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PRAKATA 

 

Puji syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memperkenankan bahan ajar ini dapat 

terselesaikan. Bahan ajar Sejarah dan Aliran Psikologi ini secara khusus disusun sebagai materi ajar 

yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar pada mata kuliah Sejarah dan Aliran Psikologi, dan 

secara umum bagi pembaca yang memiliki ketertarikan dalam bidang Psikologi secara umum. Buku 

ini bertujuan untuk membantu agar mahasiswa memahami pengertian psikologi, ruang lingkup dan 

kaitannya dengan ilmu lain, sejarah atau perkembangan psikologi serta beberapa aliran yang 

berkembang dalam psikologi.  

Tiada gading yang tak retak. Begitu pula bahan ajar ini masih jauh dari sempurna sehingga masih 

membutuhkan berbagai perbaikan. Meski demikian, tim penyusun berhadap bahan ajar ini dapat 

membantu mahasiswa untuk memahami konsep yang tercakup dalam bidang Psikologi.  

 

Denpasar, 20 September 2016 

Tim Penyusun 
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PENDAHULUAN 

 

1. Manfaat Mata Kuliah 

Mata kuliah ini diberikan pada mahasiswa untuk dapat memperoleh pengetahuan dan 

pemahaman tentang sejarah berkembangnya ilmu psikologi sebagai sebuah kajian ilmiah dan aliran-

aliran psikologi.  

2. Deskripsi Perkuliahan 

Mata Kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memahami pengertian psikologi, ruang lingkup 

dan kaitannya dengan ilmu lain, sejarah atau perkembangan psikologi serta beberapa aliran yang 

berkembang dalam psikologi.  

3. Tujuan Instruksional 

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini (pada akhir semester), mahasiswa akan dapat 

menjelaskan pengertian psikologi, ruang lingkup dan kaitannya dengan ilmu lain, sejarah atau 

perkembangan psikologi serta beberapa aliran yang berkembang dalam psikologi.  

4. Strategi Perkuliahan 

Strategi instruksional yang digunakan pada mata kuliah ini terdiri dari: 

a. Urutan kegiatan instruksional berupa: pendahuluan (tujuan mata kuliah, cakupan materi pokok 

bahasan, dan relevansi), penyajian (uraian, contoh, diskusi, evaluasi), dan penutup (umpan balik, 

ringkasan materi, petunjuk tindak lanjut, pemberian tugas di rumah, gambaran singkat tentang 

materi berikutnya) 

b. Metode instruksional menggunakan: metode ceramah, demonstrasi, tanya-jawab, diskusi kasus, 

dan penugasan.  

 Ceramah berupa penyampaian bahan ajar oleh dosen pengajar dan penekanan-penekanan 

pada hal-hal yang penting dan bermanfaat untuk diterapkan nantinya dalam  pemahaman 

proses kognitif individu .  

 Tanya jawab dilakukan sepanjang tatap muka, dengan memberikan kesempatan mahasiswa 

untuk memberi pendapat atau pertanyaan tentang hal-hal yang tidak mereka mengerti atau 

bertentangan dengan apa yang mereka pahami sebelumnya.  

 Diskusi kelompok dilakukan dengan memberikan tugas yang berkaitan dengan pokok 

bahasan, kemudian mengajak mahasiswa untuk memberikan pendapat atau menganalisis 

secara kritis kasus/kondisi tersebut sesuai dengan pengetahuan yang baru mereka dapatkan.  
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 Penugasan diberikan untuk membantu mahasiswa memahami bahan ajar, membuka 

wawasan, dan memberikan pendalaman materi. Penugasan bisa dalam bentuk menulis 

tulisan ilmiah, membuat review setiap chapter dalam materi. Pada penugasan ini, terdapat 

komponen ketrampilan menulis ilmiah, berpikir kritis, penelusuran referensi ilmiah, dan 

ketrampilan berkomunikasi. 

c. Media instruksionalnya berupa: LCD projector, whiteboard,film, buku diktat bahan ajar, handout, 

dan kontrak perkuliahan. 

d. Waktu: 5 menit pada tahap pendahuluan, 40 menit pada tahap penyajian, dan 5 menit pada 

tahap penutup. 

e. Evaluasi: evaluasi dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung, baik dalam bentuk 

keaktivan di kelas, diskusi kelompok, kuis, tugas individu, tugas kelompok, UTS dan UAS. 

5. Materi/Bacaan Perkuliahan 

Buku/bacaan pokok dalam perkuliahan ini :  

1. Hergenhahn.B.R, 2009, An Introduction to the History of Psychology, 6th edition, Canada, 
Wadsworth Cengage Learning. 
 

2. Sarlito P Wirawan Sarwono, Sejarah Aliran Psikologi, 
 

6. Tugas 

Dalam perkuliahan, diberikan beberapa tugas sebagai berikut: 

a. Materi perkuliahan sebagaimana disebutkan dalam jadwal perkuliahan harus sudah dibaca 

sebelum mengikuti tatap muka. Apabila ada, handout sudah akan diserahkan pada mahasiswa 

sebelum hari kuliah. 

b. Evaluasi mahasiswa dilakukan dengan mengadakan kuis dengan format soal pilihan ganda atau 

essay, penugasan review jurnal atau bacaan relevan, dan penugasan dalam kelompok 

c. Penugasan sesuai pokok bahasan, yang harus sudah diselesaikan sesuai tanggal yang ditentukan.  
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7. Kriteria Penilaian  

Penilaian akan dilakukan oleh pengajar dengan menggunakan kriteria sebagai berikut: 

Nilai dalam huruf Rentang skor 

A 80- keatas 

B 65-79 

C 55-64 

D 40-54 

E 39 ke bawah 

 

 Pembobotan nilai adalah sebagai berikut: 
Nilai Tugas      :  30    %  (penugasan individu dan kelompok) 

UTS   :  35    % 

UAS   :  35   % 

 Bagian Psikologi tidak mentolerir adanya kecurangan dalam ujian. Ujian Kuis, UTS, UAS adalah 

instrumen untuk menguji kemampuan mahasiswa dalam memahami mata kuliah. Apabila 

mahasiswa menunjukkan gerak-gerik mencurigakan selama tes-tes tersebut, atau ditemukan 

mencontek/memberikan contekan, mahasiswa tersebut akan diperingati, jika hingga dua kali 

peringatan mahasiswa tersebut tetap mengulang maka berkas ujian akan diambil oleh pengawas 

dan tidak diperkenankan melanjutkan  proses ujian.  

 Presentasi ketentuan mendapatkan penilaian kehadiran sebagai berikut: 

- Setiap mahasiswa wajib hadir tepat waktu saat perkuliahan dimulai. Bagi yang terlambat 

melebihi 15 menit maka diperkenankan masuk tetapi tidak diperkenankan melakukan 

presensi. 

- Bagi mahasiswa yang jumlah presensinya kurang dari 75% dari jumlah kehadiran kuliah 

sebelum UTS maka orang bersangkutan tidak boleh mengikuti UTS demikian pula halnya jika 

jumlah presensinya kurang dari 75% dari jumlah kehadiran sebelum UAS. 
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I. EMPIRISME & SENSASIONALISME 

A. Empirisme Inggris  

Aliran empiris percaya bahwa pengetahuan dihasilkan melalui pengalaman. Empirisme adalah 
suatu filosofi yang menekankan pentingnya pengalaman dalam mendapatkan pengetahuan. 
Pengalaman terdiri atas dua (2) bentuk, yaitu: Inner (mental) experiences – mimpi, berkhayal, 
berbagai variasi emosi, Sensory experiences – pengalaman hasil penginderaan. Ada kebiasaan 
untuk mengecualikan inner experiences dari definisi empirisme dan mengacu secara eksklusif 
pada pengalaman hasil penginderaan.  

EMPIRISME dapat dikatakan sebagai epistemologi yang menegaskan bahwa Fakta-fakta hasil 
penginderaan (sensory experience) merupakan data utama dari semua pengetahuan dan 
Pengetahuan tidak dapat muncul kecuali fakta-fakta telah dikumpulkan terlebih dahulu. Seluruh 
proses intelektual yang mengikuti penginderaan harus menggunakan fakta-fakta tersebut dalam 
menyusun proposisi yang valid terkait dengan dunia nyata (≠rasionalisme) 

1. Thomas Hobbes (1588-1679) 

a. MANUSIA SEBAGAI MESIN 

 Galileo  alam semesta terdiri atas materi dan gerakan (matter and motion), yang 
keduanya dapat dipahami melalui prinsip mekanistik  

 Hobbes  deduktif dari prinsip geometri  manusia dipandang sebagai mesin – 
terdiri atas materi dan gerakan – yang berfungsi di dalam mesin yang lebih luas, 
yaitu alam semesta 

b. PEMERINTAH MENJAGA MANUSIA DARI INSTING MENGHANCURKAN YANG MEREKA 
MILIKI  

 POLITIK – Homo homini lupus  bentuk pemerintahan yang paling baik adalah 
MONARKI ABSOLUT  

 Monarki menjadi arbiter akhir bagi berbagai permasalahan (hukum, moral, agama) 
dan kebebasan seseorang berupa kegiatan yang tidak melawan hukum  gereja 
harus patuh pada negara dan kegiatan manusia dapat dijelaskan secara mekanis  
free will was an illusion   

 LEVIATHAN – monarki dapat memerintah secara efektif dengan memiliki 
pemahaman atas sifat  dasar manusia 

c. EMPIRISME HOBBES 

 Hobbes menyetujui pernyataan Bacon – pengalaman sensori merupakan hal yang 
penting bagi pembentukan ide seseorang 

d. MATERIALISME HOBBES 

 Materialis – fenomena mental dapat dijelaskan oleh pengalaman sensori – 
dihasilkan oleh pergerakan tubuh eksternal menstimulasi reseptor sensori sehingga 
menyebabkan pergerakan internal  

 Mind – total aktivitas berpikir individu – serangkaian pergerakan dalam diri individu 

e. PENJELASAN AKAN FENOMENA PSIKOLOGIS 

 Attention – selama suatu organ sensori mempertahankan pergerakan yang dipicu 
oleh objek eksternal tertentu, organ tersebut tidak dapat merespon objek lain  

 Imagination – impresi sensori akan membusuk seiring waktu   
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 Memory – saat impresi sensori telah membusuk dalam jangka waktu tertentu 

 Dreams -  imajinasi yang muncul pengalaman sensori pada saat kita tidur; seringkali 
sangat jelas karena tidak ada impresi sensori yang berkompetisi dengan imajinasi 
yang muncul  

f. MOTIVASI 

 Objek eksternal tidak hanya memunculkan impresi sensori, namun juga 
mempengaruhi fungsi tubuh  

 Impresi yang mendukung fungsi-fungsi vital dirasakan sebagai pengalaman yang 
menyenangkan  individu cenderung mempertahankan dan mengulangi 
pengalaman tersebut  appetite/nafsu yang memotivasi perilaku individu  

 Appetite (love) >< aversion (hate)  hedonistic theory of motivation  

g. PENYANGKALAN KEHENDAK BEBAS 

 Manusia menganggap dirinya “memilih” karena setiap waktu dihadapkan pada 
serangkaian appetites & aversion sehingga muncul pertentangan dalam mengambil 
tindakan  

 Kecenderungan pertentangan = pertimbangan (deliberation) 

 Kecenderungan perilaku yang lolos dari proses pertimbangan = kehendak/keinginan 
(will)  

h. PROSES BERPIKIR YANG KOMPLEKS 

 Trains of thought dijelaskan berdasar Law of contiguity ((Aristotle)  kejadian yang 
dialami bersama, diingat secara bersamaan, dan di kemudian hari akan dipikirkan 
bersamaan (prinsip asosiasi)  

2. John Locke (1632-1704) 

▪ Mempertanyakan materialisme Hobbes  Boyle: objek fisik terdiri dari sel-sel 
kehidupan yang sangat kecil dan memiliki ciri intrinsik  

▪ Pengaruh besar dalam empirisme di Inggris  mind-body dualism 

a. Oposisi terhadap ide pembawaan lahir  

– Manusia tidak dilahirkan dengan pemikiran-pemikiran bawaan lahir – moral, 
teologis, logika, matematikal  

– Pemikiran manusia datang dari pengalaman  

b. Sensasi dan refleksi (Nativistic) 

– Ide/pemikiran – gambaran mental yang dapat digunakan, baik berupa persepsi, 
pikiran, pemahaman 

– Ide datang dari sensasi (stimulasi sensori secara langsung) maupun refleksi dari sisa-
sisa stimulai sensori sebelumnya  

– Sumber dari semua ide adalah sensasi; namun ide yang didapat dari sensasi dapat 
dibuat dan disusun kembali melalui penggunaan pikiran (persepsi, berpikir, 
meragukan, memercayai, mempertimbangkan, memastikan, dan menjalankan) 
sehingga memunculkan ide-ide yang baru  bagian dari sifat manusia dan 
merupakan bawaan lahir  
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c. Ide-ide sederhana dan kompleks 

– Ide sederhana – baik dari sensasi maupun refleksi – menegaskan adanya sel-sel dari 
pengalaman karena dapat dipisahkan dan dianalisis lebih lanjut menjadi ide-ide baru 
lainnya  

– Ide kompleks – gabungan dari ide sederhana sehingga dapat dianalisis berdasar 
komponennya (ide sederhana + refleksi [membandingkan, mengingat, 
membedakan, mengombinasikan, memperluas, abstraksi, dan membertimbangkan] 
= ide kompleks)  

– Pikiran – dapat menciptakan atau menghilangkan ide dan menyusun ide ke dalam 
konfigurasi yang tidak terbatas)  

d. Emosi (Hedonistic)  

– Perasaan senang dan sakit menyertai munculnya ide  menyenangkan = baik; 
menyakitkan = buruk  

– Kebaikan yang terhebat – kebebasan untuk memikirkan pikiran-pikiran yang 
menyenangkan  

e. Pembedaan ciri-ciri primer dan sekunder  

– Versi 1 – ciri primer: atribut dari kenyataan fisik; ciri sekunder: atribut dari 
kenyataan psikologis  

– Versi Boyle & Locke – ciri primer dan dan sekunder merujuk pada karakteristik dari 
dunia fisik; yang membedakannya adalah tipe pengalaman psikologis yang 
menyebabkannya   

– Kualitas – aspek dari objek fisik yang memiliki kekuatan untuk menghasilkan ide 

– Kualitas primer: kenyataan fisik = pengalaman psikologis  

– Kualitas sekunder: kenyataan fisik bisa jadi ≠ pengalaman psikologis 

f. Asosiasi ide 

– Associative learning – pengalam mabuk durian, pengalaman masa kanak-kanak  

g. Pendidikan  

– Filosofi empiris  nurture (pengalaman) lebih penting daripada nature (kemampuan 
bawaan lahir) dalam pengembangan karakter 

– hardening dalam rangka meningkatkan toleransi stres anak  hukuman ringan, 
pengalaman belajar yang menyenangkan, penugasan dibatasi, penghargaan  

– Mengatasi ketakutan irasional dari anak ≈ terapi perilaku yang berkembang 
kemudian  

h. Pemerintahan dari dan untuk rakyat  

– Menentang adanya sifat moral bawaan lahir  orang akan mencari sendiri ttg 
kebenaran dan bukan hanya menerima apa yang didogmakan pada mereka    

– Mempertanyakan hak istimewa raja dan mengusulkan pemerintahan dari dan untuk 
rakyat  
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3. George Berkeley (1685-1753) 

a. Oposisi terhadap Materialisme 

 Aristoteles memunculkan religious skepticism/atheism  Berkeley memandang 
ini sebagai ancaman terhadap agama dan moralitas  menentang materialisme 
pada asumsi materi itu ada 

b. “To be is to be perceived” 

 Mencoba membuktikan bahwa materi tidak nyata sehingga klaim para materialis 
tidak benar  

 Setuju dengan Locke – pengetahuan manusia didasarkan hanya pada ide-ide 

 Tidak setuju dengan Locke – semua hal menjadi nyata/ada saat ia dipersepsi, 
sehingga kenyataan/realita terdiri atas persepsi kita 

c. Hanya kualitas sekunder  yang ada  

 Menolak konsep kualitas primer karena tidak adanya dunia fisik  hanya 
kualitas sekunder yang ada – dalam bentuk persepsi manusia  

d. Tidak menyangkal adanya kenyataan/realita eksternal  

 Kenyataan bahwa segala hal yang nyata/ada merupakan hasil persepsi, apakah 
kenyataan berubah saat tidak ada orang yang mempersepsi?  God’s 
perception sebagai kenyataan/realita eksternal yang stabil sepanjang waktu dan 
ddirasakan sama oleh semua orang (law of nature) 

e. Prinsip asosiasi  

 Law of contiguity sebagai prinsip asosiatif  

 Tidak setuju dengan Locke (sensasi yang kebetulan dan berubah-ubah juga akan 
mengalami asosiasi)  semua sensasi yang secara konsisten dialami bersama, 
akan diasosiasikan  

f. Teori Persepsi Jarak  

 Menyangkal teori Descartes (persepsi akan jarak didasarkan pada geometri dari 
optik 

 Teori persepsi jarah didasarkan pada “geometri alami”  sensasi dari indera 
diasosiasikan dengan sensasi lain yang menjadi petunjuk akan jarak  maupun 
ukuran  

 Membawa pengaruh besar pada sejarah psikologi  menunjukkan bagaimana 
semua persepsi yang kompleks dapat dipahami sebagai bagian dari sensasi dasar 
(penglihatan, pendengaran, dan sentuhan)  
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4. David Hume (1711-1776) 

a. Tujuan Hume  

 Semua ilmu pengetahuan memiliki hubungan dengan sifat manusia  matematika, 
filosofi alam (ilmu fisik), agama, logika, moral, criticism, dan politik 

 Ilmu pengetahuan harus didasarkan pada pengalaman dan observasi  

 Hume ingin mengembangkan filosofi moral dengan mengikuti metode penyelidikan 
sebagaimana Newton lakukan pada filosofi alam  filosofi moral = ilmu 
pengetahuan sosial, filosofi alam = ilmu pengetahuan fisik  

 Hume menggunakan metode eksperimen  observasi secara cermat terhadap 
bagaimana pengalaman berkaitan dengan perilaku  

 Tujuan Hume: mengombinasikan filosofi empiris pendahulunya dengan prinsip ilmu 
pengetahuan Newton untuk menciptakan ilmu pengetahuan mengenai sifat manusia 
 menggunakan metode induktif – melakukan observasi kemudia melakukan 
generalisasi berdasar hasil observasi tersebut  

b. Impresi dan Ide 

 Empirisme  semua isi pikiran berasal dari pengalaman, yang dapat distimulasi oleh 
kejadian internal maupun eksternal – dimana pengalaman didapat tidak secara 
langsung, namun dari hasil persepsi terhadap lingkungan fisik 

 Impressions = persepsi yang kuat dan jelas; Ide = persepsi yang relatif lemah  

c. Ide sederhana – kompleks & Imajinasi  

 Hume membedakan ide sederhana & ide kompleks – ide sederhana = impresi, tidak 
semua ide yang kompleks mengarah pada impresi yang kompleks juga 

 Saat ide muncul dalam pikiran, dapat disusun ulang ke dalam berbagai bentuk secara 
tak terbatas oleh imajinasi  kekuatan tak terbatas untuk mencampur, meracik, 
memisahkan, dan membagi ide  

 Perbedaan fakta dan fantasi ada pada perbedaan tingkat kepercayaan yang 
ditentukan oleh pengalaman  

d. Asosiasi ide – muncul 3 Hukum Asosiasi:  

 law of resemblance (pikiran kita beralih dengan mudah dari 1 ide ke ide lain yang 
memiliki kemiripan),  

 law of contiguity (saat kita berpikir ttg suatu objek, ada kecenderungan untuk 
mengingat objek lain yang dialami bersamaan waktu & tempatnya dengan objek 
awal),  

 law of cause and effect (saat kita memikirkan akibat, kita cenderung memikirkan 
pula kejadian yang umumnya mendahului ekibat tersebut)  

e. Analisis penyebab  

 Hal yang diperhatikan dalam menyimpulkan 2 kejadian memiliki hubungan S-A:  

 Sebab dan akibat harus berdekatan/berdampingan dalam hal ruang dan waktu  

 Sebab harus mendahului akibat  

 Harus terdapat penyatuan yang konstan antara S-A  

 Sebab yang sama selalu menghasilkan akibat yang sama, dan akibat yang sama tidak 
pernah muncul dari penyebab yang berbeda  

f. Analisis pikiran dan diri  

 Pikiran – tidak lebih dari persepsi yang dimiliki pada satu waktu ttt 
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 Tanpa ada persepsi, tidak ada eksistensi diri  tanpa pikiran, perasaan, penglihatan, 
cinta, benci 

g. Passions (Emosi) sebagai penentu utama perilaku  Laws of association  

 Sepanjang sejarah manusia – manusia memiliki gairah yang sama & gairah ini 
memotivasi/ mendorong munculnya perilaku yang sama  

 Hume – meski manusia memiliki gairah yang sama, mereka tidak menunjukkan 
perilaku dalam tingkat yang sama karena ada perbedaan pola gairah yang dimiliki 
sehingga akan merespon satu situasi secara berbeda  pola gairah yang dimiliki 
akan menentukan karakter seseorang dan bagaimana ia berinteraksi dengan orang 
lain  

 Pengalaman individual akan membuat impresi dan ide diasosiasikan dengan emosi 
ttt 

 Gairah (emosi) yang ditimbulkan dari impresi/ide tersebut akan menentukan 
perilaku individu  

 Manusia belajar berperilaku dalam situasi yang berbeda melalui pengalaman reward 
& punishment 

h. Pengaruh Hume  

 Pengetahuan didasarkan pada pengalaman  

 Keyakinan = harapan bahwa kejadian yang berkorelasi di masa lalu, akan tetap 
berkorelasi di masa yad  

 Ada 2 jenis pengetahuan yang diakui Hume: 

 Pengetahuan demonstratif – menghubungkan ide secara abstrak dan 
merupakan produk imajinasi  deduktif  

 Pengetahuan empiris – didasarkan pada pengalaman dan dapat 
memunculkan pengetahuan yang efektif dalam memandu bagaimana kita 
hidup di lingkungan  tradisi positivistik dari Bacon  

5. David Hartley  

David Hartley (1705-1757) adalah penulis dari Observations on Man, his Frame, his Duty, and 
his Expectations (1749). Buku ini dibagi menjadi 2 bagian,yaitu: bagian pertama (tentang 
kerangka manusia) mengandung kontribusi untuk psikologi, dan yang kedua (tentang tugas 
dan harapan manusia) hampir benar-benar teologis. David Hartley lahir pada 8 Agustus 1705 
di Armley, Yorkshire. Ayahnya bekerja sebagai seorang pendeta anglikan yang meninggal 
ketika David berumur 15 tahun, sementara ibunya meninggal 3 bulan setelah kelahirannya. 
Hartley menerima gelar B.A. dan MA di Jesus College, Cambridge, Hartley praktek 
kedokteran di Bury St. Edmunds (1730-1735), London (1735-1742), dan Bath, di mana ia 
meninggal pada 28 Agustus 1757. 

