memaafkan kesalahan orang lain. 

Eduard Spranger menggolongkan tipe manusia berdasaarkan sikap manusia 
itu terhadap nilai-nilai kebudayaan. Dengan dasar itu, dibaginya watak 
manusia menjadi enam golongan, yaitu: 

a. Manusia ekonomi, sifatnya suka bekerja, mencari untung 
b. Manusia sosial, sifatnya suka mengabdi dan berkorban untuk orang 

lain 
c. Manusia kuasa/politik, sifatnya suka menguasai orang-orang lain 
d. Manusia teori, sifatnya suka berpikir, berfilsafat, mengabdi kepada 

ilmu 
e. Manusia seni, sifatnya suka menikmati/mengenyam keindahan 
f. Manusia agama, sifatnya suka berbakti dan beribadah 

 

 
Spranger 
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Heymans membagi watak manusia menjadi delapan tipe sebagai berikut: 

a. Gepassioneer (berpassi), sifatnya revolusioner dan hebat 
segalanya 

b. Kholerikus, sifatnya garang dan agresif 
c. Sentimentil, sifatnya lekas meraya dan perasa 
d. Nerveus, sifatnya gugup, mudah tersinggung, dan bingung 
e. Flegmatikus, sifatnya tenang, tidak mudah berubah-ubah 
f. Sanguinikus, sifatnya gembira, lincah, dan optimis 
g. Apath, sifatnya apatis, manusia mesin, dan 
h. Amorph, sifatnya tidak berperangai, lemah, dan lembek 

Carl G. Jung mengatakan bahwa  perhatian manusia tertuju kepada dua arah, 
yakni keluar dirinya yang disebut extrovert dan ke dalam dirinya yang disebut 
introvert. Berdasarkan pembagian ini,  dimasukkannya pula empat fungsi 
psikis yang menurut pendapatnya sangat mempengaruhi tindakan manusia 
yaitu perasaan, pikiran, intuisi, dan penginderaan. Dengan menghubungkan 
keempat fungsi psikis tersebut dengan kedua tipe yang telah disebutkan 
maka Jung telah membagi tipe manusia menjadi delapan tipe yaitu: 

a. extrovert-pikiran 
b. extrovert-perasaan 
c. extrovert-intuisi 
d. extrovert-penginderaan 
e. introvert-pikiran 
f. introvert-perasaan 
g. introvert-intuisi, dan 
h. introvert-penginderaan 

Orang yang tergolong tipe extrovert memiliki sifat sebagai berikut: berhati 
terbuka, lancar dalam pergaulan, ramah tamah, penggembira, kontak dengan 
lingkungan besar sekali, dan mereka mudah dipengaruhi dan mempengaruhi 
lingkungannya. Sedangkan orang yang tergolong tipe introvert memiliki sifat 
sebagai berikut: kurang pandai bergaul, pendiam, sukar diselami batinnya, 
suka menyendiri, dan bahkan sering takut kepada orang. 

Melengkapi sifat-sifat kedua golongan tipe yang dikemukakan oleh Jung maka 
Crow & Crow menguraikan secara detail bahwa orang dengan tipe extrovert 
memiliki sifat sebagai berikut: lancar dalam berbicara, bebas dari kekuatiran, 
tidak lekas malu dan tidak canggung, umumnya bersifat konservatif, 
mempunyai minat pada atletik, dipengaruhi oleh data obyektif, ramah dan suka 
berteman, suka bekerja bersama orang-orang lain, kurang memperdulikan 
penderitaan dan milik sendiri, dan mudah menyesuaikan diri dan luwes. 
Sedangkan orang dengan tipe introvert memilki sifat sebagai berikut: lebih 
lancar menulis daripada bicara, cenderung diliputi kekuatiran, lekas malu dan  
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canggung, cenderung bersifat radikal, suka membaca buku-buku dan majalah, 
lebih dipengaruhi oleh perasaan-perasaan subyektif, agak tertutup jiwanya, 
menyukai bekerja sendiri, sangat berhati-hati terhadap penderitaan dan 
miliknya, serta sukar menyesuaikan diri dan kaku dalam pergaulan. 