 Hartley merupakan seseorang yang sangat religius, ia percaya bahwa memahami fenomena 
alam meningkatkan iman seseorang kepada Allah. Sehingga ia membuat penelitian yang 
berjudul Observations on Man, his Frame, his Duty, and his Expectations yang muncul 
beberapa tahun setelah karya tulis Hume yang berjudul Human Nature (1739-1740), Hartley 
telah mengerjakan bukunya selama bertahun-tahun dan tidak terpengaruh oleh Hume. Dua 
pengaruh utama dalam penelitiannya adalah Locke dan Newton. 

Teori David Hartley 
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Secara garis besar, David Hartley merumuskan teori neurofisiologis tentang transmisi ide-ide 
dan juga menggambarkan aktivitas fisik dalam hal asosiasi (sebuah konsep yang diantisipasi 
dengan prinsip kondisi). Hartley juga mengembangkan teori komprehensif asosiasionisme 
yang mencakup memori, imajinasi, mimpi, dan moralitas.  

Hartley percaya bahwa penerimaan stimulus menghasilkan getaran pada saraf yang 
kemudian disalurkan ke otak dan menyebabkan getaran yang sejenis pada “medullary 
substance” di otak. Getaran pada otak yang disebabkan oleh stimulus tersebut akan 
menimbulkan sensasi tertetu, dan setelah stimulus berhenti, akan muncul sebuah getaran 
kecil yang dinamakan vibratiuncles (lebih lemah). Hartley menggagas bahwa pengalaman 
yang terjadi secara konsisten direkam oleh otak menjadi satu paket yang saling 
berhubungan. Sehingga, ketika mengalami salah satu peristiwa yang merupakan bagian dari 
paket tersebut, keseluruhan isi paket tersebut akan muncul dalam pikiran. Tidak seperti 
Locke yang percaya bahwa ide-ide yang kompleks terbentuk dari ide-ide yang lebih 
sederhana, Hartley berpendapat bahwa semua ide-ide yang kompleks dibuat secara 
otomatis melalui cara asosiasi. Menurut beliau, tidak ada proses berpikir aktif yang terlibat. 
Semua ide yang ada, sekompleks apapun itu, terbuat dari sekumpulan sensasi. Untuk 
merangkapnya, asosiasi adalah satu-satunya proses yang bertanggung jawab dalam 
mengubah ide-ide yang sederhana menjadi lebih kompleks dan rumit. 

6. James Mill (1773 – 1836) 

Mill memulai suatu karir yang sukses bersama dengan The East India Company. Kontribusi 

yang paling signifikan dari Mill dalam dunia psikologi adalah Analysis of the Phenomena of 

the Human Mind.  

Analisis Mill terhadap Asosiasi 

Pada prinsipnya meneruskan Hartley, Mill berusaha untuk menunjukkan bahwa pikiran 

hanya terdiri dari sensasi dan akal yang saling berkaitan satu sama lain secara 

berdampingan. Mill berpendapat bahwa pikiran yang rumit tersusun dari pikiran-pikiran 

yang sederhana lainnya. Tidak peduli seberapa rumit suatu pemikiran, hal ini dapat selalu 

berkurang menjadi sesuatu yang lebih sederhana. Mill berpendapat bahwa ada dua faktor 

yang mempengaruhi asosiasi: Kejelasan dan frekuensi 

 Semakin jelas hubungan antara sensasi dan pikiran, maka bentuk asosiasi tersebut 

akan lebih kuat daripada kejelasan sensasi dan pikiran lainnya yang lebih kabur. 

 Semakin banyak frekuensi antara pasangan sensasi dan pikiran, maka bentuknya akan 

lebih kuat dibandingkan dengan pasangan yang lebih sedikit frekuensinya. 

Menyangkut tentang kejelasan, Mill berpendapat bahwa 

 Sensasi lebih jelas daripada pikiran. 

 Sensasi dan pikiran yang berhubungan dengan kesenangan dan rasa sakit akan lebih 

jelas. 

 Pikiran yang terbaru akan lebih jelas. 

 
 

Ultitarianism dan Assosianism 

Pada tahun 1808, James Mill bertemu dengan Jeremy Bentham (1748 -1832), dan keduanya 

menjadi dekat dan akhirnya menjadi teman. Bentham merupakan seorang juru bicara untuk 

gerakan politik dan etis di Inggris yang dikenal dengan Ultitarianism. Bentham menolak 

segala teori-teori metafisika dan teologis untuk pemerintah, sebagai gantinya ia mengambil 

konsep kuno dari hedoism. Ia berpendapat bahwa alam adalah tempat untuk manusia yang 



 

16 

diatur oleh dua kuasa yang berdaulat, yaitu rasa sakit dan kesenangan. Bentham 

mengartikan kebahagiaan manusia sebagai kemampuan untuk memperoleh kebahagiaan 

dan menghindari rasa sakit. 

 
Mill tidak sependapat dengan pemikiran Bentham tentang teori Utilitarianisme, maka pada 
tahun 1859-1865 ia menulis buku On Liberty, Representative Government, Utilitarianism. 
Mill sependapat dengan Bentham dalam hal hedonism psikologis, yakni manusia menurut 
kodratnya  berusaha untuk mengejar kesenangan dan menghindari rasa sakit. 

 
Pengaruh James Mill 

Analisis Mill dianggap sebagai ringkasan mengenai asosiasi paling lengkap. Mill bersikeras 

bahwa pengalaman mental yang terbentuk dapat dikurangi sampai pada seperti sebuah 

pikiran yang membentuknya. James Mill tidak menambahkan sesuatu yang baru dalam 

Asosiasi, ia hanya membenahi dan menjelaskan lebih detail tentang apa yang sebelumnya 

sudah pernah dikemukakan oleh Hartley mengenai asosiasi. Mill membawa asosiasi kepada 

kesimpulan yang logis. Pikiran bersifat pasif total dan hanya bereaksi ketika ada stimulus 

eksternal. Oleh karena itu pikiran tidak mempunyai fungsi-fungsi kreatif. Anak dari Mill, John 

Stuart Mill menjadi orang pertama yang merevisi hasil pemikiran dari ayahnya. Mill 

menyatakan bahwa pikiran harus dipelajari melalui pengurangan dan analisa untuk menjadi 

komponen dasar. 

7. John Stuart Mill  

John Stuart Mill lahir pada tanggal 20 Mei 1806 di Pentonville, London, Inggris. Ia adalah 
putra dari seorang filusuf yang bernama James Mill. James Mill mencoba menggunakan teori 
nya tentang sifat manusia  sebagai panduannya dalam membesarkan J. Stuart Mill. J. Stuart 
Mill diajarkan bahasa Yunani sejak ia berumur 3 tahun, diajarkan bahasa latin serta aljabar 
sejak usianya beranjak 8 tahun, dan ilmu logika sejak umurnya 12 tahun. Proses 
pembelajaran yang cepat dan ketat tersebut mengakibatkan J. Stuart Mill mengalami depresi 
seperti apa yang ia tuliskan di autobiografinya. John Stuart Mill dibesarkan oleh kedua orang 
tuanya tanpa perhatian dan kasih sayang penuh.John Stuart Mill menikah dengan Harriet 
Taylor saat berusia 25 tahun. Karya besar dari John Stuart Mill adalah mengenai sistem 
logika, sistem pemikiran yang logis dan induktif yang memberi pandangan terhadap prinsip-
prinsip bukti dan metode penyelidikan ilmiah.Buku ini telah terbit hingga delapan edisi 
selama hidupnya. 

John Stuart Mill mengungkapkan tentang perbedaan kimia jiwa dibandingkan dengan fisika 
jiwa dalam hal yang paling penting bahwa 1. J. S. Mill mempercayai bahwa setiap sensasi ide 
yang merupakan sensasi lemah dalam intensitas di dalam pikiran , 2. Ide yang sama 
cenderung akan membuat seseorang bergairah antara satu dengan yang lainnya, 3. Sensasi 
akan sering dialami bersama-sama, 4. Sensasi akan lebih hidup kepada asosiasi yang jelas, 5. 
Kekuatan asosiasi bervariasi dengan frekuensi kejadian. J.S.Mill percaya bahwa jenis hal yang 
sama terjadi dalam pikiran.  J.S. Mill beranggapan bahwa setiap ide baru yang sederhana dan 
sensasi  sama sekali tidak dapat diturunkan, karena setiap ide baru akan muncul seiring 
terjadinya pengalaman, beremansipasi dari mekanika batas-batas kaku associationistic 
psikologi. Antusiasme lebih membangun pengetahuan manusia secara alami (psikologi).  

Seperti halnya Locke, Hume, Hartley bertujuan untuk menyetarakan antara Ilmu 
Pengetahuan Mental dan Ilmu Pengetahuan Alam. J. S. Mill adalah orang yang berbicara 
tentang poin menguntungkan dari sebuah kemungkinan. J. S. Mill memulai  analisisnya 
dengan memusatkan kepada kepercayaan yang ada di dalam pikiran manusia dan perasaan 
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serta perilaku yang ditimbulkan. Ia menekankan terhadap titik dimana setiap sistem yang 
diatur oleh hukum adalah sebuah subyek untuk pengawasan ilmiah. Mill memberikan 
contoh tentang meteorologi. Ia mengatakan bahwa setiap orang tidak akan setuju jika 
fenomena meteorologi diatur dengan hukum alam serta tidak semua fenomena dapat 
dipastikan kebenarannya. Meteorologi adalah ilmu pengetahuan yang belum tepat 
dikarenakan karena hukum tersebut belum mendapat fakta-fakta yang jelas. Dalam kategori 
akhir, Mill menempatkan bahwa hukum primer adalah ilmu pengetahuan yang diketahui dan 
jika tidak ada penyebab intervensi lain, fenomena apapun dapat disajikan, diukur, dan 
diprediksi dengan tepat. Sebaliknya, hukum sekunder sering dipengaruhi oleh hukum 
primer, hokum sekunder membuat variasi dan modifikasi yang menyebabkan suatu prediksi 
menjadi lebih tidak dapat dipastikan.Meteorology dan tidologi adalah ilmu pengetahuan 
yang keduanya merupakan suatu ilmu yang tidak pasti.  

Mill melihat ilmu alamiah manusia (psikologi) sama dengan tidologi atau astronomi. 
Pemikiran, perasaan, dan aksi individu tak dapat diprediksi dengan akurasi tinggi karena kita 
tak dapat meramalkan keadaan pada masing-masing individu. Hal ini bukan berarti jika 
sebuah sebuah pemikiran tidak memiliki sebab tetapi dalam memahami dan memprediksi 
detail dari prilaku dan pemikiran manusia lebih dilihat melalui ciri umum. Ilmu alamiah 
manusia adalah kumpulan hukum primer yang berlaku pada seluruh manusia dan dapat 
digunakan untuk memprediksi kecenderungan umum dalam pemikiran, perasaan, dan aksi 
manusia. Yang tak dimiliki oleh ilmu alamiah manusia adalah pengetahuan tentang 
bagaimana hukum primer berinteraksi dengan hukum sekunder (karakter individual dan 
keadaan) yang menghasilkan perilaku spesifik. Mill mengemukakan teori ini yang berada di 
buku keenamnya mengenai etologi. Etologi pada awalnya diperoleh melalui sifat dasar 
manusia. Etologi merupakan suatu ilmu yang menjelaskan mengenai kepribadian individu 
(perbedaan individu). John Stuart Mill mengubah ilmu psikologi menjadi ilmu pasti, tetapi 
hal ini dianggap gagal dikarenakan karena pengetahuan tentang manusia dan lingkungan 
kurang memadai. Teori J.S. Mill juga dianggap rumit karena sulit dihubungkan dengan teori 
lain. 

Reformasi sosial  

John Stuart Mill juga merupakan seorang reformis sosial. Ia memulai bukunya yang berjudul 
“The Subjection of Women” dikarenakan adanya kebebasan berbicara dan emansipasi 
wanita. J.S Mill mengatakan bahwa seorang lelaki sering membela dirinya atas dasar hukum 
alam sehingga menyebabkan perempuan terlihat lebih rendah daripada laki-laki. J.Stuart Mill 
percaya jika ilmu psikologi akan memberikan kesetaraan sosial. J. Stuart Mill mendukung 
utilitaranisme Bentham tetapi ada sedikit versi yang berbeda. Jika Bentham mengatakan 
bahwa perhitungan kebahagiaan dan semua bentuk kesenangan dihitung sama. Sedangkan 
menurut John Stuart Mill mengatakan bahwa sebagian besar manusia kesenangan 
intelektualnya jauh lebih penting dibandingkan kesenangan biologis.Ia mengatakan “lebih 
baik menjadi manusia yang tidak puas daripada babi yang puas. Lebih baik menjadi Socrates 
yang tidak puas dibandingkan menjadi orang bodoh yang puas”. 

8. Alexander Bain  

Alexander Bain lahir di Watten, Caithness, Skotlandia pada Oktober 1811 dan wafat pada 
tanggal 2 Januari 1877 di Kirkintilloch. Beliau berkuliah di Marischal college, yang pada tahun 
1858 menjadi Univeristas Aberdeen. Setelah lulus dia pindah ke London dan bekerja menjadi 
wartawan. Beliau juga seorang filsuf Skotlandia, psikolog, dan profesor logika di Univeritas 
Aberdeen. Bain menulis buku teks Inggris lebih dulu dalam psikologi (1855) dan mendirikan 
jurnal pertama psikologis, Pikiran (1876). 
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Bain adalah seorang kontemporer dari psikolog besar pertama di Jerman dan mendirikan link 
ke teori mereka tentang hubungan erat antara proses fisiologis dan psikologis dalam 
kerangka kemudian lazim paralelisme psiko-fisik dan empirisme (semua pengetahuan dan 
informasi yang dihasilkan oleh sensasi yang deposito trek dalam memori dan berpikir). 

Beliaulah yang memformulasikan istilah proses trial dan error, untuk pembelajaran yang 
berlangsung secara acak oleh individu yang mencoba berbagai perilaku dalam menanggapi 
rangsangan tertentu, dan cenderung untuk mengulangi perilaku yang mengarah ke hasil 
positif bagi individu. 

B. SENSASIONALISME 

a. Pierre Gassendi  
Pierre Gassendi (b. 1592, d. 1655) adalah seorang filsuf Perancis, penulis sejarah 

ilmiah, pengamat, dan pencoba, sarjana teks-teks kuno dan perdebatan, serta peserta aktif 
dalam pembahasan kontemporer paruh pertama abad ketujuh belas. Sementara Gassendi 
mungkin paling dikenal dalam sejarah filsafat untuk sengketa dengan Descartes, hubungan 
dengan tokoh-tokoh besar lainnya, termasuk Kepler, Galileo, Mersenne, Beeckman, dan 
Hobbes.Gassendi juga berusaha untuk mengangkat kembali  ide-ide dari Epicurus, Stoa, dan 
pemikir sebelum lainnya.Gassendi mencoba menjadi filsuf dan menentang rasionalisme 
konsep Cartesia yaitu genesis empiris.  

Gassendi mendiskusikan mengenai insting binatang serta intelegensi. Gassendi 
menentang teori perilaku bintang oleh aristoteles serta kartesi. Dimana pada pandangannya, 
ia berpedapat bahwa tiap jiwa hewani diberkati Tuhan dengan perilaku untuk melestarikan 
individu dan keturunannya. Sedangkan Aristoteles dan Cartes berpendapat bahwa tindakan 
atau perilaku hewan merupakan insting buta dimana tidak ada alasan maupun kognitif yang 
mendasarinya. Gassendi membantah penolakan tersebut sebagai alasan dari hewan. 
Gassendi melakukan suatu analisis dari imajinasi serta penelitian tertinggi mengenai hewan 
untuk membuktikan bahwa ada kesimetrisan mengenai operasi hewan dengan manusia.  

Dalam pandangannya Gassendi membedakan beberapa contoh yang muncul bukan 
merupakan dari paksaan buta. Sama seperti teori Charles Darwin bahwa hewan harus 
belajar untuk mengenal rasa takut pada manusia. Gassendi juga berpendapat bahwa hewan 
harus diberikan gambaran atau suatu  standar sehingga hewan akan segera menilai apakah 
hal tersebut harus dihindari atau tidak.  

b. Abbe De Condillac  

Abbe De Condillac merupakan salah satu tokoh sensasionalisme dengan teori bahwa 
insting hewan merupakan gambaran dari para filsuf ilmuwan pada pertengahan abad 
kedepanbelas. Cerminan dari argument Condillac adalah dengan ada atau tidaknya suatu 
insting adalah awal dari suatu pengetahuan.  

Condillac juga menyebutkan bahwa kekuatan batin seseorang merupakan sensasi 
saja. Sebagai penggambarannya sebuah patung yang hidup secara mental dan diberkati satu 
rasa pada suatu waktu dan ditujukkan, sebagai contohnya maka saat patung tersebut 
memiliki hal yang disebutkan tadi, indra penciuman, memori, dan pembuat keputusan akan 
tumbuh setelahnya.dengan penggambaran itu, Condillac mengganti patung tersebut dengan 
hewan, dengan pemikiran yang masuk akal bahwa semua mental tersebut juga dimiliki oleh 
manusia. Condillac berpendapat bahwa binatang merupakan suatu mesin.  Ia juga 
mengungkapkan bahwa suatu sensasi dapat dirasakan melalui pengalaman seseorang yang 
muncul akibat rangsangan aksi suatu objek.  
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Condillac mengatakan bahwa keseragaman kebutuhan naluriah didasari pada 
anatomi serta kebutuhan yang sama untuk bertahan hidup. Ia juga berpendapat bahwa 
motif perilaku pada hewan lebih dapat terbukti daripada manusia karena manusia memiliki 
lebih banyak variasi. Dengan beberapa analisis dari Condillac menjadikan sensasionalisme di 
pandang sebagai cara kerja yang konseptual untuk mendeteksi kelanjutan perbedaan antara 
manusia dengan binatang. Analisi Condallic telah diikuti dan di adopsi pula oleh Charles 
Darwin, Le Roy.  

c. Julien de La Mettrie  

Julien de La Mettrie (1709-1751) merupakan seorang dokter dari Prancis, dan 
sekaligus menjadi seorang filusuf. Ia lahir pada tanggal 25 Desember  1709. Pada awalnya, 
ayah La Mettrie menginginkan ia menjadi seorang pemuka agama. Namun, seorang dokter 
menyarankan agar ia menjadi seorang dokter karena profesi tersebut dianggap lebih baik. 
Setelah menerima gelar dokter, La Mettrie menulis artikel tentang penyakit kelamin, vertigo, 
dan cacar. Pada tahun 1742 ia memeroleh komisi saat menjadi dokter dalam perang Prancis 
dan Austria.  

Setelah pulih dari sakitnya, La Mettrie menulis sebuah buku yang berjudul The 
Natural History of Soul (1745) yang menekankan bahwa pikiran jauh lebih erat kaitannya 
dengan tubuh daripada apa yang diasumsikan oleh Descrates. La Mettrie adalah salah satu 
filsuf modern pertama yang menyebutkan bahwa “Anda adalah apa yang Anda makan” . 
Daging mentah membuat hewan sengit dan akan memiliki efek yang sama pada manusia.  

La Mettrie bukan satu-satunya pemikir Prancis yang memertimbangkan hubungan 
antara makanan dengan psikologi. Misalnya Jean-Anthelme Brillant-Savarin, dalam bukunya, 
The Fisiologi Taste (1825) mengemukakan aksiomanya yang terkenal, yaitu “Katakana apa 
yang anda makan dan saya akan memberitahu seperti apakah anda”.  

Pada tahun 1745, buku yang ditulis oleh La Mettrie, yaitu The Natural History of Soul 
mendapat kecaman keras dari para ulama Prancis yang membuatnya terpaksa diasingkan ke 
Belanda. Di Belanda ia menulis buku L’Homme Machine (Men A Machine, 1748). Buku 
tersebut juga mendapat kecaman dari pendeta Belanda dan ia dipaksa untuk meninggalkan 
Belanda. Untungnya, Frederick menawarkan La Mettrie untuk  pensiun dan berlindung di 
Berlin. Dalam masa perlingdungannya itu, La Mettrie terus menulis sampai kematiannya 
sampai usia 41 tahun.   

La Mettrie membuat sebuah pernyataan mengenai kesimpulan tentang “manusia 
sebagai mesin”. Pernyataan itu berbunyi, “Biarkan kita menyimpulkan dengan tegas bahwa 
manusia adalah sebuah mesin, dan segala yang ada di dunia ini pun demikian. Namun, 
sebuah zat dimodifikasi dengan cara yang berbeda.” Adapun sebuah zat atau a single 
substance merupakan “matter”, yang keberadaannya benar-benar eksis. Keberadaan matter 
inilah yang membuat La Mettrie menjadi seseorang yang memandang segalanya adalah 
sesuatu yang bersifat fisik dan nyata. 

La Mittrie juga mengemukakan pendapatnya mengenai “human and nonhuman 
animals”. Ia berpikir apabila primata bisa diajarkan berbahasa, mereka akan mirip dengan 
manusia di hampir semua aspek. Namun, timbul sebuah pertanyaan, bisakah primata belajar 
bahasa? 

 La Mittrie menyatakan bahwa, diantara binatang, beberapa diantaranya belajar 
untuk berbicara dan bernyanyi. Mereka mengingat nada dan menyanyikannya persis seperti 
musisi. Hewan lainnya, seperti kera, lebih banyak memperlihatkan kecerdasan, namun tidak 
bisa belajar musik. Mengapa semua binatang tidak mampu menyaingi kemampuan 
manusia? Hal itu mungkin disebabkan oleh keterbatasan organ yang dimiliki hewan, 
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dibandingkan dengan manusia. Hal ini membuat La Mittre berpikir bahwa tidak mungkin bisa 
membuat hewan mampu menyamai kemampuan manusia. Hal ini dijelaskan lebih lanjut 
dengan adanya pernyataan La Mettrie mengenai faktor-faktor yang memengaruhi 
kecerdasan. Adapun faktor-faktor tersebut, diantaranya : 

a. Ukuran otak 
b. Kerumitan otak 
c. Pendidikan 

Berdasarkan faktor-faktor yang ada, maka dapat dijelaskan mengapa manusia memiliki 
kecerdasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan hewan lain. Penjelasan tersebut, yaitu 
karena manusia memiliki ukuran otak yang lebih besar dan lebih komples, dan juga manusia 
dididik dengan lebih baik. Adapun maksud dari pendidikan yang dikemukakan oleh La 
Mettrie bukan menekankan kepada pendidikan yang jelas, tetapi pendidikan yang diperoleh 
melalui pengalaman, seperti komukikasi. 

 La Mettrie dalam pendapatnya tentang “acceptance of materialism”, meyakini 
bahwa keyakinan pada keunikan manusia dan Tuhan tidak hanya merupakan sebuah 
kesalahan, tetapi juga sebuah asal muasal dari kesengsaraan. Manusia akan lebih baik 
apabila mampu menerima kenyataan bahwa dirinya adalah mesin layaknya hewan. La 
Mettrie menyatakan bahwa seseorang yang menerima filosofi materialislik-mekanistik akan 
menjadi sosok yang bijaksana. Orang-orang tersebut —penganut materialistik-mekanistik— 
juga akan damai dalam menantikan kematiannya. Tidak hanya itu, mereka akan mencintai 
segala karakter manusia, dan memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi. La Mettrie selalu 
memberanikan dirinya untuk mengemukakan pendapat. Pendapat-pendapat itu kemudian 
dipegang oleh para filusuf pada masanya.  

C. Kesimpulan  

 Julien de La Mettrie merukapan seorang dokter dan filusuf Prancis. 

 Julien de La Mettrie merupakan orang pertama yang menyatakan bahwa “Anda adalah apa yang Anda 
makan”. 

 La Mettrie memandang segala sesuatu yang ada di alam semesta bersifat fisik dan nyata. 

 Menurut La Mettrie, kecerdasan dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu ukuran otak, kerumitan otak, dan 
pendidikan. 

 La Mettrie merupakan tokoh yang memandang manusia dan segala yang ada di alam semesta sebagai 
mesin. 

 

D. Latihan soal mandiri (quiz) 

1. James Mill percaya bahwa ada faktor yang menyebabkan perbedaan dalam kekuatan dari asosiasi, 
yaitu..... 

a. Vividness & frequency 
b. Capacity & vividness 
c. Size & capacity 
d. Frequency & volume 
e. Volume & size 

2. Kontribusi James Mill yang paling signifikan untuk psikologi adalah..... 
a. Analisis pengalaman sensori 
b. Analisis fenomena pikiran manusia 
c. Mind and body dualism 
d. Menunjukkan bagaimana semua persepsi yang kompleks dapat dipahami sebagai bagian dari 

sensasi dasar. 
e. Pengetahuan didasarkan pada pengalaman 
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3. Penyebab yang paling luar biasa dan penting dari kekuatan asosiasi menurut Mill adalah..... 
a. Ukuran  
b. Jarak  
c. Waktu 
d. Kapasitas  
e. Frekuensi  

4. James Mill adalah seorang pria Skotlandia yang menempuh pendidikan di universitas?  
a. University of Glasgow 
b. University of Stratchclyde 
c. University of Hedinburgh  
d. University of Stirling 
e. Herriot-Watt University 

5. Menurut James Mill untuk mencapai kesimpulan yang logis maka semua pemikiran dijelaskan 
dengan? 

a. Prinsip asosiasi dan pengalaman 
b. Empiricism 
c. Asosiation 
d. Sensationalism 
e. Human mind 

6. John Stuart Mill menyatakan bahwa ilmu ditempatkan dalam hukum primer atau “primary laws” 
yaitu… 

a. Apabila terdapat campur tangan dari penyebab lainnya, fenomena dapat diamati, diukur, 
dan di prediksi secara tepat. 

b. Apabila tidak terdapat campur tangan dari penyebab lainnya, fenomena dapat diamati, 
diukur, dan di prediksi secara tepat.  

c. Apabila tidak terdapat campur tangan dari penyebab lainnya, fenomena tidak dapat diamati, 
diukur, dan di prediksi secara tepat, 

d. Apabila terdapat campur tangan dari penyebab lainnya, fenomena menjadi valid dan 
terpercaya. 

e. Apabila tidak terdapat campur tangan dari penyebab lainnya, fenomena menjadi valid dan 
terpercaya. 

7. Berikut merupakan pernyataan terkait Etologi menurut John Stuart Mill, kecuali…. 
a. Etologi merupakan ilmu yang lebih mendasar dari sifat manusia. 
b. Etologi akan menjelaskan bagaimana pikiran dan karakter individu terbentuk pada keadaan 

tertentu 
c. Etologi menemukan hukum universal dimana semua pikiran manusia dapat beroperasi 

Etologi akan melengkapi dalam bentuk hukum sekunder atau “secondary laws” 
d. Etologi dapat menjelaskan kepribadian individu (perbedaan individu). 

8. Prinsip yang dianut John Stuart Mill yang mempertimbangkan kebahagiaan jangka pendek dan jangka 
panjang, serta memperlakukan nilai kebahagiaan orang lain sama dengan kebahagiaan diri sendiri 
adalah…. 

a. The principle of happiness 
b. Sensationalism 
c. Positivism  
d. Empiricism  
e. Bentham’s utilitarianism 

9. Berikut merupakan pendapat yang dikemukakan oleh John Stuart Mill tenang Mental chemistry versus 
mental physics, yaitu : 

a. Setiap sensasi daun di pikiran ide yang menyerupaisensasi tapi lemah dalam intensitas (J. 
S.Mill disebut ide mental sekunder, sensasimenjadi primary) 

b. Ide yang sama cenderung untuk menggairahkan satu lain 
c. Ketika sensasi atau ide yang sering mengalami bersama-sama, baik secara berturut-turut, 

mereka menjadi terkait (hukum persentuhan) 
d. Lebih hidup sensasi atau ide bentuk asosiasi kuat daripada yang kurang jelas 
e. Semua benar 
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10. J. S. Mill setuju dengan ... bahwa kita semua bisa mengetahui dunia kita dan diri kita sendiri dari apa 
yang kita alami, tetapi generalisasi membolehkan kita berbicara tentang berbagai hal yang melampaui 
pengalaman. 

a. Hobbes 
b. David Hume 
c. James Mill 
d. John Locke 
e. Berkeley 
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II. POSITIVISME & RASIONALISME   

A. Positivisme  

1. Latar Belakang Positivisme 

a. Empirisme Inggris & Sensasionalisme Perancis  

i. Pengetahuan datang dari pengalaman dan bukan dari ide bawaan lahir 

ii. Tidak  mengakui spekulasi metafisika  bahkan pengetahuan moral juga 
didapat dari pengalaman  

iii. Menentang konsep agama dan dogma religius  

b. Scientism – ilmu pengetahuan dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi manusia 

i. Pengetahuan yang valid = pengetahuan yang ilmiah  

ii. Ilmu pengetahuan menjadi “agama” bagi penganutnya  

2. Auguste Comte (1798-1857) 

Comte biasa berdiskusi dengan Henri de Saint-Simon (filsuf sosial). Hal ini mengubah 
Comte dari pendukung kebebasan dan kesetaraan menjadi memiliki pandangan yang lebih 
elit terhadap komunitas. Di tahun 1826, Comte mulai mengajar mengenai filosofi positivisme 
– usaha untuk menggunakan metode-metode ilmu fisika untuk menciptakan ilmu sejarah 
dan perilaku sosial manusia. Karya Comte pasca gangguan mental – Course of Positive 
Psychology  diterjemahkan oleh filsuf feminis Harriet Martineau (1853). Karya selanjutnya 
– System of Positive Politics  memperkenalkan agama kemanusiaan & kemudian 
mengangkat dirinya sebagai pendeta utama.  

a. Positivisme Comte  

Hal yang dapat diketahui secara pasti – dapat diobservasi secara publik  
Pengalaman inderawi yang dapat dirasakan bersama individu lain. Ilmu pengetahuan 
digunakan untuk meningkatkan komunitas  pengetahuan, baik ilmiah atau tidak, 
bukanlah hal yang penting bila tidak memiliki nilai praktis. Ilmu pengetahuan haru 
menemukan hubungan yang sah dari fenomena fisik yang ada (dalil)  dapat digunakan 
untuk memprediksi dan mengontrol kejadian sehingga dapat meningkatkan kehidupan 
individu (Know in order to predict). Comte & Bacon – ilmu pengetahuan haruslah 
praktis dan non-spekulatif  2 jenis pernyataan – pertama - objek sensori dan 
merupakan pernyataan ilmiah, kedua – selain dari itu, adalah pernyataan yang tidak 
masuk akal  

b. Hukum 3 Tahapan  

Masyarakat melewati tahapan-tahapan yang didefinisikan dalam bagaimana anggota 
masyarakat menjelaskan kejadian-kejadian alamiah di sekitarnya 

i. Tahap teologis – paling awal & primitif – penjelasan didasarkan tahayul dan hal 
mistis  

ii. Tahap metafisikal – penjelasan didasarkan pada esensi, prinsip, penyebab, dan 
dalil yang tidak terlihat  

iii. Tahap ilmiah – menekankan pada penjelasan serta pentingnya prediksi dan 
kontrol terhadap fenomena alam  positivisme mulai diakui  
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Sosiologi – ilmu mengenai bagaimana berbagai masyarakat yang berbeda dibandingkan 
terkait dengan ketiga tahap perkembangan tersebut  

Transisi dari tahap satu ke tahap selanjutnya ≈ Kuhn dalam mendeskripsikan pergeseran 
paradigma dalam ilmu pengetahuan  

i. karakteristik kepercayaan dari tahapan tertentu menjadi jalan hidup dari orang 
dalam masyarakat tersebut 

ii. individu yang bijak akan bergeser perlahan menuju tahapan selanjutnya dan 
membuka jalan menuju kesana 

iii. Pada masa perpindahan menuju tahapan selanjutnya, akan tetap ada sisa-sisa 
karakteristik tahapan sebelumnya dalam kehidupan masyarakat di tahapan 
berikutnya  

c. Agama Kemanusiaan (Religion of Humanity) 

Ilmu pengetahuan adalah satu-satunya yang perlu dan harus dipercaya oleh seseorang. 
Masyarakat impian digambarkan sebagai kehidupan masyarakat yang didasarkan pada 
prinsip dan kepercayaan ilmiah, serta pengorganisasiannya serupa dengan gereja 
Katolik Roma  kemanusiaan menggantikan Tuhan; Ilmuwan & filsuf menjadi 
pendetanya. Hal ini menimbulkan pertentangan dengan JS Mill. Impian Comte – 
menekankan pada kebahagiaan kelompok dan mengabaikan, bahkan meminimalisasi 
kebahagiaan individu  

d. Hirarki Ilmu Pengetahuan   

Diurutkan dari ilmu yang pertama kali berkembang dan paling mendasar menuju ilmu 
yang paling akhir perkembangannya dan paling komprehensif:  

i. Matematika  astronomi  fisika  kimia  fisiologi  biologi  sosiologi  

ii. Psikologi tidak masuk dalam hirarki – psikologi sebagai analisis introspektif dari 
pikiran manusia  omong kosong metafisik, bukan ilmu pengetahuan  

2 metode untuk mempelajari individu secara objektif  

i. Phrenology – usaha menghubungkan kejadian mental dengan anatomi dan 
proses otak (psikologi  fisiologi) 

ii. Mempelajari pikiran melalui produknya – perilaku yang nampak, khususnya 
perilaku sosial (psikologi  sosiologi) 

3. Positivism tipe 2 – Ernst Mach (1838-1916) 

Mach = Comte - Percaya bahwa ilmu pengetahuan berkonsentrasi hanya pada apa yang 
dapat diketahui secara pasti  menolak sspekulasi metafisika. Mach ≠ Comte – apa yang 
bisa dipercaya oleh ilmuwan  setuju dengan Berkeley & Hume = individu tidak dapat 
mengalami dunia fisik secara pasti; yang dialami hanyalah fenomena sensori atau mental. 
Tugas ilmuwan – mencatat sensasi yang masuk dalam kelompok yang sama, kemudian 
mendeskripsikan dalam bentuk matematika yang pasti tentang hubungan yang ada di antara 
sensasi tersebut. Konsep ilmiah didefinisikan berdasar prosedur yang digunakan untuk 
mengukur, bukan berdasar “realita utama”/”esensi” yang diakuinya. Positivisme direvisi dari 
tahun ke tahun dan bertransformasi menjadi positivisme logis  melaluinya, filosofi 
positivistik memiliki dampak besar terhadap psikologi.  
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B. Rasionalisme  

1. Sejarah Rasionalisme 

Pre-rasionalisme Rasionalisme 

• Passive mind -  merespon sensasi & ide 
secara mekanis & otomatis  berbagai 
penjelasan proses mental melalui 
berbagai hukum & prinsip – sensasi & 
prinsip asosiasi  

• Empiricist – pengalaman, ingatan, 
asosiasi, dan hedonisme menentukan 
bagaimana ssorang berpikir & bertindak, 
serta moralitasnya  mechanistic cause 
of behavior 

• Induction – perolehan pengetahuan 
melalui pengalaman sensori & 
generalisasinya  

• Menentang adanya ide bawaan lahir 
(innate), tapi percaya adanya emosi 
bawaan lahir (kesenangan & rasa sakit) 
dan kemampuan mental (refleksi, 
imajinasi, asosiasi, & ingatan)  

• Active mind – mengolah informasi 
sensori dan memberi makna atas 
informasi tersebut  memberi 
tambahan pada data sensori, tidak 
sekedar mengorganisasi & 
menyimpannya  

• Terdapat alasan rasional mengapa 
tindakan/pikiran ttt lebih 
dipilih/diinginkan daripada yang lain  
reasons of behavior 

• Deduction – informasi terkait data 
sensori dan prinsip yang ditaati akan 
menggiring pada suatu kesimpulan 

• Tidak menyatakan penentangan 
terhadap ide bawaan lahir  

 

 

2. Baruch “Benedict” Spinoza (1632-1677) 

Menolak pendapat Descartes ttg Tuhan, materi, dan pikiran sebagai hal yang terpisah  
Spinoza: ketiganya adalah aspek dari zat yang sama dan tidak terpisahkan  dikucilkan oleh 
komunitas Yahudi & Kristen. Spinoza kagum dengan metode deduktif di ilmu geometri  
dapat digunakan untuk menemukan kebenaran dalam area nonmatematikal 

NATURE OF GOD  

Tuhan tidak hanya menggerakkan bumi namun juga terus hadir dimanapun di alam semesta 
(Pantheism)  Spinoza menganut paham animisme primitif. Tuhan setara dengan hal-hal di 
alam semesta  hilangnya  perbedaan antara hal yang bersifat kudus dan duniawi 

MIND-BODY RELATIONSHIP  

Pikiran dan tubuh adalah 2 aspek dari hal yang sama  2 sisi mata uang. Apa yang terjadi 
pada tubuh dialami sebagai emosi dan pikiran; sedangkan emosi dan pikiran mempengaruhi 
tubuh. Fisiologi + Psikologi = Psychophysical double aspectism/double-aspect monism 

DENIAL OF FREE WILL  

Tuhan adalah alam; Alam berfungsi dalam hukum tertentu. Manusia bagian dari alam  
pemikiran dan perilaku manusia didasarkan hukum tertentu  manusia telah ditentukan  
kehendak bebas hanyalah hal yang semu. Ketidaksadaran manusia akan penyebab suatu 
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kejadian membuat manusia berpikir dirinya memiliki kehendak bebas. Tuhan sebagai 
sumber dari segala hal  manusia hanya menjalankan apa yang harus dijalani  apa yang 
terjadi memang sudah seharusnya/digariskan terjadi  

 

SELF-PRESERVATION AS THE MASTER MOTIVE  

Hedonist  “good” vs. “evil” – tidak lain merupakan emosi senang dan sakit. Kesenangan 
adalah hal-hal yang mendukung clear ideas (suatu situasi yang mendukung keberlangsungan 
pikiran dan merefleksikan pemahaman akan keharusan sebab-akibat. Kebahagiaan tertinggi 
– melalui pemahaman akan Tuhan & alam semesta  pemahaman akan alur sebab-akibat 
yang sudah diharuskan melalui clear ideas. Unclear ideas membawa rasa sakit, maka 
manusia berusaha menggantinya dengan clear ideas melalui proses refleksi yang masuk akal 
(reasoned reflection)  clear ideas harus dicari melalui pikiran yang aktif & tidak muncul 
begitu saja. Intuisi manusia: tubuh harus dipelihara dalam rangka hubungannya dengan 
pikiran  tubuh, sebagaimana pikiran, akan berusaha menghindari hal yang berbahaya dan 
mencari hal yang dibutuhkan untuk bertahan  

EMOTIONS & PASSIONS 

Kontribusi penting bagi perkembangan ilmu psikologi. Emosi dasar (senang & sakit)  48 
emosi tambahan yang berasal dari interaksi emosi dasar dengan situasi yang dihadapi sehari-
hari. Prinsip passions Spinoza ≈ unconscious determinants of behavior Freud. Emosi dasar 
berinteraksi satu sama lain dan dapat ditransfer dari satu objek/orang ke yang lainnya. 
Emosi yang dibahas: cinta, benci, setia, harapan, takut, percaya diri, putus asa, gembira, 
kecewa, kasihan, marah, cemburu, iri, simpati, malu, tobat, bangga, hormat, malu, sesal, 
syukur, balas dendam, pengecut, ambisi, nafsu  paling detail membahas emosi  

SPINOZA’S INFLUENCE  

Awal dari masa psikologi modern  Bernard: kesetaraan tubuh dan pikiran sebagai subjek 
dalam hukum alam. Spinoza ≈ psikoanalis  pikiran yang tidak jernih harus dijernihkan & 
bahwa gairah harus dikontrol oleh pikiran yang rasional  mempengaruhi aliran 
eksperimen dalam psikologi (Fechner & Wundt)  

3. Nicolas de Malebranche (1638 – 1715) 

Pendeta yang berorientasi pada hal mistis – menerima pemisaha tubuh-pikiran (Descartes), 
tapi menentang penjelasannya tentang interaksi keduanya. Tuhan memediasi interaksi 
antara tubuh dan pikiran  tidak ada kontak antara tubuh dan pikiran, yang ada hanyalah 
intervensi Tuhan – keinginan untuk melakukan ssatu menjadi alasan Tuhan untuk 
menggerakkan tubuh manusia (occasionalism). Hubungan tubuh – pikiran  paralelisme 
dengan intervensi kudus – tanpanya, aktivitas tubuh dan pikiran tidak akan berkaitan. 
Sumber pengetahuan – bukan bawaan lahir & buka muncul dari pengalaman, namun datang 
dari Tuhan dan manusia hanya dapat mengetahui hal-hal yang diperlihatkan/diungkap 
Tuhan pada manusia.  

4. GottfReid Leibniz (1646 – 1716) 

DISAGREEMENT WITH LOCKE  

Tidak setuju dengan prinsip tabula rasa  tidak ada hal dalam pikiran yang tidak ditangkap 
oleh indera terlebih dahulu, kecuali pikiran itu sendiri. Pikiran bersifat aktif  tidak ada ide 
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yang muncul dari pengalaman (tidak ada hal material yang dapat menciptakan hal yang 
immaterial)  ide adalah bawaan lahir.  