 

4. Pribadi Yang Normal 

Pribadi yang normal senantiasa menunjukkan sikap hidup yang sesuai dengan 
pola kelompok masyarakat di amana dia berada, sehingga tercapai suatu 
relasi yang diinginkan. Pribadi yang normal juga relatif dekat dengan intergrasi 
kejiwaan yang tenang tanpa konflik ataupun tanpa gangguan dan kelainan 
pada mental individu. Kriteria tentang pribadi yang normal dengan mental yang 
sehat disebutkan Maslow dan Mittelmann (Kartono, 1989) sebagai berikut: 

a. Memiliki perasaan aman  yang tepat. Dalam suasana sedemikian 
dia mampu mengadakan kontak yang lancar dengan orang lain 
dalam bidang kerja, di lapangan sosial/pergaulan, dan dalam 
lingkungan keluarga. 

b. Memiliki penilaian diri  dan wawasan rasional. Juga punya harga 
diri yang cukup, dan tidak berlebihan. Memiliki perasaan sehat 
secara moril, tanpa ada rasa berdosa. Dan memiliki kemampuan 
untuk menilai tingkah laku manusia lain yang tidak sosial dan tidak 
human sebagai fenomena masyarakat yang ‘menyimpang’. 

c.  Memiliki spontanitas dan emosionalitas yang tepat. Ia mampu 
menciptakan hubungan yang erat, kuat, dan lama seperti 
persahabatan, komunikasi sosial, dan relasi cinta. Dia mampu 
mengekspresikan rasa kebencian dan kekesalan hatinya tanpa 
kehilangan kontrol terhadap diri sendiri. Ia memiliki kesanggupan 
untuk ikut merasa dan ikut mengerti pengalaman serta perasaan 
orang lain. Ia bisa bergembira dan dapat tertawa. Ia mampu 
menghayati arti penderitaan dan kebahagiaan, tanpa lupa diri. 

d. Mempunyai kontak dengan realitas secara efisien. Yaitu kontak 
dengan dunia fisik/materil, tanpa ada fantasi dan angan-angan 
yang berlebihan. Ia memiliki kontak dengan dunia sosial, karena 
memilki pandangan hidup yang realistis dan cukup luas tentang 
dunia manusia. Ia memiliki kemampuan untuk menerima macam-
macam cobaan hidup dan kejutan-kejutan hidup dengan rasa besar 
hati; seperti sakit, fitnah, mala petaka, duka nestapa, dan nasib 
buruk lainnya. Selanjutnya, ia memiliki kontak yang riil dan efisien 
dengan diri pribadinya. Dan memiliki kemampuan untuk 
mengadakan adaptasi, merubah, dan mengasimilasikan diri, jika 
lingkungan sosial dan dunia eksternal tidak dapat diubahnya. Dia  
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dapat mengadakan ‘cooperation with the inevitable’, yaitu dapat 
mengadakan kerjasama dengan keadaan yang tidak dapat 
ditolaknya. 

e. Dia memiliki dorongan dan nafsu jasmaniah yang sehat, serta 
memiliki kemampuan untuk memenuhi dan memuaskannya. Ada 
sikap yang sehat untuk memenuhi  dan memuaskannya. Ada sikap 
yang sehat terhadap tuntutan fungsi-fungsi jasmani tersebut, dan ia 
mampu memenuhinya; akan tetapi dia tidak diperbudak oleh 
dorongan dan nafsu-nafsu tersebut. Ada kemampuan untuk dapat 
menikmati kesenangan hidup, yaitu menikmati benda-benda dan 
pengalaman-pengalaman fisik (makan, tidur, rekreasi); dan bisa 
cepat pulih dari kelelahan. Dia memiliki nafsu seks yang cukup 
sehat, serta ada kemampuan untuk memnuhi kebutuhan seks 
tersebut tanpa dibarengi oleh rasa takut dan berdosa; dan tidak 
pula berlebih-lebihan. Ada kemampuan dan gairah untuk bekerja, 
tanpa dorongan yang berlebihan; dan ia tahan menghadapi 
kegagalan-kegagalan, kerugian-kerugian, dan kemalangan.  

f. Mempunyai pengetahuan diri yang cukup; antara lain dapat 
menghayati motif-motif hidupnya dalam status sadar. Ia menyadari 
nafsu dan hasratnya, cita-cita dan tujuan hidupnya yang realistis, 
dan bisa membatasi ambisi dalam batas-batas kenormalan. Juga 
tahu menanggapi segala pantangan-pantangan pribadi dan 
pantangan-pantangan sosial. Dia dapat melakukan kompensasi 
yang bersifat positif, mampu menghindari defence mechanism 
sejauh mungkin, dan dapat menyalurkan rasa inferiornya. 