MONADOLOGY 

Penemuan mikroskop – kehidupan ada dimana saja, bahkan saat mata telanjang tidak dapat 
melihatnya  semua hal hidup dan dunia terdiri atas unit kehidupan (monad)yang tak 
terhitung jumlahnya  Monad – seperti inti atom yang hidup, bersifat aktif dan memiliki 
kesadaran, meski dalam taraf/tingkatan yang berbeda-beda  memiliki tingkat inteligensi 
yang berbeda-beda. Seluruh monad berusaha menjernihkan pikirannya, sejauh yang mereka 
mampu, karena pemikiran yang jernih menyebabkan kesenangan. Manusia memiliki monad 
dengan kemampuan berpikir yang paling jernih, kedua setelah Tuhan – dan tetap memiliki 
monad dengan beragam kemampuan berpikir  pikiran manusia tidak selalu jernih. 
Organisme – kumpulan monad yang memiliki tingkat inteligensi yang berbeda-beda dan 
memilki jiwa (pikiran) yang mendominasi sistem kehidupannya  monad yang dominan 
akan potensi intelektual organisme tersebut. Monad tidak akan dapat dipengaruhi hal-hal di 
luar dirinya – perubahan (untuk menjernihkan pikiran) hanya dapat dilakukan melalui 
perkembangan internal, yaitu aktualisasi potensi yang dimiliki   

MIND-BODY RELATIONSHIP  

Pengalaman itu penting – memfokuskan perhatian pada pemikiran yang ada dalam diri dan 
memungkinkan kita mengorganisasi pikiran kita untuk kemudian bertindak dengan tepat – 
namun pengalaman tidak dapat menciptakan ide. Psychophysical parallelism yang 
didasarkan pada preestablished harmony – monad tidak pernah saling mempengaruhi 
(meski terlihat demikian). Seluruh dunia diciptakan oleh Tuhan dalam harmoni yang 
sempurna dan tidak ada hal di dunia ini yang benar-benar mempengaruhi hal yang lain – 
terdapat korespondensi/kesesuaian antara persepsi monad dengan kondisi eksternal, tapi 
tidak terpengaruh oleh kondisi tersebut. Begitu pula monad yang menyusun tubuh dan 
monad yang menyusun pikiran selalu dalam permufakatan, karena Tuhan merencanakan 
demikian adanya, namun mereka tidak saling mempengaruhi. Kritik terhadap Leibniz – 
karena Tuhan yang menciptakan, dunia tidak dapat dikembangkan menjadi lebih baik dan 
apa yang terjadi adalah yang terbaik yang bisa terjadi di dunia ini  

CONSCIOUS & UNCONSCIOUS PERCEPTION 

Law of continuity – tidak ada hal yang muncul tiba-tiba  alam tidak pernah membuat 
lompatan – semua perubahan dimulai dari kecil ke besar (atau sebaliknya) selalu melalui 
tingkatan ttt dalam prosesnya dan tidak ada gerakan yang meloncati tahapan yang 
seharusnya. Petite perceptions (persepsi yang berlangsung di bawah tingkat kesadaran kita) 
akan berkembang menjadi apperception (kumpulan petite perceptions yang memiliki cukup 
kekuatan untuk masuk dalam kesadaran kita)  terdapat kontinum antara ketidaksadaran 
dan kesadaran – limen (ambang batas/threshold) dalam konsep psikologi  berkembang 
menjadi dasar bagi psikoanalisis.  

5. Thomas Reid 

Thomas Reid adalah seorang tokoh yang rasionalism. Reid mengakui adanya kemampuan 

untuk bernalar  mereka yang menyangkal adanya kemampuan bernalar juga 

menggunakan nalarnya untuk menyangkal hal tersebut. 

Common sense (akal sehat). Reid dikenal sebagai the father of common sense philosophy. 

Menurut Reid, Setiap manusia dibekali oleh akal sehat sebagai kemampuan untuk memilah 

sesuatu yang masuk akal didunia ini. Pada tahun 1764, Reid menuliskan sebuah  karya yang 
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berjudul An Inquiry into the Human Mind on the Principles of Common Sense. Didalam karya 

tersebut ia menjelaskan bagaimana kelima panca indera memberikan kita ilmu pengetahuan 

terhadap dunia. Reid membantah anggapan yang dikemukakan oleh Hume bahwa 

pengetahuan didasarkan pada pengalaman, ia mengatakan bahwa pengetahuan juga 

didapat melalui proses penalaran akal sehat. 

Direct Realism. Reid menyatakan bahwa sensasi yang kita miliki tidak hanya memberikan 

gambaran secara jelas, namun juga dilakukan dengan spontan, hal inilah yang disebut 

sebagai direct realism. Reid tidak percaya bahwa kesadaran alam terbentuk hanya dengan 

satu sensasi yang ditambahkan ke lainnya. Kita mengenali suatu objek dengan segera karena 

kemampuan presepsi yang kita bawa dari lahir. Kita mepresepsikan alam langsung dalam 

bentuk yang keseluruhan, bukan dalam sensasi yang nantinya dikombinasikan melalui dasar-

dasar asosiasi  Psikologi gestalt. 

Faculty Psychology (Kemampuan Psikologi). Yang dimaksud faculty psikologi disini mengacu 

pada berbagai kemampuan dalam mendeskripsikan pikiran. Kemampuan psikologi ini 

menyatakan bahwa kemampuan akan pikiran berpusat didalam otak. Contohnya presepsi 

orang  hal ini dikarenakan mereka mempunyai kemampuan untuk presepsi (faculty of 

preception). Reid percaya bahwa kemampuan-kemampuan (faculties) adalah bagian dari 

pikiran yang ada dan mempengaruhi perilaku dan pikiran manusia. Semua kemampuan 

tersebut dimiliki secara alamiah sejak manusia lahir dan berkerja sama dengan kemampuan 

yang lainnya. Brooks (1976) menyimpulkan bawa Reid telah menyebutkan ada 43 macam 

kemampuan. Hasil dari Reid mengenai kemampuan (faculty) menjadi dasar bagi sebuah 

sekolah yang dikenal dengan nama “Scottish School”.  

6. Immanuel Kant  

Immanuel Kant (1724-1804) lahir di Konigsberg, Prusia. Dia adalah anak keempat 
dari sembilan anak-anak yang lahir dari pembuat harness miskin, 
Ayah dan ibunya adalah orang-orang yang taat Lutheran. Kant merupakan orang yang 
berperan penting dalam sejarah pemikiran manusia, dan hampir tidak ada salah satu dari 
orang-orang lain bisa bersaing dengan Immanuel Kant. Bagi untuk Kant memimpin 
kehidupan yang lancar maka : tidak ada perubahan, tidak ada perjalanan, tidak ada hal yang 
tidak terjangkau, tidak banyak bunga di luar nya studi-kamar dan universitas kelas. 
Kehidupan Kant adalah kehidupan pemikiran. Penanya adalah tongkatnya, meja 
kerajaannya, dan kursi tahtanya. 

Kant lebih tepat waktu daripada jam kota Konigsberg. Kebiasaannya adalah menjadi 
orang yang teguh dan tidak dapat diubah. Hujan atau cerah, damai atau perang, revolusi 
atau konter tidak memiliki pengaruh pada hidupnya dan buku yang ia baca. Pikiran Kant 
berpusat pada alam semesta.  

Kant menempuh pendidikan di Universitas Konigsberg dan mengajar di sana sampai 
dia umur 73 tahun, ketika ia mengundurkan diri, ia diminta untuk menghentikan 
pandangannya tentang agama dalam kuliah. Dia menjadi begitu terkenal dalam hidupnya 
dengan mengatakan bahwa siswa filsafat datang dari seluruh Eropa untuk menghadiri kuliah. 
Ketika Kant meninggal, pada 12 Februari, 1804 proses pemakamannya membuat kota 
Konigsberg macet. Di antara sekian banyak buku yang terkenal, Critique of Pure Reason 
(1781/1990) dan Critique of Practical Reason (1788/1996) sebagian besar memuat tentang 
kedua filsafat rasionalis Jerman dan dari psikologi selama beberapa generasi. Kant awalnya 
adalah murid Leibniz, namun ia juga membaca filsafat Hume yang menyebabkan dia 
terbangun dari "terlelap dogmatis" dan berusaha untuk menyelamatkan filsafat dari 
skeptisisme yang telah Hume hasilkan. Hume berpendapat bahwa semua kesimpulan yang 
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dicapai adalah berdasarkan pengalaman subjektif karena itu satu-satunya hal yang pernah 
kita temui langsung.  
Kategori Pemikiran. Kant dikirim untuk membuktikan Hume salah dengan menunjukkan 
bahwa beberapa kebenaran yang tertentu dan tidak berdasarkan pengalaman subjektif saja. 
Dia fokus pada analisis Hume mengenai konsep sebab-akibat. Kant setuju dengan Hume 
bahwa konsep ini sesuai dengan apa-apa dalam pengalaman. Tapi Kant bertanya, jika 
gagasan sebab-akibat tidak datang dari pengalaman, darimana kita dapat mengetahui 
bagaimana untuk melakukannya? Kant berpendapat bahwa bahan yang diperlukan untuk 
berpikir dalam hal hubungan kausal tidak dapat berasal dari pengalaman dan karena itu 
harus ada apriori, atau independen dari pengalaman. Kant tidak menyangkal pentingnya 
data sensorik, tetapi ia berpikir bahwa pikiran harus menambahkan sesuatu untuk data yang 
sebelumnya yang dapat dicapaai pengetahuan; sesuatu yang diberikan oleh apriori kategori 
pemikiran (bawaan). Menurut Kant, apa yang kita alami secara subyektif telah dimodifikasi 
oleh konsep murni dari pikiran dan kemudian hal tersebut akan menjadi lebih bermakna dari 
sebelumnya. Kant menyebutkan beberapa daftar dalam konsep murni apriori, atau kategori 
pemikiran, yaitu: kesatuan, totalitas, waktu, ruang, sebab dan akibat, realitas, kuantitas, 
kualitas, negasi, kemungkinan-kemustahilan, dan keberadaan-ketidakberadaan 

Tanpa pengaruh kategori tersebut, kita tidak pernah bisa membuat pernyataan 
seperti yang dimulai dengan kata “semua” karena kita tidak pernah mengalami apapun. 
Menurut Kant, fakta bahwa dalam beberapa saat kita bersedia untuk menggeneralisasi dari 
beberapa pengalaman tertentu sampai seluruh peristiwa hanya untuk menentukan suatu 
kondisi, saat itu kita menggunakan kategori pemikiran dari totalitas, karena kata “semua” 
tidak pernah dapat didasarkan pada pengalaman. Dengan cara ini, Kant menunjukkan 
bahwa, meskipun empirisme sudah benar dalam menekankan pentingnya pengalaman, 
analisis lebih lanjut dari pengalaman (empiris) mengungkapkan operasi pikiran yang aktif. 
Untuk Kant, "pikiran tanpa konsep tidak akan memiliki kapasitas untuk berpikir, sama juga, 
jika pikiran dipersenjatai dengan konsep, tetapi dengan tidak ada data sensori yang mereka 
akan diterapkan, maka tidak ada yang bisa dipikirkan". (Scruton, 2001, hal 35 ). 

Karena Kant mendalilkan kategori pemikiran, dia dapat diklasifikasikan sebagai orng 
fakultas psikologi. Dia adalah seorang fakultas psikologi seperti Reid. Artinya, ia menduga 
satu, bersatu, pikiran yang memiliki berbagai atribut atau kemampuan. Atribut selalu 
berinteraksi dan tidak bertempat di lokasi spesifik dalam pikiran dan tentu saja tidak di otak. 

Penyebab Pengalaman Mental. Kant setuju dengan pendapat Hume bahwa kita tidak 
pernah mengalami dunia fisik, dan karena itu kita tidak pernah bisa memiliki pengetahuan 
yang pasti tentang hal itu. Namun, Kant percaya kisah-kisah sensasi kita selalu dibentuk oleh 
kategori-kategori pikiran, dan pengalaman logika kita kemudian merupakan hasil daripada 
interaksi antara sensasi sensasi dan kategori kategori pikiran. Dalam hal ini Kant, bahkan 
lebih revolusionisme daripada Copernicus karena bagi Kant, pikiran manusia itu mejadi pusat 
dari alam semesta ini. Dalam kenyataan, pikiran kita menurut Kant, menciptakan alam 
semesta ini paling tidak kita mengalaminya. Kant menyebut objek objek tersebut yang 
merupakan dasar dasar realitafisika “Benda-benda didalam diri” atau noumena, dan 
noumena ini merpakan tentang dimana kita selamanya berfikir bahwa kita selalu bodoh. Kita 
hanya bisa mengetahui bahwa presepsilah yang bisa diatur dan dimodifikasi oleh kategori 
dari pikiran kita. Menyadari sifat kekuasaan radikal Kant sendiri mengatakan bahwa mereka 
diwakili oleh “Revolusi Copernican” di filosofi.  

Persepsi waktu. Bahkan  konsep tentang waktu diambil dari saraf sensorik oleh pikiran. 
Hanya dengan melihat sensasi yang asing, tidak ada alasan untuk menyimpulkan bahwa 
suatu sensasi terjadi sebelum maupun sesudah sensasi yang lainnya. Dan inilah yang 
disimpulkan, karena tidak ada hal yang lain pada sensasi ini yang merunjuk pada konsep 
waktu, maka konsep itu harus menjadi prioritas. Semua yang ada di memori adalah ide yang 
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bisa berubah hanya jika dalam intensitas atau gambaran yang jelas, pikiranlah yang 
menerima semua pengalaman di waktu pada umumnya. Jadi, Kant menyimpulkan bahwa 
pengalaman waktu dapat dimengerti hanya sebagai kreasi dari pikiran. Faktanya, Kant 
mengindikasikan bahwa deskripsi Hume tentang sebab-akibat dirasa bahwa hubungannya 
tergantung pada konsep waktu. Menurut Hume, kita membangun suatu habitat dengan 
harapan satu kejadian bisa mengikuti kejadian lainnya, jika kejadian-kejadian tersebut saling 
berhubungan. Bagaimanapun juga, tanpa gagasan sebelum dan sesudah, analisis Hume bisa 
dikatakan tidak berarti sama sekali. Demikian menurut Kant, analisis Hume tentang akibat 
diasumsikan setidaknya sebagai kategori pemikiran yang berasal dari pembawaan lahir.  

Persepsi Ruang. Kant setuju dengan Hume bahwa kita tidak pernah mengalami dunia fisik 
secara langsung, tapi dia mengamati bahwa itu pasti tampaknya kita lakukan. Untuk 
sebagian besar, jika tidak keseluruhan manusia, dunia fisik yang muncul harus diletakkan 
sebelum kita untuk eksis secara independen dari diri  kita. Sensasi bervariasi dalam ukuran, 
jarak, dan intensitas dan tampaknya distribusikan dalam ruang, tidak di retina atau otak kita. 
Menurut Kant, kategori bawaan waktu dan ruang dasar karena mereka memberikan konteks 
untuk semua fenomena mental, termasuk (seperti yang kita telah lihat) kausalitas. Ini harus 
ditekankan bahwa Kant tidak ahli dalam menimbulkan ide-ide bawaan tertentu, seperti yang 
dilakukan Descartes. Sebaliknya, ia mengusulkan kategori bawaan pemikiran yang 
diselenggarakan semua pengalaman indrawi. Dengan demikian, baik Descartes dan Kant 
yang nativists, tapi mereka nativisme berbeda secara signifikan. 

 Kant juga mencoba untuk menyelamatkan filosifi moral dari apa yang dikurangi 
darinya oleh empirisis dan utilitarianisme. Bagi Kant, itu tidak cukup untuk mengungkapkan 
beberapa pengalaman satu terasa bagus dan yang lainnya tidak, dia bertanya aturan dan 
asas apa yang digunakan pada perasaan tersebut yang membuatnya diizinkan dan tidak. 
Berdasarkan Kant, jika seseorang meutuskan moralnya berdasarkan kategori hasilnya adalah 
komunitas dengan anggota yang bebas dan setara. Tentu, Kant sadar bahwa dia menjelaskan 
sebuah ide yang hanya bias dikira kira. Dia juga menyadari bahwa dia juga tidak 
menambahkan hal baru pada filosofi moral. Imperative kategorisnya serupa dengan konsep 
moral yang lebih dulu ada seperti “aturan emas” atau “lakukan pada orang lain layaknya 
kamu menginginkan perlakuan dari mereka.” Kant bermaksud menjelaskan asas moral yang 
tertanam dalam pedoman moral layaknya “aturan emas.” 

 Sedangkan analisis empirisis terhadap prilaku moral menekankan hedonism, Kant 
berdasar kepada asas rasional dan percaya pada keinginan bebas. Bagi Kant, ide atas 
tanggung jawab moral tidak berarti kecuali rasionalitas dan keinginan bebas diasumsikan. 

 Rasionalisme Kant sangat berpengaruh terhadap pengalaman sensorik dengan 
kemampuan bawaan. Pengaruh Kant terhadap psikologi sangat besar, yaitu saat perdebatan 
yang terdapat dalam psikologi mengenai pentingnya faktor-faktor bawaan seperti halnya : 
persepsi, bahasa, perkembangan kognitif, serta adanya pemecahan masalah. Rasionalisme 
modern jika dilihat dari sisi psikolog bersama Kant, berorientasi dengan menekankan 
pentingnya struktur otak yang ditentukan secara genetik atau operasi. Psikolog berorientasi 
empiris yang bersikeras bahwa pross psikologis tersebut adalah hal yang terbaik dijelaskan 
sebagai akibat dari pengalaman indrawi, belajar, serta adanya hukum pasif asosiasi, sehingga 
adanya pengikut tradisi empirisme Inggris dan Sensasionalisme Prancis.  
 
Pengaruh Kant sangat jelas ketika psikologi muncul sebagai ilmu pengetahuan yang mandiri 
pada tahun 1800-an. Kant tidak percaya bahwa psikologi bisa menjadi ilmu pengetahuan 
yang eksperimental. Karena beberapa alasan berikut ini : 
1. Kant mengklaim pikiran itu sendiri tidak pernah bersifat obyektif untuk dipelajari karena 

bukan merupakan sesuatu hal yang fisik. 
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2. Pikiran tidak dapat dipelajari secara ilmiah menggunakan introspeksi karena tidak 
berdiri dan menunggu untuk dianalisis. Hal itu selalu berubah maka dari itu tidak bisa 
untuk dipelajari.  

Setiap proses dari introspeksi dapat mempengaruhi keadaan pikiran, sehingga membatasi 
nilai apa yang ditemukan melalui introspeksi. seperti kebanyakan filsuf dalam tradisi 
rasionalistik, Kant percaya bahwa untuk menjadi ilmu, materi pelajaran disiplin ini harus 
mampu formulasi matematika yang tepat, dan ini bukan kasus untuk psikologi. Hal itu ironis 
bahwa ketika psikologi tidak muncul sebagai ilmu yang mandiri, dijadikan sebagai ilmu 
eksperimental pikiran, dan itu digunakan sebagai alat penelitian utama. 
 
Kant mendefinisikan psikologi sebagai analisis introspektif pikiran, dan ia percaya bahwa 
psikologi tidak bisa didefinisikan menjadi ilmu. Terdapat cara mempelajari manusia 
bagaimanapun, meskipun tidak ilmiah, dapat menghasilkan informasi yang berguna; Cara itu 
adalah untuk mempelajari bagaimana cara orang benar-benar berperilaku. Kant 
menyebutkan bahwa antropologi dapat mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk 
memprediksi dan mengontrol perilaku manusia. Kant sangat tertarik pada bidang 
antropologi dan ia telah kuliah selama bertahun-tahun sebelum menerbitkan buku yang 
berjudul “Anthropology from a Pragmatic Point of View”.  
 
Tiga Pemikiran Pokok Immanuel Kant. Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan 
bahwa ada 3 pemikiran pokok dari Immanuel Kant, yaitu : 
1. Panca indera, akal budi, rasio. Kita sudah tahu tentang arti empirisme yang 

mementingkan pengalaman indrawi dalam memperoleh pengetahuan dan rasionalisme 
yang mengedepankan rasio dalam memperoleh pengetahuan, tetapi rasio yang kita 
ketahui sama dengan akal dan logis, namun Kant memberi definisi berbeda. Pada Kant, 
rasio memiliki arti yang baru, bukan lagi langsung ke pemikiran, tetapi sebagai sesuatu 
yang ada “di belakang” akal budi dan pengalaman inderawi.Dari sini dapat dipilah 
bahwa ada tiga unsur, yaitu akal budi (Verstand), rasio (Vernunft) dan pengalaman 
inderawi. 

2. Dalam filsafatnya, Kant mencoba untuk mensinergikan rasionalisme dan empirisme. Ia 
bertujuan untuk membuktikan bahwa sumber pengetahuan itu tidak diperoleh hanya 
dari satu unsur tetapi dari dua unsur yaitu pengalaman inderawi dan akal budi. 
Pengetahuan a-priori adalah jenis pengetahuan yang datang lebih dulu sebelum dialami, 
seperti misalnya pengetahuan akan bahaya, sedangkan a-posteriori adalah jenis 
pengetahuan yang sudah pernah dialami, misalnya dalam menyelesaikan rubix cube. 
Jika hanya salah satunya saja yang digunakan, maka pengetahuan yang diperoleh tidak 
akan sempurna bahkan akan berlawanan. Kant menyebutkan bahwa pengetahuan 
merupakan gabungan dari keduanya. 

3. Kant juga memberikan nuansa baru pada filsafat, sebelumnya semua berpandangan 
bahwa setiap orang (subjek) mengamati objek, tertuju pada objek, penelitian objek dan 
sebagainya. Kant memberikan arah yang sama sekali baru, yaitu bahwa objeklah yang 
harus mengarahkan diri ke subjek. Kant dapat dikatakan sebagai seorang revolusioner 
karena dalam ranah pengetahuan, ia tidak memulai pengetahuan dari objek tetapi dari 
yang lebih dekat terlebih dahulu yaitu si pengamat objek (subjek). 

7. JF Hebbart  

Johann Friedrich Herbart (lahir di Oldenburg, Jerman, 4 Mei 1776 – meninggal di Göttingen, 
Jerman, 14 Agustus 1841 pada umur 65 tahun) adalah seorang tokoh pendidik asal Jerman 
yang ternama dan berpengaruh pada akhir abad 18 dan awal abad 19. Pemikiran Herbart 
yang berkaitan dengan pokok pembahasan ini adalah mengenai akal dan pikiran manusia, 
menurutnya akal adalah kumpulan gagasan dan pendidik perlu menolong pelajar untuk 
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menambah pengetahuan. Herbart mengutamakan mutlaknya pengetahuan dan pengertian 
dalam kurikulum, yang mengurangi pentingnya perasaan dan keterampilan jasmani. Herbart 
merupakan murid dari philosopher, Johann Gottlieb Fichte (1762-1814). 

Uraian kesejarahan yang khusus berkaitan dengan psikologi pendidikan konon pernah 
dilakukan secara ala kadarnya oleh beberapa ahli seperti Boring dan Murphy pada tahun 
1929 dan Burt pada tahun 1957, tapi terbatas untuk psikologi pendidikan yang berkembang 
di Negara Inggris (David, 1972). Sudah tentu karya tersebut belum bisa dijadikan acuan 
karena keterbatasan wilayah pengembangan dan juga karya tersebut yang sudah  
kadaluwarsa. 

Kenyataannya, penggunaan psikologi dalam dunia pendidikan sudah berlangsung sejak 
zaman dahulu meskipun psikologi pendidikan sendiri pada awal pemanfaatannya belum 
dikenal orang. Namun, seiring dengan perkembangan sains dan teknologi akhirnya lahir dan 
berkembanglah secara resmi (namun belum diketahui tahunnya) sebuah cabang khusus 
psikologi yang disebut psikologi pendidikan. Kemudian menurut David (1972), pada 
umumnya para ahli memandang bahwa Johann Friedrich Herbart adalah bapak psikologi 
pendidikan yang konon menurut sebagian ahli masih merupakan sempalan dari disiplin ilmu 
psikologi lainnya. 

Johann Friedrich adalah seorang filosof, pengarang, dan tokoh pendidik raksasa asal Jerman 
yang ternama dan berpengaruh pada akhir abad 18 dan awal abad 19. Pemikiran Herbart 
yang berkaitan dengan pokok pembahasan ini adalah mengenai akal dan pikiran manusia. 
Menurutnya, akal adalah kumpulan gagasan dan pendidik perlu menolong pelajar untuk 
menambah pengetahuan. Herbart mengutamakan mutlaknya pengetahuan dan pengertian 
dalam kurikulum, yang mengurangi pentingnya perasaan dan keterampilan jasmani.  

Herbart merupakan lulusan dari Universitas Konisberg, Jerman, yang juga merupakan 
tempat Immanuel Kant belajar. Pada usia 29 tahun, ia menjadi dosen filsafat di Gottingen 
dan mencapai puncak karirnya pada tahun 1809 ketika ia diangkat menjadi ketua jurusan 
filsafat  di Konisberg sampai tahun 1833. Ia juga dipandang sebagai lawan terberat oleh 
Flichte, Schelling dan Hegel karena pemikirannya yang berbeda. Herbert memelihara tradisi 
Kantisme, tetapi ia lebih sering mengasosiasikan pemikiran Leibniz dan David Hume. Salah 
satu keunikan Herbert ialah kepiawaiannya memainkan beberapa alat musik klasik seperti 
piano, biola, cello, dan harpa. Jiwanya sebagai musisi memengaruhi Herbart dalam 
menjelaskan hukum-hukum psikologi dengan mengambil teori-teori harmonisasi dalam 
musik. 

Nama Herbart kemudian diabadikan menjadi sebuah nama aliran psikologi yang disebut 
Herbartianisme ialah apperceptive mass, sebuah istilah yang khusus diperuntukkan bagi 
pengetahuan yang telah dimiliki individu. Dalam pandangan Herbart, proses belajar atau 
memahami sesuatu bergantung pada pengenalan individu terhadap hubungan-hubungan 
terhadap ide-ide baru dengan pengetahuan yang telah ia miliki. Konsep ini sampai sekarang 
masih digunakan secara luas dalam dunia pengajaran, yakni apa yang kita kenal sekarang 
dengan istilah apersepsi sebagai suatu tahapan dalam kegiatan belajar mengajar. 

Aliran Herbartinisme, menurut Reber (1988) adalah pendahulu dari aliran psikoanalisis Freud 
dan berpengaruh besar terhadap psiko eksperimental Wundt. Ia juga dianggap sebgai 
pencetus gagasan-gagasan pendidikan gaya baru yang pengaruhnya masih terasa sampai 
sekarang. Pada tahun 1806, ia menulis Allgemeine Paedagogik (Paedagogik Umum) yang 
merupakan karyanya yang dianggap monumental. Paedagogik Umum merupakan ilmu 
mendidik yang berdasarkan ilmu filsafat dan ilmu jiwa. Herbart adalah seorang ahli fikir 
pertama yang melihat paedagogik sebagai ilmu pengetahuan praktis yang berdasarkan pada 
: ilmu filsafat, yang menentukan tujuan pendidikan; dan ilmu jiwa, yang menentukan jalan 
dan alat-alat untuk sampai pada tujuan itu. Adapun tujuan pendidikan menurut Herbart 

https://id.wikipedia.org/wiki/Jerman
https://id.wikipedia.org/wiki/Abad_18
https://id.wikipedia.org/wiki/Abad_19
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Herbart&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Akal
https://id.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Kant
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Flichte&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Schelling&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Hegel
https://id.wikipedia.org/wiki/Leibniz
https://id.wikipedia.org/wiki/David_Hume


 

33 

adalah kebajikan, dan untuk mendapatkannya diperlukan pengetahuan. Maka pendidikan 
dan pengetahuan berfungsi memberikan pengetahuan itu. 

Pengertian dari pengetahuan dan bagaimana cara mencapainya diuraikan dalam ilmu 
jiwanya yang terkenal dengan nama “teori tanggapan” atau “ilmu jiwa tanggapan”. Ia 
menentang teori daya dari Aristoteles, bahwa perasaan dan kehendak dianggap sebagai 
daya-daya jiwa yang berdiri sendiri dan terpisah dari tanggapan-tanggapan. Menurutnya, 
semua gejala jiwa berdasarkan pada tanggapan-tanggapan. Perasaan, hasrat, dan kemauan 
adalah keadaan-keadaan khusus yang timbul karena asosiasi tanggapan yang silih berganti 
muncul dalam kesadaran. Memiliki tanggapan-tanggapan berarti memiliki pengetahuan. Bila 
tidak ada tanggapan-tanggapan, tidak akan mungkin timbul kemauan. Kemauan adalah 
kelanjutan dari sejumlah tanggapan. Oleh karenanya, pengajaran berfungsi memberikan 
tanggapan-tanggapan yang sebanyak-banyaknya, sehingga dapat mempengaruhi dan 
mengatur kemauan (juga kesusilaan). Itulah inti dari “intelektualisme” menurut Herbart. 
Dengan demikian, kesusilaan dapat dikuasai atau dipengaruhi melalui intelektual (akal), yang 
penuh dengan tanggapan-tanggapan. Oleh karena itu, seharusnya tanggapan-tanggapan itu 
jelas dan terang. 

Dalam mencapai tujuan pendidikan, dibutuhkan 3 alat pendidikan, yaitu: (a) pemerintahan, 
untuk membiasakan anak agar taat kepada kehendak pendidik. Dalam hal ini diperlukan 
pengawasan, yaitu memberikan perintah, larangan, ancaman, dan hukuman. Jadi, itu 
merupakan tindakan preventip; (b) siasat menuju pembentukan kesusilaan dan ke arah 
pemberian pimpinan untuk sampai pada keteguhan watak, pada kesusilaan yang 
sebenarnya. Untuk itu, dijaga agar anak tetap setia pada kehendak berbuat baik; dan (c) 
pengajaran, yang bermaksud memberikan sejumlah besar tanggapan-tanggapan yang jelas 
dan terang. 

Syarat agar tujuan pengajaran dapat tercapai adalah : (a) pengajaran harus menarik 
perhatian; (b) tanggapan-tanggapan baru diberikan berdasarkan hal-hal yang telah dikenal, 
berdasarkan tanggapan-tanggapan yang telah ada (apersepsi); (c) pengertian-pengertian 
yang jelas diberikan dengan mempergunakan metode mengajar yang teratur; dan (d) bahan 
pelajaran harus sebanyak mungkin berhubungan satu sama lain, sehingga semua yang 
dipelajari merupakan suatu kesatuan yang bulat (asas konsentrasi). 

Teori Apersepsi, yang dikemukakan oleh Herbart berbicara tentang teori tabula rasa 
mengenai pikiran. Belajar merupakan suatu proses terasosiasinya gagasan-gagasan baru dan 
gagasan–gagasan lama yang sudah membentuk pikiran (mind). Para pengikut teori ini akan 
mengajar siswa membaca misalnya, mulai dengan abjad dan berusaha agar siswa dapat 
mengenal dan mengucapkan setiap huruf. Kemudian, mereka akan mengatakan bagaimana 
huruf-huruf itu digabung-gabungkan untuk membuat kata-kata, bagaimana huruf-huruf 
membuat bunyi, bagaimana bunyi menjadi bersatu, dan bagaimana huruf-huruf hidup dan 
huruf-huruf mati berperan. Dengan kata lain, guru akan memberikan aturan-aturan pada 
siswa. Lalu guru ini akan membicarakan benda-benda atau makhluk-makhluk hidup yang 
telah dikenal siswa, misalnya kucing, anjing, kuda dan lain-lain. Kemudian guru akan 
menuliskan kata k u d a, dan menerangkan, bahwa kata ini menggambarkan kuda. Guru ini 
berkeinginan terutama untuk membuat pelajaran membaca itu menarik, dan berusaha agar 
para siswa memperoleh gagasan-gagasan yang benar dari membaca. Teori ini berlawanan 
dengan teori disiplin mental dan perkembangan alamiah merupakan suatu asosiasionisma 
mental yang dinamis didasarkan pada premis fundamental bahwa tidak ada gagasan bawaan 
sejak lahir (bawaan), apapun yang diketahui seseorang datang dari luar dirinya. 

Karya besar lainnya yang berhubungan dengan psikologi pendidikan, yaitu Application of 
Psychology to the Science of Education (Penerapan Psikologi untuk Ilmu Pendidikan). 
Selanjutnya, psikologi pendidikan lebih pesat perkembangannya di Amerika Serikat, 
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meskipun tanah kelahirannya sendiri di Eropa. Kemudian, dari Negara Adidaya tersebut 
psikologi pendidikan menyebar ke seluruh benua hingga sampai ke Indonesia. Meskipun 
perkembangan psikologi pendidikan di Eropa tidak seberapa, kenyataannya psikologi 
tersebut tidak lenyap atau bergeser oleh perkembangan psikologi pengajaran dan 
didaksologi. Salah satu bukti masih dipakai dan dikembangkannya psikologi tersebut di 
Eropa khususnya di Inggris adalah masih tetap diterbitkannya sebuah jurnal internasional 
yang berjudul British Journal of Educational Psychology. 

Sekarang makin dewasa usia psikologi pendidikan semakin berkembang ilmunya. Hal ini 
terbukti dengan semakin banyaknya fakultas psikologi dan fakultas pendidikan di universitas 
terkemuka di dunia yang membuka jurusan atau spesialisasi keahlian psikologi pendidikan 
yang biasanya digabung dengan bimbingan penyuluhan atau BP. Kenyataan lain yang 
menunjukan kepesatan perkembangan psikologi pendidikan adalah semakin banyaknya 
ragam cabang psikologi dan aliran pemikiran psikologis yang turut berkiprah dalam riset-
riset psikologi pendidikan. Diantara aliran psikologi yang paling menonjol adalah: 

a. Aliran Humanisme 

b. Aliran Behaviorisme 

c. Aliran Psikologi Kognitif.  

 

8. Georg Hegel  

Hegel lahir pada 27 Agustus 1770 di Stuttgart di selatan-barat Jerman. Ayahnya, Georg 
Ludwig Hegel, adalah sekretaris kantor pendapatan di istana Adipati Württemberg. ibunya, 
Maria Magdalena Louisa adalah seorang putri terdidik dari seorang pengacara di Pengadilan 
Tinggi Kehakiman di pengadilan Württemberg yang meninggal ketika Hegel adalah berumur 
tiga belas. Beliau merupakan seorang tokoh termuka  di Jerman pada awal abad ke -19 
mengenai pergerakan idealisme.Beliau juga terkenal dengan sistemnya yaitu dialektika 
untuk menjelaskan seluruh sejarah filsafat, ilmu pengetahuan, seni, agama, dan politik. 
Hegel di anggap sebagai seorang filsuf yang mempelopori pemikiran Jerman pada abad ke-
19. Banyak filsuf dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran dari seorang George Wilhelm 
Friedrich Hegel. Salah satu filsuf yang mengadopsi teori dari Hegel adalah  Karl Max 
mengenai Lanskap politik pada abad ke-20. 

Hegel hidup dalam sebuah zaman yang penuh konflik. Revolusi Perancis yang mencita – 
citakan kebebasan, persamaan, dan persaudaraan telah mengubah sistem monarki absolut 
yang selama ini dianut oleh negara tersebut. Universitas Tübingen yang merupakan 
universitas yang konservatif. Sehingga universitas tersebut melarang penyebaran teks – teks 
filsafat abad pencerahan (renaissance) yang sarat dengan ide otonomi dan kebebasan 
individu. Hal ini bertentangan dengan pemikiran Hegel. Sehingga ia tetap membaca secara 
intensif tulisan – tulisan  J.J. Rousseau dan Immanuel Kant.  

Semangat pencerahan ini mendorong Hegel untuk menolak berbagai larangan yang 
ditetapkan oleh Universitas Tübingen. Hegel menjadi terbuka dengan ide-ide mengenai 
kebebasan, persamaan dan persaudaraan dan menjadi salah satu pemikir yang dengan 
gencar melawan keterbelakangan pemikiran di Jerman saat itu. Kesadaran universal yang 
dicetuskan oleh Hegel merupakan suatu keadaan di mana individu telah sadar bahwa 
kebebasan mutlak harus dimilikinya. Hegel sendiri juga didorong oleh para pemikir lain, 
diantaranya Kant, Fichte dan Shelling.  



 

35 

Hegel mengkritik empirisme Britania dan Kantian melalui pendekatan hukum alam. Hegel 
berargumen bahwa empirisme adalah suatu bentuk kesimpulan yang dibatasi oleh konteks 
dan materi. Sehingga tidak dapat membentuk membentuk proposisi yang berlaku universal 
mengenai konsep kesadaran reflektif pengalaman sosial dan politik atau konsep lembaga 
sosial dan politik. Gagalnya kesimpulan formalis yang tetap bersifat inti dan terlalu abstrak 
mengakibatkan gagalnya pembentukan konkret antara akal dan pengalaman manusia. Bagi 
hegel, ilmu filsafat menanggug tanggung jawab yang besar mengenai pembentukan 
kekuatan rasional manusia untuk pengalaman hidupnya (egs.edu). `  

Selain kebebasan, Revolusi Perancis juga menyadarkan Hegel akan pentingnya rasionalitas. 
Rasionalitas mendorong manusia untuk menggunakan nalarnya. Hegel menghubungkan 
konsep rasionya (intelek/nalar) dengan Revolusi Perancis, bahwa tidak ada yang bisa 
dianggap sah dalam konstitusi kecuali ia dinilai benar oleh rasio (Marcuse,2004). Rasionalitas 
menjadi standar bagi Hegel untuk memutuskan apakah suatu peraturan bisa diterima atau 
tidak. 

Di dalam karyanya “The Phenomenology Of Mind”, Hegel menggambarkan proses logis yang 
terjadi ketika pikiran manusia dibangkitkan oleh kesadaran sederhana, melewati tahap-
tahap kesadaran diri, penalaran, roh dan agama, hingga akhirnya sampai pada Pengetahuan 
Mutlak. Sistem Hegel dengan mutlak melingkupi segala sesuatunya, semua ini akan 
tergantung pada cara seseorang memandang struktur dasar dan dinamikanya. Keseluruhan 
sistem Hegel terletak pada cara penalaran Hegel yang orisinal, yaitu Metode Dialektika-nya. 
Metode ini diawali dengan adnya “Tesis”. Menurut Hegel tesis  adalah sesuatu yang tidak 
memadai dan tidak lengkap.sehingga saat tesis itu dipikirkan kembali hal tersebut  akan 
menghasilkan lawannya, yakni “Antitesis”. Namun Hegel masih berpandangan kalau tesis 
dan antithesis  juga masih belum lengkap. Sehingga kedua hal yang berlawanan dan 
mempunyai peran masing- masing tersebut akhirnya membentuk suatu “Sintesis”, dimana 
sintesis ini mempertahankan segala sesuau yang rasional dari tesis maupun antitesisnya. 

Setelah itu, pada waktunya sintesis akan kembali menjadi tesis. Sehingga  terjadi 
penggulangan kembali dalam bentuk-bentuk tiga serangkai yang selalu menapaki lebih 
tinggi di dunia (realm) yang lebih rasional. Setelah menjadi lebih rasional, maka ia menjadi 
lebih spiritual, ia pun akan menjadi lebih sadar pada dirinya sendiri maupun pada signifikasi 
yang ia miliki. Proses ini akhirnya sampai pada Pengetahuan Absolut atau Pengetahuan 
Mutlak,  yakni “Roh yang mengenal dirinya sendiri sebagai Roh”. Namun demikian, yang 
terpenting dari sistem ini tetaplah dialektika yang beroperasi dalam segenap tataran, dari 
dunia spiritual yang paling agung hingga proses-proses sejarah, seni, dan Ilmu Pengetahuan 
yang paling suram. 

Metode Dialektika Hegel (yang dirujuknya sebagai logika).Hegel berupaya untuk bisa 
menyingkirkan kekurangan utama dari logika tradisional yang membuktikan bahwa secara 
keseluruhan logika memang nihil. Logika tidak pernah mengungkapkan tentang apa pun 
kecuali dirinya sendiri. Menurut Hegel, tujuan logika adalah kebenaran. Hegel berharap 
bahwa Dialektikanya akan dapat menyingkirkan pemisahan yang terjadi antara bentuk dan 
isi. Hegel megatakan bahwa logika adalah studi mengenai pemikiran. Dan proses Dialektika 
mendaki menuju ke pikiran atau Roh Absolut. Pikiran kita adalah realitas utama (ultimate) 
yang diabstraksikan dari bentuk-bentuk partikular yang ia asumsikan di dunia alamiah. 
Pikiranlah yang membentuk dunia. Karena itu, studi mengenai cara kerja pikiran akan 
mengungkapkan bagaimana dunia bekerja. Dari pernyataan tersebut dapat diungkapkan 
bahwa tak adanya realitas objektif yang tidak tergantung pada pikiran. Dalam karyanya 
yang berjudul “The Phenomenology Of Mind”, Hegel memang berdalih bahwa pikiran 
adalah realitas objektif, dan begitu pula sebaliknya. Keduanya adalah satu dan hal yang 
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sama. Ini berarti bahwa ketika logika ditujukan pada pikiran, maka ia ditujukan pula ke arah 
realitas. Dengan demikian, subjek logika adalah “ Kebenaran Sebagaimana Adanya” . karena 
itu, Dialektika beserta metode tiga serangkainya, yakni tesis, antitesis dan sintesis, memiliki 
bentuk sekaligus juga isinya. Dialektika bekerja dengan cara yang sama dengan cara pikiran 
bekerja dan berurusan dengan kebenaran sebagaimana adanya.  

Contoh aplikasi dialektika (diambil dari Bertrens, 1979:69): Ada tiga bentuk Negara: yang 
pertama adalah Diktator.Di Negara tersebut hidup warga Negara diatur dengan baik, tetapi 
warga Negara tidak memiliki kebebasan (tesis). Yang kedua adalah Negara anarki (antitesis). 
Dalam bentuk ini warga Negara memiliki kebebasan tanpa batas, tetapi kehidupan kacau. (3) 
Tesis dan Antitesis ini disintesis, diamana sintesisnya yaitu Negara demokrasi. Dalam bentuk 
ini kebebasan warga Negara dibatasi oleh undang-undang, dan hidup masyarakat tidak 
kacau. 