g. Mempunyai tujuan/objek hidup yang memadai. Dalam artian, tujuan 
hidup tersebut dapat dicapai dengan kemampuan sendiri, sebab 
sifatnya realistis dan wajar. Ditambah ia mempunyai keuletan untuk 
mencapai tujuan hidupnya. Tujuan hidup cukup jelas dan realistis, 
sedang aktivitas/perbuatannya berakibat baik serta bermanfaat 
bagi masyarakat. 

h. Memiliki kemampuan untuk belajar dari pengalaman hidupnya. 
Yaitu ada kemampuan menerima dan mengolah pengalamannya 
tidak secara kaku. Juga ada kesanggupan belajar secara spontan, 
serta dapat mengadakan evaluasi terhadap kekuatan sendiri dan 
situasi yang dihadapinya, agar  ia sukses. Ia akan menghindari 
mmetode pelarian diri yang keliru, dan memperbaiki metode 
kerjanya guna mencapai sukses yang lebih besar.  

i. Ada kesanggupan untuk memuaskan tuntutan-tuntutan dan 
kebutuhan-kebutuhan dari kelompok tempat dia berada. Sebabnya, 
dia tidak terlalu berbeda dari anggota kelompok lainnya (tidak 
terlampau menyimpang). Dia dapat mengikuti adat, tata cara, dan 
norma-norma dari kelompok. Dia mau dan mampu mengekang 
nafsu serta keinginan-keinginan yang dianggap sebagai tabu dan 
larangan oleh kelompoknya. Lagi pula, dia mampu memperlihatkan  
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j. dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang fundamental dari ambisi 

kelompoknya, dengan menunjukkan konsistensi dalam bersikap 
bersahabat, rasa tanggung jawab yang tebal, loyalitas, mampu 
melakukan aktivitas rekreasi yang sehat dan lain-lain. 

k. Ada sikap emansipasi yang sehat terhadap kelompoknya dan 
terhadap kebudayaan. Namun demikian dia masih tetap memiliki 
keaslian serta individualitas yang khas dan dapat membedakan 
antara perbuatan buruk dan yang baik. Dia menyadari adanya 
kebebasan yang terbatas untuk berpendapat di dalam 
kelompoknya. Tanpa memiliki kesombongan, sifat munafik, dan 
mencari muka; tanpa ada hasrat untuk mendesakkan/menampilkan 
diri terlampau ke depan. Lagi pula, dia memiliki derajat toleransi 
dan apresiasi yang cukup besar terhadap kebudayaan bangsanya 
dan terhadap perubahan-perubahan sosial yang ada. 

l. Ada integrasi dalam kepribadiannya. Ada perkembangan dan 
pertumbuhan jasmani-rohani yang bulat. Dia dapat mengadakan 
asimilasi dan adaptasi terhadap perubahan sosial, dan mempunyai 
minat terhadap macam-macam aktivitas. Disamping itu dia memiliki 
moralitas dan kesadaran yang tidak kaku; sifatnya fleksibel 
terhadap kelompok dan masyarakatnya. Ada kemampuan untuk 
mengadakan konsentrasi terhadap satu usaha. Dan tidak ada 
konflik-konflik yang serius di dalam dirinya sendiri; serta tanpa 
diganggu disosiasi terhadap lingkungan sosialnya. 

Sejumlah kriteria yang disebutkan ini bagi seorang pekerja sosial merupakan 
sebuah standar tinggi bagi individu sebab pada umumnya setiap individu 
bukankah dia memiliki kelebihan dan kekurangan dari beberapa segi 
kepribadiannya. Namun demikian bagi seorang pekerja sosial kriteria tersebut 
perlu diketahui untuk mendekati klien dengan berbagai keunikan dan 
persoalannya.  
 

5. Pribadi Yang Abnormal 

Pribadi yang abnormal oleh Kartono (1989) disebutkan sebagai pribadi yang 
mempunyai atribut secara relatif jauh daripada status integrasi. Tingkat atribut 
integrasinya berada pada tingkat inferior dan superior. Kompleks-kompleks 
inferior tersebut terlihat pada individu yang psikopat, neurosa, dan psikosa. 
Sedangkan kompleks superior terdapat pada kelompok kaum idiot savant yaitu 
kaum ilmuwan yang bersifat idiot. Kelompok ini memiliki quotient intelegensi  
(IQ) yang tinggi serta memiliki bakat khusus yang luar biasa pada berbagai 
bidang misalnya musik, matematik, teknik, ilmu pengetahuan alam, berbagai 
keterampilan, dan lain-lain akan tetapi mereka menderita defek atau defesiensi 
mental secara total sebab perilakunya aneh dan dianggap abnormal. 
Umumnya pribadi yang abnormal dihinggapi gangguan mental dan diliputi  
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banyak konflik batin, jiwa yang tidak stabil, tidak ada perhatian pada 
lingkungan, terpisah hidupnya dari masyarakat, serta takut dan gelisah. 