C. Latihan soal mandiri (quiz) 

1. Aliran yang menentang konsep agama dan dogma religius adalah… 

a. Rasionalisme 

b. Positivisme 

c. Empirisme 

d. Pre-rasionalisme 

e. Pragmatisme 

2. Tokoh yang menganut paham animisme primitif adalah… 

a. Gottfried Leibniz 

b. Nicolas de Malebranche 

c. Baruch “Benedict” Spinoza 

d. Ernst Mach 

e. Auguste Comte 

3. Hukum 3 tahapan menurut Auguste Comte yang didasarkan pada esensi, prinsip, dan dalil yang 
tidak terlihat adalah… 

a. Tahap ilmiah 

b. Tahap teologis 

c. Tahap metafisikal 

d. A dan B benar 

e. Semua benar 

4. Sumber pengetahuan menurut Nicolas de Malebranche adalah…. 

a. Bawaan lahir dan muncul dari pengalaman 

b. Bersumber dari pengamatan yang tepat dan tidak berubah-ubah 

c. Datang dari Tuhan dan manusia hanya mengetahui hal-hal yang diperlihatkan atau 
diungkap Tuhan pada manusia 

d. Manusia memperoleh pengetahuan melalui kegiatan menangkap objek 

e. Alam merupakan sumber pengetahuan yang terbuka luas bagi setiap manusia. 

5. Di bawah ini yang merupakan karya dari Auguste Comte adalah… 

a. System of Positive Psychology 

b. System of Negative Psychology 

c. Course of Positive Politics 

d. System of Negative Politics 

e. Course of Positive Psychology 
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6. Di bawah ini yang bukan teori dari Ernst Mach adalah… 

a. Yang dialami individu hanyalah fenomena sensori atau mental 

b. Konsep ilmiah tidak didasarkan pada realita utama atau esensi yang diakuinya 

c. Ilmu pengetahuan berkonsentrasi pada apa yang diketahui secara pasti 

d. Individu dapat mengalami dunia fisik secara pasti 

e. Konsep ilmiah didasarkan pada prosedur yang digunakan untuk mengukur 

7. Auguste Comte dapat memiliki pandangan yang lebih elit terhadap komunitas setelah berdiskusi 
dengan… 

a. Henri de Saint-Simon 

b. John Stuart Mill 

c. Ernst Mach 

d. Descartes 

e. John Locke 

8. Pengertian dari Denial of Free Will adalah… 

a. Tubuh harus dipelihara dalam rangka hubungannya dengan pikiran 

b. Interaksi emosi dasar yang dapat ditansfer dari satu objek atau orang ke yang lainnya 

c. Pikiran yang tidak jernih harus dijernihkan dan bahwa gairah harus dikontrol oleh pikiran 
yang rasional 

d. Tuhan tidak hanya menggerakan bumi namun juga terus hadir dimanapun di alam 
semesta 

e. Tuhan adalah alam dan manusia bagian dari alam. Manusia menjalankan apa yang 
harus dijalani karena sudah seharusnya terjadi 

9. Tokoh yang memiliki pemikiran bahwa semua hal hidup dan dunia terdiri atas unit kehidupan, 
bahkan mata telanjang tidak dapat melihatnya adalah…. 

a. Ernst Mach 

b. Gottfried Leibniz 

c. Auguste Comte 

d. Nicolas de Malebranche 

e. Baruch “Benedict Spinoza” 

10. Perbedaan antara pre-rasionalisme dan rasionalisme adalah… 

a. Pre-rasionalisme tidak menyatakan pertentangan terhadap ide bawaan lahir, sedangkan 
rasionalisme menentang ide bawaan lahir 

b. Pre-rasionalisme memiliki alasan mengapa tindakan lebih diinginkan daripada yang lain, 
sedangkan rasionalisme menyatakan bahwa pengalaman dan ingatan menentukan 
bagaimana seseroang berpikir atau bertindak 

c. Pre-rasionalisme didasarkan pada mechanistic cause of behavior, sedangkan 
rasionalisme berdasarkan reasons of behavior 

d. Pre-rasionalisme merespon sensasi dan ide secara manual dan spontan, sedangkan 
rasionalisme mengolah informasi sensasi dan memberi penjelasan atas informasi 
tersebut 

e. Pre-rasionalisme bersifat aktif, sedangkan rasionalisme bersifat pasif 
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III.  BEHAVIORISME & NEOBEHAVIORISME  

A. Behaviorisme  

PSIKOLOGI OBJEKTIF – RUSIA  

a. Ivan M. Sechenov 

Berusaha menjelaskan fenomena fisik berdasar asosiasinisme dan materialisme. Tidak 
mengakui bahwa pikiran mempengaruhi perilaku manusia  penyebab awal dari semua 
perilaku/aksi selalu terletak pada stimulasi dari sensori eksternal. Perilaku (overt & covert) 
dipicu oleh stmulasi eksternal dan dihasilkan dari proses fisiologis di dalam otak.  

Pentingnya inhibisi adalah menjelaskan mengapa manusia seringkali secara sengaja 
mengontrol perilaku yang pada dasarnya bersifat refleks (cth: menahan dorongan untuk 
bersin). Selain itu, Inhibisi menjelaskan mengapa ada ketidaksesuaian antara intensitas 
stimulus dengan intensitas respon yang dihasilkan.  

Psikologi harus dipelajari menggunakan metode fisiologi. Ia tidak mengakui metode analisis 
introspektif dalam memahami fenomena psikologi  menggunakan metode fisiologi yang 
objektif, psikologi menjadi ilmu yang positif dan ilmiah. Karyanya tidak banyak 
didukung/diakui, namun menjadi basis bagi perkembangan generasi selanjutnya dari ilmu 
neurofisiologis  

b. Ivan P. Pavlov 

Lebih percaya pada fakta dibanding teori. Fakta dapat berdiri sendiri, sedangkan teori adalah 
konstrak yang dapat dengan mudah ditawarkan dan dengan mudah pula ditolak. Setuju 
dengan Sechenov dimana psikologi harus dipelajari menggunakan konsep dan teknik-teknik 
dalam fisiologi.  

Penelitian terkait sistem pencernaan. Tidak menggunakan operasi pada binatang yang mati 
atau trauma akibat operasi, tp menggunakan manusia dan direplikasi pada anjing.  

 Penemuan refleks yang dipelajari (conditioned reflex). Pengeluaran cairan lambung pada 
anjing dapat dipicu oleh objek/kejadian yang diasosiasikan dengan makanan. Dapat 
dijelaskan melalui prinsip asosiatif – law of contiguity & frequency.  

 Refleks yang tidak dipelajari & yang dipelajari. Merupakan bentuk respon makhluk hidup 
terhadap lingkungan. Unconditioned Reflex merupakan bawaah lahir dan dipicu oleh 
stimulus yang tidak dipelajari (unconditioned stimulus/US) – contoh pemberian bubuk 
makanan (US) pada mulut anjing yang lapar akan meningkatkan aliran air liurnya 
(Uncond. Responses/UR)  hubungan bergantung pada fungsi biologis dari makhluk 
hidup. Conditioned Reflex bukan fungsi biologis yang alami, dimana stimulus yang netral 
secara biologis (conditioned stimulus/CS) – karena sifat contiguity dengan US – 
mengembangkan kemampuannya untuk menghasilkan respon yang serupa dengan UR – 
yang kemudian disebut conditioned response (CR) 

 Perangsangan dan Inhibisi. Semua aktivitas sistem syaraf pusat dapat dikatakan sebagai 
perangsangan maupun inhibisi. Semua perilaku bersifat refleksif – didahului oleh 
stimulasi. Tanpa inhibisi: US  UR, CS  CR. Melalui pengalamannya, individu belajar 
untuk membatasi perilaku refleksif  

 Kepunahan, Pemulihan secara spontan, dan Disinhibisi. Kepunahan (extinction) terjadi 
saat prinsip contiguity tidak lagi terjadi. Bila pada suatu saat, prinsip contiguity kembali 
dijalankan, maka CR akan muncul kembali (Spontaeous recovery/ SR). SR menunjukkan 
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bahwa kepunahan tidak menghilangkan CR, namun sebatas membatasinya (inhibisi)  
maka SR merupakan suatu bentuk disinhibisi (hilangnya pembatasan) 

 Sikap terhadap Psikologi. Pavlov memandang rendah psikologi karena menggunakan 
introspeksi dalam mempelajari kesadaran, namun sangat menghormati Thorndike 
karena menggunakan penelitian yang sistematis dan objektif terhadap proses 
pembelajaran binatang 

 Pavlov dan Asosiasinisme. Mengeklaim bahwa Ia berhasil menemukan mekanisme 
fisiologis yang dapat digunakan untuk menjelaskan asosiasinisme 

c. Vladimir M. Bechterev 

 Mendirikan laboratorium psikologi eksperimen pertama di Rusia karena pengaruh dari 
Wundt & Du Bois-Reymond.  

 Mempelajari hubungan stimulasi lingkungan & perilaku manusia  

 Refleksology. Studi yang sangat objektif terhadap perilaku manusia yang mencoba 
memahami hubungan antara pengaruh lingkungan dengan perilaku yang nampak (overt 
behavior). Mempelajari perilaku (seperti ekspresi wajah, gestur, cara bicara) dengan 
kondisi fisik, biologis, dan terutama sosial  

 Bechterev vs. Pavlov. Conditioned reflex = association reflex. Berbagai kritik disampaikan 
pada Pavlov (metode sulit dilakukan pada manusia, refleks sekresi adalah bagian yang 
tidak penting dari perilaku makhluk hidup, unreliable & sulit diukur secara akurat)  

d. John B. Watson 

Psikologi Objektif Ala Watson 
Watson merupakan salah seorang yang kurang tertarik dengan fisiologi dan lebih tertarik 
dengan menghubungkan stimulus dan respon. Watson menjelaskan bagaimana perilaku 
terjadi ketika penyebab sebenarnya tidak diketahui. Dengan begitu, pendekatan Watson 
dalam mempelajari organisme (termasuk manusia) lebih dekat ke Bechterev, baik secara 
metodologis dan fisiologis. 

Tujuan dari Psikologi 
Pada tahun 1919 Watson sepenuhnya menguraikan psikologi dengan stimulus-responnya. 
Pada tahun 1913 Watson menyatakan tujuan psikologi sebagai ilmu untuk memprediksi dan 
kontrol perilaku. Pada tahun 1919 Watson menjelaskan secara lebih lanjut mengenai aturan 
atau tolak ukur yang dikedepankan dalam behavioris adalah stimulus dan respon. Watson 
menyiratkan bahwa refleks yang spesifik ditimbulkan oleh rangsangan yang spesifik pula. 
Menurut Watson, sasaran dari psikologi adalah memastikan data dan hukum, dimana ketika 
seseorang ataupun hewan diberikan stimulus, psikologi bisa memprediksikan respon apa 
yang akan diberikan oleh orang ataupun hewan itu.  

Tipe-tipe Perilaku dan Bagaimana Mempelajarinya 
Menurut Watson, segala jenis tindakan manusia, termasuk berpikir, masuk ke dalam empat 
tipe behavior, diantaranya : 
1. Explicit learned behavior, merupakan tingkah laku yang dipelajari dan tampak nyata, 

seperti berbicara, menari, dan sebagainya. 
2. Implicit learned behavior, merupakan tingkah laku yang dipelajari dan tidak tampak 

secara nyata, seperti peningkatan detak jantung karena melihat jarum suntik, dan 
sebagainya. 

3. Explicit unlearned behavior, merupakan tingkah laku yang tidak dipelajari dan tampak 
nyata, seperti bersin, berkedip, bernafas, dan sebagainya. 
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4. Implicit unlearned behavior, merupakan tingkah laku yang tidak dipelajari dan tidak 
tampak, seperti sekresi enzim yang ada di dalam tubuh, dan lain-lain. 

Watson menyajikan empat metode untuk mempelajari perilaku, yaitu : 
1. Observation, yaitu dengan cara mengobservasi secara alami maupun eksperimen, dimana 

peneliti yang mengontrol situasi. 
2. Conditioned-reflex method, menggunakan metode dari Pavlov dan Bechterev. 
3. Testing, yaitu mengambil sampel dari tingkah laku. 
4. Verbal reports, yang mana Watson perlakukan sebagai salah satu tipe dari overt behavior. 

Bahasa dan Berpikir 
Bagi Watson, bahasa dan pemikiran adalah bentuk dari behavior. Berbicara dengan diri kita 
sendiri merupakan aktivitas berpikir yang merupakan salah satu tipe dari behavior. Berpikir 
merupakan speech internal kita. Dengan kata lain, berpikir adalah sebuah proses 
pengungkapan gagasan kepada diri sendiri tanpa memperlihatkannya secara nyata. 
Woodworth menyatakan ketidaksetujuannya mengenai pendapat Watson yang 
menyamakan speech = pemikiran, karena menurutnya, sangat sulit bagi seseorang untuk 
mengungkapkan isi pikirannya dengan kata-kata. 

Peran Insting pada Perilaku 
Menurut Watson naluri adalah hal yang sangat penting. Naluri adalah pola perilaku bawaan, 
naluri yang ada itu berasal dari kebiasaan. Menurut Watson pengalaman dan hal-hal yang 
tidak diwariskan dari orang tua menjadikan seseorang individu menjadi diri mereka sendiri. 
Mengubah pengalaman yang individu alami juga dapat mengubah kepribadian individu 
tersebut, yang disebut radical environmentalism.Watson juga berpendapat bahwa 
lingkungan akan mempengaruhi bagaimana kepribadian kita terbentuk nantinya, sehingga 
Watson membuat satu statement yang terkenal sepanjang sejarah psikologi, yaitu : berikan 
saya selusin bayi yang sehat dan saya akan mengambil secara acak dan akan saya didik 
mereka sesuai dengan tipe spesialis yang saya inginkan, seperti dokter, pengacara, bahkan 
menjadi pengemis dan pencuri. Tanpa memperhatikan kemampuan, kegemaran, 
kecenderungan, pekerjaan dan ras dari nenek moyangnya. 

Emosi 
Watson mempercayai emosi dasar manusia adalah takut, marah, dan cinta. Emosi timbul 
karena rangsangan dari stimulus yang ada. Emosi seperti kebencian, kesombongan, iri, malu 
dan lainnya itu semua berasal dari emosi dasar yang sudah dijelaskan sebelumnya. Setiap 
emosi dasar ditandai dengan ciri ciri tertentu yaitu takut ditandai dengan nafas terengah-
engah, genggaman tangan yang kuat, menangis, dan menutup mata. Marah yang ditandai 
dengan tubuh yang menjadi kaku, nekat, dan adanya gerakan mencolok. Cinta ditandai 
dengan tersenyum, salah tingkah dan sebagainya. Menurut watson, 3 aspek penting dari 
emosi adalah stimulus, reaksi internal, dan reaksi eksternal. 

Experimen Watson dengan Bayi Albert 
Untuk membuktikan emosi dapat mempengaruhi rangsangan lainnya, Watson dan Rosalie 
Rayner melakukan percobaan pada bayi berumur 11 bulan yang bernama Albert. Albert 
ditunjukan tikus putih, ia tidak memperlihatkan rasa takut bahkan Albert ingin mencoba 
menyentuhnya, ketika Albert ingin meraih tikus tersebut, bar baja yang berada 
dibelakangnya dipukul dengan palu dan suara yang timbul sangat keras dan tak terduga, ini 
yang menyebabkan Albert melompat dan jatuh kedepan. Hal yang sama diulangi kepada 
Albert pada esok harinya, reaksi Albert masih sama namun kali ini ia mulai menangis. Karena 
tidak ingin mengganggu Albert percobaan ini diberhentikan seminggu. Seminggu kemudia 
Albert ditunjukan lagi tikus putih tetapi respon yang ia berikan sekarang berbeda yaitu 
Albert tidak lagi tertarik dengan tikus tersebut dan terlihat bahwa Albert sekarang menjaga 
jarak pada tikus tersebut. Dengan adanya pecobaan ini, Watson dengan jelas 
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mendemonstrasikan bagaimana pengalaman bisa memengaruhi stimulasi yang 
menyebabkan respon emosional. 

Peter dan Kelinci  
Watson dan Jones pertama kali mencoba menunjukkan kepada anak Peter yang lain bermain 
tanpa rasa takut dengan benda yang dia takuti, dan ada beberapa perbaikan. Pada saat itu 
Peter terkena demam berdarah dan harus pergi ke rumah sakit. Dalam perawatan,  ia dan 
perawatnya diserang oleh anjing dalam perjalanan mereka pulang dari rumah sakit, dan rasa 
takut Peter semakin meningkat. Watson dan Jones memutuskan untuk mencoba melakukan 
counter conditioning pada Peter. Peter makan siang di sebuah ruangan sepanjang 40 kaki. 
Suatu hari ketika Peter makan siang, kelinci dalam kandang kawat diletakkan cukup jauh 
darinya sehingga Peter tidak terasa terganggu. Para peneliti membuat tanda di lantai pada 
saat itu. Setiap hari mereka memindahkan kelinci sedikit lebih dekat dengan Peter sampai 
suatu hari kelinci itu duduk di samping Peter yang sedang makan. Akhirnya, Peter bisa 
makan dengan satu tangan dan tagan yang lainna bermain dengan kelinci.  Hasilnya 
digeneralisir dan sebagian besar rasa takut Peter yang lain juga menghilang atau berkurang. 
Ini adalah salah satu contoh pertama dari apa yang sekarang kita sebut terapi perilaku. Pada 
tahun 1924 Jones menerbitkan hasil penelitiannya terhadap Peter, dan pada tahun 1974 dia 
menerbitkan mengenai penelitian itu secara lebih rinci. 

 
Pengasuhan Anak 
Waston menganggap bahwa anak-anak merupakan salah satu hal yang sangat penting. Pada 
tahun 1928 Waston menyarank untuk memperlakukan anak-anak sebagai orang dewasa 
kecil. Instrument oleh orangtua dapat menimbulkan kesan kepada anak. Saudara-nya Billy 
James mencatat bahwa banyak orang tidak dipelihara dengan pola asuh behavioris 
mengalami depresi 

Pendidikan Seks  
Watson juga memiliki banyak pengetahuan tentang pedidikan sex, menurutnya secara 
mendesak anak-anak perlu diberikan informasi yang benar, informasi yang obyektif tentang 
seks. Watson terkadang berterimakasih kepada Freud karena sudah membongkar mitos dan 
rahasia seputar seks. Hanya Bertrand Russell yang membahas buku Watson tentang 
membesarkan anak. Meskipun Russell merasa bahwa penekanan Watson pada lingkungan 
sangat ekstrim dan bahwa Watson sudah agak terlalu jauh dalam melarang memeluk dan 
mencium, namun ia memberikan pujian pada pandangan liberal buku Watson itu, meskipun, 
tidak membuat kebanyakan psikolog terkesan. Kejujuran dalam pendidikan seks yang 
menjadikan Watson tampak sepenuhnya mengagumkan bagi Russell. Watson juga 
mengangkat kembali argumen Plato bahwa mungkin akan menjadi yang terbaik bagi orang 
tua dan anak-anak untuk  tidak mengetahui satu sama lain. Sementara siap untuk 
menggemparkan masyarakat Amerika, Russell percaya ini adalah masalah yang layak 
dibahas. Dia mengakhiri dengan mengatakan bahwa tidak ada seorang pun sejak Aristoteles 
telah benar-benar memberikan kontribusi yang mendasar terhadap pengetahuan kita 
tentang diri kita sendiri - dimana Watson memang mendapat pujian yang besar, dari pria 
yang kemudian dianggap sebagai salah satu pemikir dunia yang terbesar. Tak satu pun dari 
ini terkesan paling psikolog yang mengeluh bahwa Watson telah merendahkan diri, yang 
hanya untuk diharapkan, dan ilmu mereka direndahkan, yang hanya akan disesalkan. 
Kejujuran dalam pendidikan seks yang Waston tuntut tampak mengagumkan bagi Russell. 
Waston dikagumi oleh Russell bukan hanya karena pemikirannya tentang membesarkan 
anak namun juga dalam banyak hal seperti dalam sejumlah masalah filosofis, beliau 
mengaitkannya dengan “kesadaran” 
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Behaviorism and good life 
Watson sangat yakin bahwa psikologi berguna dalam kehidupan sehari-hari,dan dia selalu 
menerapkannya kepada dirinya sendiri dan anaknya. Watson berpikir bahwa untuk menjadi 
ilmu,pria dan wanita harus memahami prinsip pertama dari perilaku mereka sendiri. Watson 
berpikir bahwa jika ingin mengatur hidup mereka lebih bersemangat adalah mengajak anak 
anda untuk hidup sehat. Watson membayangkan bahwa betapa indahnya jika setiap individu 
mengajak setiap anak dan indiVidu lain untuk hidup sehat. 

 
Belajar 
Watson berpikir bahwa hal penting dalam mengkondisikan diri sendiri adalah harus bisa 
mengasosiasikan waktu.karena jika tidak akan bisa menyebabkan pergesekan atau 
perselisihan. Penjelasan Watson tentang belajar lebih mirip dengan penjelasan pavlov dan 
bechterev  daripada penjelasan Thorndike. Di saat kita belajar dalam suatu kelompok maka 
respon dalam situasi belajar tersebut akan menjadi lebih bagus. Kondisi belajar stimulus dan 
tidak stimulus juga mempengaruhi faktor keseriusan dalam menangkap ilmu dalam 
pelajaran. 
 
Mind-body problem 
Ada empat jenis hubungan mind-body 
- Pikiran mempengaruhi tubuh dan sebaliknya  tubuh dan pikiran saling berinteraksi. 
- paralelisme psikofisik, bahwa tindakan mental dan fisik berhubungan secara paralel tanpa 

interaksi. 
- ephiphrnomenalism, tindakan fisik menghasilkan tindakan mental, namun tidak 

sebaliknya 
- phisycal monism (materalism), menolak adanya tindakan mental (kesadaran) 

Pengaruh Watson 
Pandangan Watson terhadap psikologi memiliki dua pengaruh yang amat besar. Yang 
pertama, dia merubah tujuan utama psikologi dari penjelasan mengenai kesadaran, menjadi 
prediksi dan kontrol dari perilaku. Yang kedua, dia membuat perilaku yang tampak menjadi 
subjek utama dari ilmu psikologi. Psikolog seperti Watson, menyangkal keberadaan peristiwa 
mental atau kalaupun mengakuinya ia menganggap bahwa hal ini terjadi begitu saja dan 
seharusnya diabaikan untuk mewakili radical behaviorism. Radical Behaviorism adalah 
sebuah kepercayaan yang menyatakan bahwa perilaku tidak bisa dijelaskan melalui 
peristiwa-peristiwa yang tidak bisa diamati.  
 
Setelah Watson, banyak psikolog mengambil tempat yang ekstrim. Kebanyakan mereka tidak 
menolak pentingnya kognitif yang tidak bisa diamati atau peristiwa fisiologis dari analisisnya 
terhadap perilaku. Mereka menjadikan perilaku sebagai petunjuk dari peristiwa kognitif atau 
fisiologis yang terjadi pada organisme. Beberapa tokoh psikologi memperkenalkan 
methodological behaviorism, tipe kedua dari behaviorism. Methodological behaviorism tidak 
menyalahkan kognitif atau peristiwa fisiologis, namun mereka menekankan bahwa peristiwa 
tersebut dapat divalidasi dengan mempelajari perilaku yang terlihat (bisa diamati). 
 
Meskipun Watson terlihat senang atas kontribusinya terhadap psikologi kontemporer, 
mungkin ia akan merasa kecewa karena gagal menyingkirkan gagasan mengenai kesadaran 
dalam psikologi. Karena nyatanya, saat ini banyak psikolog yang mempelajari proses-proses 
kognitif yang Watson abaikan. Pada tahun 1957, APA (American Psychologist Association) 
memberikan penghargaan kepada Watson atas kontribusinya terhadap psikologi. Watson 
merasa sangat terhormat atas penghargaan tersebut, namun karna masalah kesehatannya, 
ia tidak bisa menerimanya secara langsung, sehingga anaknya Billy yang mewakilinya. Gustav 
Bregman mengatakan bahwa selain Freud, Watson adalah sosok yang sangat berpengaruh 
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terhadap sejarah psikologi pada awal abad. Walaupun Waston memiliki kepopuleran yang 
tinggi terhadap dunia Psikologi, namun tetap saja ada pihak yang menentangnya, salah satu 
tokoh yang menentangnya adalah William McDougall 

5. William McDougal (1871-1938) 

William McDougall lahir di Lancashire, Inggris pada tanggal 22 Juni 1971. Dididik di 
sekolah swasta di Inggris dan Jerman, McDougall masuk ke Universitas Manchester saat 
berusia 15 tahun. Empat tahun kemudian ia memulai pelatihan medis di Cambridge dan 
akhirnya memperoleh gelar medisnya dari St. Thomas's Hospital di London pada tahun 1897, 
pada usia 26. Setelah mendapat gelar medisnya tersebut ia menlajutkan pendidikannya di 
University of Göttingen, Jerman untuk belajar psikologi eksperimental dengan Georg Elias 
Müller. Dalam perjalanannya mempelajari ilmu psikologi, McDougall sangat tertarik dengan 
karya karya William James dan menganggap dirinya adalah murid dari James. Sepulangnya 
dari Jerman, ia mengajar psikologi eksperimental di University College di London. Pada tahun 
1904 McDougall dipindah ke Oxford University dan menetap di sana sampai Perang Dunia I. 
Selama perang ia menjabat sebagai korps medis dan bertanggung jawab mengobati tentara 
yang mengalami gangguan mental. 

Pada tahun 1920 McDougall menerima undangan dari Harvard untuk menjadi ketua 
departemen psikologi, posisi ini pernah dipegang oleh William James. Meskipun McDougall 
sebenarnya menggantikan Münsterberg, tetapi ia menganggap dirinya sebagai pengganti 
james. McDougall tinggal di Harvard sampai tahun 1926, ketika ia mengundurkan diri dari 
posisinya. Tahun berikutnya, ia pindah ke Universitas Duke di North Carolina, sampai 
kematiannya pada tahun 1938. Dalam masa hidupnya, McDougall menulis 24 buku dan lebih 
dari 160 artikel. 

Meskipun McDougall menghabiskan banyak waktu untuk berdebat dengan Watson, ia 
termasuk orang pertama yang mendefinisikan psikologi sebagai ilmu yang mempelajari 
tentang perilaku. Contohnya, pada tahun 1905 ia mengatakan bahwa psikologi mungkin 
yang terbaik dan paling komprehensif didefinisikan sebagai ilmu positif dari perilaku 
makhluk hidup. Dalam bukunya yang sangat sukses, An Introduction to Social Psychology 
(1908), ia menguraikan beberapa pokok bahasan yang salah satunya memuat pernyataan 
bahwa seorang psikolog tidak boleh puas dengan pemikiran yang sempit bahwa istilah 
psikologi terbatas sebagai ilmu kesadaran. Meskipun demikian, Mc Dougall tidak 
menyangkal pentingnya peristiwa mental. McDougall berpikir bahwa orang bisa mempelajari 
peristiwa tersebut secara objektif dengan cara mengamati pengaruhnya pada perilaku. 

Purposive Behavior 

Tipe perilaku yang dipelajari oleh McDougall berbeda dengan perilaku refleks di Rusia, 
atau secara umum berbeda dengan Watson. McDougall mempelajari tentang perilaku 
purposif yang mana berbeda dengan perilaku refleks. 

1. Perilaku purposif bersifat spontan. Berbeda dengan perilaku refleks, perilaku ini tidak 
memerlukan stimulus. 

2. Karena tidak ada stimulus, perilaku purposif berlangsung untuk waktu yang relatif lama. 
3. Sifatnya bervariasi. Meskipun tujuan dari perilaku ini biasanya konstan, individu akan 

mencapai tujuan dengan perilaku yang bervariasi. Jika muncul kendala, alternatif 
perilaku lain akan digunakan untuk mencapai tujuan. 

4. Perilaku ini akan berhenti ketika tujuan sudah tercapai. 
5. Perilaku ini akan semakin efektif jika terus dilatih. Dimana, aspek-aspek yang tidak 

berguna akan dihilangkan. Perilaku trial-and-error adalah perilaku purposif bukan 
merupakan perilaku refleks. 
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McDougall melihat perilaku sebagai sesuatu untuk mencapai tujuan dan distimulasi 
oleh beberapa motif daripada stimulus lingkungan. Dia percaya, tokoh behaviorist yang 
menolak adanya tujuan dari sebuah perilaku sudah melupakan aspek yang paling penting. 
McDougall menyebutknya sebagai psikologi harmonik (berasal dari bahasa Yunani, home 
yang berarti dorongan).  

Pentingnya Insting 

McDougall tidak percaya bahwa perilaku yang disengaja dirangsang oleh lingkungan, 
melainkan oleh energi instingtual. Kepercayaan kepada Insting membentuk inti dari teori 
McDougall, dan McDougall (1908) mendefinisikan insting sebagai: Sebuah warisan atau 
bawaan disposisi psiko-fisik yang menentukan dirinya untuk memahami dan memperhatikan 
objek dari kelas tertentu, untuk mengalami kegembiraan emosional dari kualitas tertentu 
seperti pada mengamati benda, dan bertindak dalam hal itu dengan cara tertentu, atau 
setidaknya, untuk memicu dorongan untuk tindakan tersebut. 

Menurut McDougall, semua organisme, termasuk manusia, yang lahir dengan 
sejumlah insting yang memberikan motivasi untuk bertindak dengan cara tertentu. Setiap 
Insting memiliki tiga komponen: 
1. Persepsi. Ketika insting aktif, seseorang akan bertindak terhadap rangsang untuk 

memenuhi kepuasannya. Misalnya, seseorang yang lapar akan mencari makan, 
disesuaikan pula dengan keadaan lingkungan. 

2. Tingkah Laku. Ketika insting aktif, seseorang akan cenderung melakukan hal-hal yang 
berkaitan dengan kepuasannya. Maka, seseorang akan terlibat dalam perilaku yang 
diarahkan pada suatu tujuan sampai kepuasan itu tercapai. 

3. Emosi. Ketika insting aktif, seseorang akan merespon dengan emosi yang sesuai dengan 
keadaan lingkungan yang terkait dengan kepuasan atau kegagalan untuk memenuhi 
instingnya. Misalnya, ketika lapar, seseorang akan menanggapi makanan atau apapun 
yang berhubungan dengan makanan (seperti bau atau makanan) dengan emosi positif 
(seperti rasa bahagia) dan peristiwa-peristiwa yang menghalangi kepuasan (tidak 
memiliki uang) dengan emosi negatif (sedih)  

 
Walaupun daftar insting dari McDougall bermacam-macam selama bertahun-tahun, 

berikut ini adalah daftar yang ia berikan pada Outline Of Psychology (1923, p. 324). 

 Insting melarikan diri didampingi dengan emosi takut. 

 Insting berkelahi didampingi dengan emosi marah. 

 Insting keengganan didamping dengan emosi jijik. 

 Insting proteksi didampingi dengan emosi cinta dan kelembutan. 

 Insting memohon (untuk meminta pertolongan) didampingi dengan emosi kesulitan, 
perasaan untuk menolong. 

 Insting kecocokan didampingi sengan emosi nafsu. 

 Insting penasaran didampingi dengan emosi perasaan terhadap misteri, ketidak tahuan. 

 Insting pengajuan didampingi dengan emosi rendah diri, pengabdian, kerendahan hati. 

 Insting penuntutan didampingi dengan emosi perasaan gembira, unggul, berani. 

 Insting keinginan untuk berbaur dalam lingkungan sosial didampingi dengan emosi 
perasaan kesepian, terisolasi, nostalgia. 

 Intsing mencari makan didampingi dengan emosi nafsu makan atau keinginan. 

 Insting penimbunan didampingi dengan emosi perasaan terhadap kewenangan suatu hal 
yang menjadi hak milik. 

 Insting berkonstrusi didampingi dengan emosi perasaan kreatif, membuat, atau 
produktivitas 

 Insting tertawa didampingi dengan emosi terhibur, relaksasi, dan ketidakpedulian 
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The Battle of Behaviorism 

McDougall mengatakan bahwa insting adalah pendorong semua perilaku dari hewan, 
termasuk juga manusia. Sebaliknya, Watson mengatakan bahwa insting tidak ada pada 
manusia dan psikologi harus melepaskan diri dari istilah insting. Watson menolak pentingnya 
reinforcement dalam belajar, dimana pembelajaran dapat dijelaskan melalui prinsip-prinsip 
asosiatif yaitu contiguity, frequency, dan recency. Pada McDougall, kebiasaan berpikir dan 
perilaku akan membantu insting; mereka akan terbentuk karena instingnya terpenuhi. 
McDougall percaya bahwa reinforcement yang berupa pengurangan adalah aspek penting dari 
pembelajaran proses. 

Pada tahun 1929 Watson dan McDougall menerbitkan proceedings yang berjudul “The 
Battle of Behaviorism”. Watson mengatakan bahwa ia akan memperkenalkan kesadaran, baik 
sebagai epiphenomenon atau sebagai kekuatan aktif yang menyisipkan kejadian fisik dan kimia 
yang terjadi pada tubuh, karena adanya  kecenderungan spiritualistik dan vitalistik. Dia tidak 
menemukan bukti di mana saja arus kesadaran sesuai dengan penjelasan William James.  

Gaya argumentative McDougall’s  

Hal ini terlihat pada sambutannya dalam perdebatan: McDougall’s mengakui dalam 
diskusi bahwa dirinya memiliki keuntungan awal atas Dr. Watson. Di sisi lain, Dr Watson juga 
mengklaim dirinya memiliki keuntungan yaitu: 

1. Ada beberapa orang yang mengatakan bahwa mereka tertarik dengan apa pun 
yang berkaitan dengan hal aneh, paradoks,hal tidak masuk akal, dan memalukan yang 
tidak lazim dan bertentangan dengan prinsip-prinsip yang berlaku. 

 
2. Pandangan Dr. Watson menarik bagi banyak orang 

McDougall merespon mengenai ketidakmampuan Watson untuk memahami 
pengalaman-pengalaman yang paling memuaskan pada manusia, contohnya dalam 
mendengarkan musik. McDougall juga tidak menyukai Watson dalam menjual konsep 
behaviorisme yang menurut McDougall sama dengan cara menjual produk umum seperti 
deodoran. Watson bersedia menerima pandangan Psikologis yang dinyatakan oleh Mc 
Dougall, namun dengan menolak semua kemajuan sekitar 25 tahun terakhir yang terjadi 
di psikologi. McDougall bukan satu-satunya tokoh yang percaya bahwa menghilangkan 
pengalaman subjektif dari domain psikologi adalah hal yang kurang tepat.  



 

46 

B. POSITIVISME, POSITIVISME LOGIS, OPERASIONALISME, dan FISIKALISME 

1. POSITIVISME 

 Positivisme merupakan suatu aliran yang memandang ilmu pengetahuan yang ilmiah 
sebagai satu-satunya pengetahuan yang valid dan terpercaya. Hal yang melatarbelakangi 
aliran ini adalah aliran Empirisme dan Sensasionalisme. Dimana aliran-aliran tersebut 
percaya bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman dan bukanlah hal yang dibawa sejak 
lahir. Karakteristik yang mendasari aliran Positivisme diantaranya keyakinan bahwa science 
merupakan pengetahuan yang valid, lalu aliran ini juga percaya bahwa fakta adalah tujuan 
dari ilmu pengetahuan. Positivisme juga berpendapat bahwa fungsi filsafat adalah untuk 
menemukan prinsip umum dari seluruh pengetahuan serta menggunakannya untuk 
menuntun manusia dalam bertindak. 
 Salah satu tokoh yang terkemuka dalam aliran Positivisme adalah Auguste Comte 
(1798-1857). Bagi Comte, ilmu pengetahuan adalah hal yang dapat diobservasi, sehingga 
pengalaman inderawi dapat dirasakan bersama dengan individu lainnya. Beliau adalah sosok 
yang tertarik akan pengetahuan apabila pengetahuan tersebut dianggap menguntungkan 
bagi perkembangan masyarakat. Maka dari itu, segala pengetahuan, baik yang ilmiah 
maupun tidak, hanya dianggap penting apabila memiliki nilai yang praktis. Menurut Comte, 
ilmu pengetahun seharusnya dapat digunakan untuk menemukan hubungan diantara 
fenomena yang ada. Tujuannya adalah untuk membentuk suatu laws (hukum) yang dapat 
memprediksi dan mengontrol peristiwa sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup. Hal 
tersebut sesuai dengan slogan favorit Comte, yakni “know in order to predict”. 
 Auguste Comte juga terkenal dengan hukum tiga tahapan berpikir dalam 
masyarakat, yakni tahap teologis, metafisikal, serta tahap ilmiah. Tahap teologis merupakan 
tahapan awal dan primitif, dimana masyarakat masih mempercayai hal-hal yang sifatnya 
mistis dan takhayul. Selanjutnya adalah tahap metafisikal dimana suatu penjelasan didasari 
oleh hal-hal yang inmaterial (tidak terlihat) seperti esensi, prinsip, dan hukum. Terakhir 
adalah tahapan tertinggi dimana masyarakat sampai ke tahap ilmiah sehingga masyarakat 
berasumsi bahwa setiap hal dapat diprediksi dan dikontrol. 
 Kemudian pada akhir tahun 1840-an, Comte mendiskusikan aliran Positivisme 
selayaknya sebuah kepercayaan atau agama. Bagi beliau, ilmu pengetahuanlah satu- satunya 
hal yang dibutuhkan dan seharusnya dipercaya, sehingga beliau meragukan keberadaan 
agama. Comte sendiri mengurutkan ilmu pengetahuan berdasarkan waktu 
perkembangannya, yakni matematika, astronomi, fisika, kimia, fisiologi, biologi, dan 
sosiologi. Ilmu psikologi tidak termasuk karena menurut Comte psikologi merupakan analisis 
introspektif dari pikiran manusia dan bukan ilmu pengetahuan. Selain itu Comte juga 
memiliki dua metode dalam mempelajari individu secara objektif, yakni dengan metode 
phrenology (usaha menghubungkan kejadian mental dengan proses anatomi dan proses 
otak) dan dengan mempelajari pikiran melalui produknya, yaitu perilaku yang tampak. 
 Comte bersikeras bahwa yang bisa kita yakini itu hanyalah data yang dapat 
diobservasi secara publik. Bentuk lain positivism kemudian muncul di bawah kepemimpinan 
fisikawan Ernst March. March, seperti Comte, bersikeras bahwa ilmu pengetahuan hanya 
berkonsentrasi pada apa yang bisa diketahui dengan pasti. Namun March setuju dengan 
anggapan dari Berkeley dan Hume-bahwa kita tidak dapat hanya mengalami sensasi atau 
fenomena mental. Menurut March ”tidak ada pengetahuan terdahulu dari dunia, hanya ada 
pengalaman, ketika sistematis terorganisir, dapat mengklaim status pengetahuan ilmiah”. 
Dalam perjanjian dengan Hume, March menyimpulkan bahwa yang disebut hubungan sebab 
dan akibat tidak lebih dari hubungan fungsional antara fenomena mental. Dengan demikian, 
baik Comte dan March yang positivistic memiliki pengertian positif yang berbeda. 
Positivisme direvisi dan akhirnya berubah menjadi positivisme logis. Melalui positivisme logis 
kita dapat melihat bahwa filsafat positivisik memiliki dampak terbesar pada psikologi. 
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2. POSITIVISME LOGIS 

 Pada awal abad ke-20 Comte dan Machiavelli menyatakan bahwa ilmu adalah segala 
sesuatu yang dapat diobservasi langsung, namun kenyataannya banyak konsep teori yang 
tidak dapat diamati secara langsung seperti gravitasi dan atom. Masalahnya adalah 
bagaimana teori ilmu tersebut dapat digunakan tanpa terikat metafisikal. Solusinya adalah 
logika positivisme, yang dibagi 2 bagian, yaitu empiris dan teoritis (empiris dan rasional). 
Operasional mengacu pada peristiwa empiris dan teoritis mengacu penjelasan dari apa yang 
diobservasi. Pendukung utama logika positivisme adalah observasi empiris dan suatu teori 
dianggap berguna jika dapat menjelaskan apa yang diamati. 
 Filsuf di Vienna (Vienna Circle, 1924) menggabungkan positivisme Comte dan Mach 
dengan logika formal yang disebut logika positivisme. Bagi mereka, teori abstrak itu 
diperbolehkan asalkan terikat observasi empiris. Dalam buku Language, Truth and Logic 
(1936/1952) Alfred Ayer (1910-1989) menyimpulkan kreterianya, yaitu untuk mendapatkan 
kejelasan dari suatu fakta dilakukan dengan verifikasi. Kita menyebutnya faktual jika fakta 
tersebut mengarahkan kita pada suatu hal, yang jika diterima disebut benar dan jika tidak 
disebut salah. Setiap kasus yang diobservasi akan mengarahkan kita pada satu jawaban atau 
lebih, apabila tidak, kita harus menyimpulkannya dengan memperhatikan secara mendalam 
serta mengungkapkannya dengan bahasa yang baik. 
 Logika positivisme sangat berperan pada ilmu psikologi terutama pada behaviorisme 
(berteori tanpa mengorbankan objektivitas). Psikologi mulai masuk pada Koch (1959) 
bernama age of theory. Hebert Feigl (anggota Vienna Circle) membawa logika positisme ke 
U. S dimana S.S Stevens (1935) adalah orang pertama yang percaya bahwa Psikologi 
mengikuti aturan logika positivisme yang ia sebut science of science, yang kemudian setara 
dengan ilmu fisik. Agar hal tersebut terwujud, psikologi harus mematuhi prinsip 
operasionalisme 
 

3. OPERASIONALISME 

 Operasionalisme yaitu penjelasan secara rinci tentang bagaimana konsep-konsep 
akan diteliti. Dalam pandangan ini, konsep terkaitdengan seperangkat tata cara atau 
kumpulan operasi. Operasionalisme menyatakan prinsip-prinsip yang mana keseluruhan 
variabel dalam hipotesis harus dinyatakan dalam bentuk-bentuk yang menjelaskan secara 
pasti bagaimana variabel-varibel tersebut akan diobservasi. Peneliti yang menggunakan 
pendekatan ini umumnya mencari ukuran-ukuran kuantitatif dari konsep dan umumnya 
bersikap pragmatis dimana bagi mereka kesalahan pengukuran bukanlah masalah utama, 
sebab konsep yang tidak terdefinisikan dengan jelas untuk dapat diukur sedikit kegunaannya 
atau bahkan tidak berguna bagi suatu penelitian. 
 P.W Bridgman, seorang ilmuwan yang memenangkan penghargaan nobel, dikenal 
juga sebagai pencetus/penemu teori Operasionalisme ini. Pada tahun 1928, Bridgman 
menerbitkan sebuah buku yang berjudul ”the logic of modern physics” yang membicarakan 
mengenai karakter operasional dari suatu konsep serta bagaimana teori inu diaplikasikan 
dalam physics. Pendekatan operasionalisme menggabungkan tahap satu dan dua yakni 
tahapan teoritis dan empiris dari proposisi dengan perumusan hipotesis dengan tetap 
menganggap tahap ketiga yakni verifikasi merupakan tahap terpisah yang penting. 
Operasionalisme bergantung pada skala pengukuran- measurement, yaitu ada dua kriteria: 
a. Validitas, yaitu derajat ketepatan observasi dalam mengukur apa yang semestinya 

diukur. 
b. Reliabilitas, yaitu derajat yang mengukur konstruksi secara akurat, dan paling sering 

dinilai berdasarkan konsistensinya. 
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 Operasionalisme memiliki pengaruh yang besar di bidang filosomi juga bidang 
keilmuwan/science, contohnya dulu teori metafisika tradisional membangun teori – 
teorinya hanya dari spekulasi dan tidak memperhatikan verifikasi eksperimental, tapi 
setelah teori operationalisme dikembangkan kini setiap teori harus memiliki makna empiris 
sebelum dapat diterima sebagai teori yang bermakna. 
 Operasionalisme juga memberikan pengaruh pada perkembangan psikologi 
behaviorisme yang menggunakan teori operasionalisme ini sebagai “senjata” untuk 
melawan psikologi tradisional terutama dalam bidang introspeksi yang dianggap sebagai 
sumber utama dari ilmu psikologi kala itu. Para behaviorist ingin menggunakan 
operasionalisme untuk memperoleh objektivitas dalam psikologi dan menganggap bahwa 
teori operationalisme ini bersifat public, serta dapat diverfikasi yang berlawanan dengan 
pandangan bridgman yang menjelaskan bahwa operationalisme hanya digunakan untuk 
kepentingan pribadi atau bersifat private experience, hal ini pula yang membuat 
operationalisme sempat menjadi kontroversi di bidang psikologi. Operasionalisme memiliki 
kelemahan, salah satu kelemahannya adalah kecendrungan penyamaan antara empiris 
dengan tataran teoritis. Selain itu, operasionalisme juga membatasi perkembangan teori 
dan kekuatan untuk melakukan generalisasi. 
 Teori operasionalisme dari Bridgman ini tidak lepas dari berbagai macam kritikan 
karena dianggap tidak sesuai dengan teori yang diterapkan pada masa itu tetapi Bridgman 
tetap melakukan berbagai upaya untuk melampaui kepopuleran operationalisme walaupun 
upayanya itu tidak pernah mendapat perhatian lebih, tapi walaupun begitu perhatian yang 
sedikit itu tetap memberikan pelajaran yang bernilai dan dapat menunjukkan arah yang 
produktif menurut pandangan Bridgman. 