 
Terdapat sejumlah tinjauan perilaku abnormal yang dikemukakan oleh Kartono 
(1989) dapat dikemukakan sebagai berikut: Tinjauan demonologis 
menyebutkan bahwa pribadi abnormal itu didasarkan pada kepercayaan akan 
adanya unsur-unsur mistis, gaib, dan setan jahat yang menyebabkan 
timbulnya perilaku abnormal, dan penyakit jiwa. Ajaran demonologis  yang 
dilindungi ajaran keagamaan hanya memperbolehkan para rohaniawan untuk 
membebaskan dan memusnahkan pengaruh kuasa jahat dari penderita. Para 
penderita tidak jarang mereka dirantai dan dipasung bahkan disiksa. 

 
Tinjauan naturalistis menyebutkan bahwa penyebab perilaku abnormal adalah 
proses-proses fisik yang selalu berhubungan dengan fungsi-fungsi jasmani 
yang abnormal, dan bukan disebabkan oleh gejala spiritual. Tinjauan 
naturalistis ini bertentangan dengan tinjauan demonologis yang dianggap tidak 
logis. Tinjauan naturalistis menganjurkan agar perlakuan terhadap orang-
orang yang terganggu jiwanya dilakukan dengan lebih manusiawi dan penuh 
kelembutan. 

 
Tinjauan organis menyatakan bahwa sebab utama dari perilaku abnormal 
adalah kerusakan pada jaringan-jaringan otot atau gangguan biokimia pada 
otak. Penganut aliran ini berkeyakinan bahwa apabila pada suatu saat bisa 
ditemukan campuran kimia yang tepat, dan jika mereka bisa menemukan 
teknik pembedahan yang lebih akurat maka akan ditemukan jawaban atas 
penyebab fisik dari penyakit jiwa.  

 
Penganut tinjauan psikologis berpendapat bahwa sebab  penyakit mental 
adalah pola kebiasaan belajar yang patologis. Perilaku abnormal itu selalu 
bergantung pada pola yang keliru dari proses belajar, yang dicerminkan pada 
ketidakmampuan seseorang memenuhi tuntutan-tuntutan hidup pada 
umumnya. Disebabkan oleh kebiasaan-kebiasaan yang salah, dimanjakan, 
serta salah didik dari orangtua terhadap anak-anaknya sejak usia muda, maka 
penderita tidak pernah bisa belajar memuaskan kebutuhan sendiri secara 
efisien atau tidak pernah melakukan relasi sosial yang efektif dengan orang 
lain. Sebagai akibat dari salah dalam proses belajar maka akan terbentur pada 
macam-macam kesulitan, tenggelam dalam dunia fantasi, dan dan menjadi 
neurotis dan mengembangkan pola tanggapan yang tidak memuaskan. 

 
Wilhelm Griesinger menyatakan bahwa penyakit jiwa/mental itu merupakan 
penyakit jasmani, khususnya sakit pada otak, dan karena itu tidak ada 
bedanya dengan penyakit tubuh lainnya. Setiap penyakit jiwa selalu 
berhubungan dengan sistem organ dan gejala-gejala yang tampak itu hanya 
merupakan permukaan dari indikasi gangguan yang tersembunyi di bawah  
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atau di belakangnya. Sedangkan Paul Meehl mengatakan bahwa schizotype 
adalah individu yang memilki reaksi emosional yang datar, tanpa gairah hidup, 
dan fungsi inteleknya mengalami sedikit disorganisasi. Jika pada individu 
diberikan lingkungan yang kurang baik, dan diberikan kondisi belajar yang 
optimal, pada umumnya mereka tidak menjadi psikotis. Individu seperti ini 
akan menjadi sedikit aneh dan agak eksentrik. Hanya sejumlah kecil 
schizotype yang sejak masa kanak-kanak  selalu menghayati konflik dari 
orang tuanya, dan ditolak oleh orang tua dan lingkungannya, akan betul-betul 
menjadi schizophrenis. Bahwa pengalaman-pengalaman belajar yang negatif 
itu beroperasi sebagai predisposisi genetis untuk menimbulkan gangguan 
klinis/mental. Oleh Freud, ia menyebutkan bahwa gangguan mental  bukan 
luka-luka anatomis atau kesalahan-kesalahan biokimia yang menjadi 
penyebab perilaku patologis, tetapi oleh karena proses belajar dari individu 
yang bersangkutan.  

 
Tinjauan intrapsikis menyatakan bahwa  tempat dari psikopatologi atau 
gangguan jiwa itu adadi dalam kepribadian seseorang sebagai bentuk 
kesalahan karakter yang serius/besar atau sebagai konflik yang menyelusup 
tajam dan sangat dalam yang.  Kata kunci penganut aliran ini adalah bahwa 
perilaku abnormal itu selalu berkaitan dengan gangguan-gangguan internal, 
yaitu berupa kekuatan-kekuatan yang saling berkonflik, dan beroperasi 
mengganggu di dalam kepribadian seseorang. Berbeda dengan tinjauan ini 
maka kaum behavioris yang mengembangkan teori refleks terkondisi pada 
manusia dan binatang menyatakan bahwa prinsip-prinsip belajar pada perilaku 
abnormal itu adalah sumber penyebab dari perilaku abnormal. Karena itu, 
tinjauan behavioris mengemukakan bahwa perilaku abnormal adalah bentuk 
kebiasaan-kebiasaan yang maladaptif atau mengadakan adaptasi dengan 
cara yang keliru. 
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Rangkuman. Sikap dapat disimpulkan sebagai  

kecenderungan untuk bertindak atau bereaksi terhadap rangsang tertentu. 
Karena itu, manifestasi sikap tidak dapat secara langsung dilihat, tetapi 
harus ditafsirkan sebagai perilaku yang masih tertutup.   

Komponen sikap menurut Allport yaitu kognitif, afektif, dan konatif. 
Karakteristik sikap menurut Brigham adalah disimpulkan dari cara-cara 
individu berperilaku, ditujukan mengarah kepada obyek psikologis, 
dipelajari, dan mempengaruhi perilaku. Mednick, dkk  menyebutkan 
bahwa pembentukan sikap dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu pengaruh 
sosial, seperti norma dan kebudayaan, karakter kepribadian individu, dan 
informasi yang selama ini diterima oleh individu.  

Teori-teori pembentukan sikap di antaranya adalah teori belajar dan 
penguatan, teori konsistensi kognitif yang terdiri atas teori keseimbangan 
dari Heider dan teori disonansi kognitif, penjelasan alternatif selain teori 
disonansi kognitif tentang perubahan sikap, teori-teori komprehensif 
tentang perubahan sikap, dan komunikasi persuasif untuk mengubah 
sikap. 

Secara etimologi, kata kepribadian atau personality berasal dari bahasa 
Latin dari kata per-sonare yang berarti topeng yang dipakai di dalam 
sandiwara atau drama Yunani untuk memainkan peranan masing-masing 
sesuai dengan topeng yang dikenakannya.  Kemudian kata persona  
berubah menjadi suatu istilah yang mengacu pada suatu gambaran sosial 
tertentu, yang diterima oleh individu, kelompok, atau masyarakatnya yang 
akhirnya individu tersebut diharapkan bertingkah laku sesuai dengan 
gambaran sosial  yang diterimanya itu. Allport merumuskan pengertian 
kepribadian sebagai organisasi yang dinamis dari sistem psikofisik individu 
yang menentukan penyesuaian diri yang unik terhadap lingkungannya.  
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Faktor-faktor yang mempengaruhi pribadi manusia menurut kaum 
nativisme yang dipelopori oleh Schoupenhouer yang berpendapat bahwa 
faktor pembawaan lebih kuat daripada faktor yang   datang dari luar. Aliran 
ini didukung oleh aliran naturalisme yang dipelopori oleh  Rousseoau yang 
berpendapat bahwa segala yang suci dari tangan Tuhan, rusak di tangan 
manusia. Di pihak lain empirisme yang disponsori John Locke yang 
memperkenalkan teori tabula rasa berpendapat bahwa anak sejak lahir, 
masih bersih dan baru akan dapat berisi bila ia menerima sesuatu dari luar 
melalui alat inderanya. Karena itu, pengaruh dari luarlah yang lebih kuat 
dari pembawaan manusia. Aliran ini didukung oleh  Herbart dengan teori 
Psikologi Asosiasinya, yang berpendapat bahwa jiwa manusia sejak 
dilahirkan itu masih kosong. Akhirnya, William Stern mengajukan teorinya 
yang terkenal dengan teori perpaduan, atau teori convergence, yang 
berpendapat bahwa kedua kekuatan itu sebenarnya berpadu menjadi 
satu. 
 
Hippocrates dan Galenus (400 SM dan 175 M) mengemukakan bahwa 
manusia  dibagi menjadi empat golongan, menurut keadaan zat-zat cair 
yang ada dalam tubuhnya yaitu sangunisi, kolerisi, flegmatisi, dan 
melankolisi. Kretschmer menunjukkan hubungan antara tipe-tipe tubuh 
seseorang dengan sifat dan wataknya. Karena itu ia membagi manusia 
atas empat golongan yaitu atletis, astenis, piknis, dan displastis. Spranger 
menggolongkan tipe manusia berdasaarkan sikap manusia itu terhadap 
nilai-nilai kebudayaan. Dengan dasar itu, dibaginya watak manusia 
menjadi enam golongan yaitu manusia ekonomi, manusia sosial, manusia 
kuasa/politik, manusia teori, manusia seni, dan manusia agama. Heymans 
membagi watak manusia menjadi delapan tipe sebagai berikut 
gepassioneer (berpassi), kholerikus, sentimentil, nerveus, flegmatikus, 
sanguinikus, apath, dan amorph. Sedangkan Carl G. Jung membagi tipe 
manusia menjadi delapan tipe yaitu extrovert-pikiran, extrovert-perasaan, 
extrovert-intuisi, extrovert-penginderaan, introvert-pikiran, introvert-
perasaan, introvert-intuisi, dan introvert-penginderaan. 
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C. Penutup 

Tugas 

a. Membentuk tujuh kelompok kecil 
b. Berdasarkan materi yang ada  kelompok membahas dan 

mengembangkan materi sebagai berikut pengertian dan komponen 
sikap, karakteristik dan fungsi sikap, pembentukan dan perubahan 
sikap, pengertian kepribadian, faktor-faktor yang mempengaruhi 
pribadi manusia, dan tipe-tipe kepribadian manusia, dan 
kepribadian normal dan abnormal. 

c. Mempresentasikan hasil diskusi 

Tes Formatif 

Untuk mengukur sejauh mana pemahaman tentang sikap dan 
kepribadian maka berikut ini akan disajikan tes formatif yang terdiri atas 5 
soal pilihan ganda dengan 5 opsi. 

1. Sikap merupakan suatu tingkatan afek, baik itu bersifat positif 
maupun negatif dalam hubungannya dengan obyek-obyek 
psikologis, dikemukakan oleh ………….. 
a. Thurstone 
b. Fishbein & Ajzen 
c. Sherif & Sherif 
d. Kimball Young 
e. Azwar 
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2. Berikut ini adalah karakteristik sikap menurut Brigham, 
kecuali……………………. 
a. Sikap disimpulkan dari cara-cara individu beperilaku 
b. Sikap ditujukan mengarah kepada obyek psikologis 
c. Sikap dipelajari 
d. Sikap mempengaruhi perilaku 
e. Sikap merupakan suatu misteri 

3. Kepribadian adalah organisasi yang dinamis dari sistem 
psikofisik individu yang menentukan penyesuaian diri yang 
unik terhadap lingkungannya, dikemukakan oleh 
………………….. 
a. Prince 
b. Allport 
c. Schoen 
d. Woodworth 
e. Freud 

4. Kelompok aliran psikologi ini disponsori John Locke yang 
memperkenalkan teori tabula rasa dan berpendapat bahwa 
anak sejak lahir, masih bersih dan baru akan dapat berisi 
apabila ia menerima sesuatu dari luar melalui alat 
inderanya. Karena itu, pengaruh dari luarlah yang lebih 
kuat dari pembawaan manusia. Kelompok aliran ini disebut 
sebagai kaum …………… 
a. Nativisme 
b. Naturalisme 
c. Realisme 
d. Empirisme 
e. Konvergensi 

5. Tokoh ini menggolongkan tipe manusia berdasarkan sikap 
manusia itu terhadap nilai-nilai kebudayaan.  Karena itu, 
dibaginya watak manusia menjadi enam golongan yaitu 
manusia ekonomi, sosial, kuasa/politik, teori, seni, dan 
agama. Tokoh ini adalah …………… 
a. Hippocrates & Galenus 
b. Kretschmer 
c. Spranger 
d. Heymans 
e. Jung 
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Kunci Jawaban 

1. a 
2. e 
3. b 
4. d 
5. c 
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