 
4. FISIKALISME 

 Fisikalisme adalah sebuah teori yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang ada di 
dunia ini mengacu pada fisik. Istilah fisikalisme pertama kali digunakan oleh filsuf Otto 
Neurath (1882-1945). Neurath menjelaskan poin-poin perjanjiannya dengan kaum 
positivisme dan basisnya yang konseptual, yakni sebagai berikut: 

 Pembangunan sistem yang universal yang akan memahami semua pengetahuan yang 
sudah dilengkapi oleh disiplin ilmu, 

 Penolakan mutlak pada metafisika, dalam artian suatu preposisi tidak bisa 
diterjemahkan menjadi suatu kalimat saintifik yang valid 

 Neurath kemudian menolak pernyataan kaum positivis mengenai bahasa secara 
umum, dan khususnya beberapa ide yang mendasar milik Ludwig Wittgenstein. Dengan 
fisikalisme, Neurath mengajukan prinsip kesatuan ilmu yang menyatukan bahwa semua 
ilmu empiris adalah satu secara fundamental dan terbagi atas berbagai cabang. Cabang-
cabang ini secara praktis berada pada alam. Prinsip ini diarahkan terutama untuk 
menghadapi perbedaan antar ilmu alam dan ilmu sosial-humaniora. 
 Selain Neurath, istilah fisikalisme juga digunakan oleh filsuf Rudolf Carnap (1891-
1970). Carnap menerima prinsip milik Neurath dalam bentuk tesis bahwa keseluruhan 
bahasa ilmu dapat dikonstruksi atas dasar fisika-listik. Carnap juga menolak metafisika 
dalam bukunya yang berjudul The Purpose of Logical Syntax. Carnap menggunakan metode 
analisis logis untuk menolak metafisika. Fungsi analisis logis adalah untuk menganalisis 
semua pengetahuan, semua pernyataan ilmu pengetahuan dan kehidupan sehari-hari, 
untuk membuat jelas arti setiap pernyataan tersebut dan hubungan di antara mereka. Salah 
satu tugas utama dari analisis logis dari proposisi yang diberikan adalah untuk mengetahui 
metode verifikasi untuk proposisi itu. 
 Beberapa filsuf menunjukkan bahwa fisikalisme berbeda dari materialisme karena 
suatu alasan yang tidak terkait dengan yang ditekankan oleh Neurath dan Carnap. Seperti 
namanya, kaum materialis secara historis memegang teguh bahwa segala sesuatu adalah 
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masalah, dimana masalah telah disusun sebagai suatu hal yang “kaku, substansi yang tidak 
masuk akal, dimana ekstensi, benda, dan gerak benar-benar hidup.”. Namun fisika sendiri 
telah menunjukkan bahwa tidak semuanya adalah masalah dalam pengertian ini, contohnya 
adalah gaya seperti gravitasi adalah fisik, tetapi tidak dijelaskan bahwa mereka adalah suatu 
material. Untuk satu hal, banyak fisikalis kontemporer yang menggunakan kata 
‘materialisme’ untuk mendeskripsikan doktrin mereka. Sementara fisikalisme tidak 
diragukan lagi berkaitan dengan kata ‘fisika’, ternyata hal itu juga dikaitkan dengan ‘benda 
fisik’ dan hal ini pada gilirannya juga berhubungan dengan ‘benda’ dan ‘masalah’. 

C. NEOBEHAVIORISME  

1. Edward Chace Tolman 

Biografi 

Edward Chace Tolman lahir pada 14 April 1886 di Massachusetts yang merupakan 
seorang bapak psikolog yang berasal dari Amerika Serikat serta anak dari pembisnis lulusan 
Massachusetts Institute of Technology (MIT). Edward dan kakaknya Richard menempuh 
jenjang perkuliahan di Institusi yang sama dengan ayahnya, MIT jurusan Eksperimen dan 
teori kimia. Namun, Edward melenceng dari jurusan yang ia pilih. Ia mulai tertarik untuk 
belajar filsafat dan psikologi setelah membaca prinsip psikologi dari William James kemudian 
ia mengikuti kursus musim panas yang diadakan oleh Ralph Barton Perry dari filsafat Harvard 
dan Robert Yerkes yang juga merupakan ahli dari Harvard jurusan psikologi. Pada saat itu 
psikologi dipengaruhi oleh Tichener dan James. Psikologi masih diartikan sebagai ilmu yang 
mempelajari pengalaman kesadaran yang bertentangan dengan Edward. Ia mengemukakan 
konsep Psikologi Pusposif dalam Behaviorisme, dari konsepnya Ia menghasilkan teori 
mengenai Behaviorisme Operasional yang dalam perkembangannya cukup dikenal banyak 
pengaruhnya dalam Ilmu Psikologi.  

Difinisi psikologi sebagai pemeriksa dan analisis kesadaran pribadi sudah di cap 
sebagai hal logis. Psikologi saat itu masih diragukan karena terbentuk dari ilmu yang tak 
dapat di komunikasikan.  

Perhatian Edward jatuh pada pandangan dari Yerkes, yang mana dikutip dari buku 
J.B Watson’s Behavior. Kemudian pada tahun 1911 Tolman memutuskan untuk menempuh 
pendidikan pasca sarjana di filsafat dan psikologi Harvard. Ketertarikannya lebih mengarah 
ke psikologi. Setahun kemudian Edward memutuskan untuk meningkatkan bahasa 
Jermannya dengan menghabiskan waktu selama musim panas di Jerman. Saat berada 
disana, ia belajar dengan Kurt Koffka dan Kurt Lewin yang menganut aliran Gestalt. Namun 
teori Gestalt tidak begitu menarik untuk Tolman saat itu, namun mempengaruhi tulisan 
teorinya. Setelah kembali ke Harvard, Tolman belajar tentang materi tak kasat dibawah 
bimbingan Hugo Munsterberg dan dissertasi doktornya yang retroaktif mengganggunya. 

Setelah mencapai gelar doktornya di Harvard pada tahun 1915, Edward diterima di 
sebuah perjanjian di Northwestern University. Ia kemudian menjadi peneliti yang 
compulsive, ia diakui sebagai guru yang sadar diri dan tidak jelas serta takut pada kelasnya. 
Saat US memasuki perang dunia I, ia menulis esai yang mengekspresikan Pemahaman 
Damainya. Pada tahun 1918 ia di berhentikan karena kekurangberuntungan mengajar, tapi 
lebih kepada pemahamannya yang membuatnya di berhentikan. Ia pun pergi ke Universuty 
of California di Berkeley. Ia kemudian menulis sebuah buku pendek berjudul “Drives Toward 
War” untuk menjelaskan dari  sudut pandang psikoanalitik motif manusia mengadakan 
perang. 
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Edward adalah orang yang baik, pemalu dan jujur yang menginspirasi banyak orang  
dan diakui oleh murid dan mahasiswanya. Edward meninggal pada 19 November 1959. karya 
Tolman yang paling terkenal adalah Tikus dan Labirin. Tolman menentang gagasan 
Behavioris dan mengatakan bahwa smua perilaku dan pembelajaran adalah hasil dari pola 
stimulus respon dasar.  

Adapun penghargaan yang telah di raih Tolman adalah : 

 Tahun 1937, menjadi presiden American Psychological Association. 

 Tahun 1940, menjadi ketua Lewin Masyarakat untuk studi Psikologis isu sosial. 

 Tahun 1949, diangkat sebagai Fellow dari American Academy of Arts and Sciences. 

 Tahun 1957, menerima penghargaan khusus dari APA untuk kontribusinya dalam ilmu 
pengetahuan. 

The Use of Intervening Variables 

Edward mendefinisikan perilaku sebagai hasil dari niat dan kognisi manusia. Edward 
percaya bahwa proses kognitif memanglah benar adanya dan memengaruhi penentuan 
perilaku, sebagaimana yang dipercayai oleh McDougall. Ia sempat mengalami dilemma atas 
pandangannya mengenai mentalisme namun ia tahu bahwa untuk menjadi seorang 
behaviorist haruslah terlepas dari unsur tersebut. Bagi Edward, solusi dari dilemma tersebut 
adalah dengan cara memperlakukan peristiwa kognitif sebagai intervening variables atau 
variabel-variabel yang mengintervensi antara peristiwa yang berhubungan dengan 
lingkungan atau suasana dan perilaku. Mengikuti aliran positivismelogis, Edward mengaitkan 
konsep intervening variables miliknya dengan perilaku yang dapat diamati. Secara garis 
besar, Edward percaya bahwa niat dan kognisi berperan sebagai konstruksi teoretis yang 
dapat digunakan untuk mendeskripsikan, memprediksi, dan menjelaskan perilaku.  

Dengan pengenalan intervening variables-nya, Edward membawa teori ilmiah 
abstrak keranah psikologi. Maka, bagi Edward, peristiwa lingkungan sekitar menstimulasi 
peristiwa internal dan tidak dapat diamati dalam diri manusia, yang mana peristiwa internal 
tersebut berperan dalam memunculkan perilaku. Menurut beliau, untuk menerangkan 
perilaku, kita harus mengetahui peristiwa lingkungan sekitar dan peristiwa internal yang 
disebabkannya. Bentuk intervening variables yang paling penting diusulkan oleh Edward 
adalah variable kognitif. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa Edward Tolman adalah seorang 
behaviorist yang bersifat metodologis, bukan radikal. Yang membuatTolman berbeda dari 
tipe behaviorist lainnya adalah kegigihannya dalam mendefinisikan intervening variables 
secara operasional. 

Tolman on Reinforcement 

 Tolman menolak explanation of learning dari Watson dan Thorndike. Dia tidak 
percaya bahwa belajar adalah proses otomatis berdasarkan kedekatan dan frekuensi atau 
dihasilkan dari penguatan. Dia percaya bahwa belajar terjadi terus-menerus, dengan atau 
tanpa penguatan dan dengan atau tanpa motivasi. Sedekat Tolman datang ke konsep 
penguatan adalah konfirmasi. Melalui konfirmasi hipotesis, harapan, atau keyakinan, peta 
kognitif berkembang atau dipertahankan. Binatang belajar apa yang menyebabkan apa 
di lingkungan: Jika tidak ini dan itu, seperti dan seperti akan mengikuti; atau jika melihat 
salah satu stimulus (S1), stimulus kedua (S2) akan mengikuti. karena Tolman menekankan 
pembelajaran adalah hubungan antara rangsangan, posisinya sering disebut teori S-S 
daripada teori S-R. 
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Learning Versus Performance 

Sebagaimana diterangkan, bahwa Hull membedakan antara learning dan performance. Pada 
akhir teorinya, Hull menyatakan bahwa banyaknya jumlah percobaan (trial) yang diperbuat 
merupakan satu-satunya variable belajar. Sedangkan variabel-variabel lainnya, yang ada 
dalam sistemnya merupakan variable capaian (performance). Sehingga performance dapat 
dimaksudkan sebagai perwujudan belajar ke dalam prilaku. 

Menurut Tolman, kita mengetahui banyak hal tentang lingkungan di sekitar kita, akan tetapi, 
kita hanya akan melaksanakan informasi atau pengetahuan itu ketika kita harus 
melakukannya. Dalam status kebutuhan (need), organisme memanfaatkan apa yang telah 
dipelajarinya hingga sampai pada real testing yang bisa menguangi kebutuhan itu.  

1. Organisme membawa kepada bentuk problem-solving berbagai hipotesis, yang bisa jadi 
akan memanfaatkan percobaan untuk memecahkan masalah ini. Hipotesis ini sebagian 
besar didasarkan pada pengalaman terdahulu. Tolman juga percaya bahwa beberapa 
strategi problem-solving bisa jadi merupakan pembawaan. 

2. Hipotesis yang survive, yaitu yang sesuai dengan kenyataan menjadikan maksud atau 
tujuan tercapai. 

3. Ketika ada berbagai tuntutan maupun alasan yang harus dipenuhi, sebuah organisme 
akan memanfaatkan penggunaan informasi yang ada dalam peta kognitifnya. Hal inilah 
yang menjadi dasar perbedaan learning dan performance. 

Laten Learning 

Pembelajaran laten merupakan pembelajaran yang meniadakan adanya imbalan 
atau hukuman. Binatang mengembangkan berbagai pengharapan (hipotesis) yang bisa 
diwujudkan atau tidak oleh pengalaman selanjutnya. Imbalan dan hukuman bermain hanya 
sebagai motivator bagi pencapaian perilaku yang dipelajari, bukan sebagai sebab 
pembelajaran itu sendiri. Tolman sendiri mengakui bahwa behaviorisme ini lebih mirip 
dengan psikologi Gestalt daripada merek behaviorismenya Watson. Dari perspektif kita 
sekarang ini, ia bisa dianggap sebagai salah satu pelopor gerakan kognitif. 

Vicarious Trial and Error 

 Tolman memperhatikan karakteristik tikus dalam kebingungan (jalan simpag siur). 
Sehingga ia bisa memanfaatkannya sebagai pendukung untuk menafsirkan teori belajarnya. 
Seekor tikus sering berhenti pada suatu titik tertentu dan memandang sekelilingnya seolah-
olah berpikir tentang berbagai alternatif yang ada. Kegiatan seperti ini (berhenti dan 
memandang sekelilingnya) yang disebut Tolman sebagai Vicarious Trial and Error, sehingga 
organisme itu bisa membuat kesimpulan sendiri dari berbagai kegiatan yang telah 
dilakukannya. 

 SIX KINDS OF LEARNING 

Dalam artikelnya (1949), "There is More than One Kind of Learning", Tolman membagi 
belajar menjadi enam macam. 

1. Cathexes  
Cathexis (jamak chatexes) mengacu pada kecenderungan belajar untuk berhubungan 
dengan obyek tertentu serta drive state tertentu. Misalnya, makanan tertentu yang 
tersedia bisa jadi mencukupi rasa lapar seseorang yang hidup di suatu negeri. 
Masyarakat yang hidup di suatu negeri, di mana ikan selalu dimakan akan cenderung 
untuk dicari guna memenuhi rasa laparnya. Individu-individu yang sama akan 
menghindari daging sapi atau spageti karena bagi mereka, makanan itu tidak 



 

52 

dihubungkan dengan kepuasan rasa lapar. Karena stimuli tertentu itu dihubungkan 
dengan kepuasan drive tertentu, sehingga stimuli-stimuli itu akan cenderung untuk 
dicari-cari ketika drive itu terulang. 

2. Equivalence Beliefs 
Ketika sebuah "subgoal" mempunyai pengaruh yang sejenis dengan dirinya, maka 
subgoal itu dikatakan mendasari sebuah equivalence belief. Hal seperti ini hamper 
sesuai dengan yang disebut oleh para ahli teori S-R sebagai secondary reinforcement. 
Tolman (1949) menganggap bahwa jenis belajar ini termasuk dalam typical "social 
drives" dari pada physiological drives. Misalnya, sepanjang dapat dipertunjukkan bahwa 
dengan need siswa untuk cinta dan penerimaan yang baik tanpa harus menceritakan 
tentang nilai ataupun kualitasnya, kemudian kita ingin mempunyai bukti untuk 
equivalence belief. Di sini ada sedikit perbedaan antara Tolman dan para ahli teori S-R, 
kecuali pada sebuah fakta di mana Tolman  menyebut "love reduction" sebagai 
reinforcement, dan para teori S-R lebih suka menyebutnya sebagai penurunan drive 
seperti rasa haus atau lapar. 

3. Field Expectancies  
Ini dikembangkan dengan cara yang sesuai menurut perkembangan peta kognitif. 
Sebuah organisme belajar tentang obyek dan fungsinya. Ketika melihat suatu tanda 
tertentu ia mengharapkan sign yang lain akan mengikutinya. Pengetahuan umum 
tentang lingkungan digunakan untuk menerangkan latent learning dan place learning. 
Hal seperti ini bukan merupakan S-R learning melainkan S-S learning atau sign-sign 
learning. Di mana ketika seekor binatang melihat suatu sign, maka ia belajar dan 
berharap akan diikuti oleh yang lain. Satu-satunya "reinforcement" yang penting untuk 
jenis belajar seperti ini adalah konfrmasi sebuah hipotesis. 

4. Field-Cognition Modes 
Jenis belajar seperti ini kurang diminati oleh Tolman. Ini adalah sebuah strategi, cara 
pendekatan untuk situasi problem-solving. Hal ini merupakan sebuah tendensi untuk 
menyusun perceptual field dalam bentuk tertentu. Tolman mencurigai bahwa 
kecenderungan ini adalah bawaan, tetapi bisa dimodifikasi dengan pengalaman. 
Sesungguhnya hal paling utama pada strategi yang bekerja dalam pemecahan masalah 
adalah akan dicoba pada situasi yang sama pada masa yang akan datang. Seperti itulah 
field cognition modes yang efektif, atau problem-solving, yaitu memindahkan 
permasalahan-permasalahan yang berhubungan. 

5. Drive Discrimination 
Drive discrimination hanya mengacu kepada fakta bahwa organisme dapat menentukan 
status drive mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka mampu merespon sewajarnya. 
Contohnya, telah ditemukan bahwa seekor binatang dapat dilatih untuk masuk searah 
dalam T-maze, ketika mereka marasa lapar ataupun haus. 

6. Motor Patterns  
Tolman menunjukkan bahwa teorinya sebagian besar itu terkait dengan ide asosiasi 
bukan terkait dengan ide yang berhubungan dengan prilaku. Motor patern learning ini 
merupakan suatu usaha untuk memecahkan sebuah masalah. Tolman menerima 
interpretasi Guthrie tentang bagaimana respon bisa menjadi hubungan dengan stimuli. 

 
Tolman’s Influence 

L. D. Smith (1982) merangkum pentingnya penemuan Tolman,sebagai berikut: 

Dalam mengadopsi dan mengadaptasi konsep-konsep tujuan dan kognisi. Tolman 
membantu melestarikan dan membentuk tradisi psikologi kognitif selama waktu, ketika 
itu hampir dikalahkan oleh ascendancy behaviorisme klasik. Ia mampu dengan 
beaviorisme yang lebih canggih jelan non. Berbagai-watsonian. (p.160) 
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Sekali Tolman mulai mendalikan intervensi variable, teorinya menjadi sangat 
kompleks. Ia menduga beberapa variabel independen dan beberapa variabel intervensi, dan 
kemungkinan interaksi antara dua jenis variabel yang sangat besar. Tolman menyatakan 
penyesalannya atas kesulitan praktis ini. L. D. Smith percaya bahwa teori Tolmans diusulkan 
sebelum teknologi dikembangkan untuk mengevaluasi:  

Kesulitan praktis besar menentukan intervensi variabel dan interaksi mereka. Saya akan 
menyarankan bahwa itu hanya semacam ini kesulitan yang menjadi penurut dengan 
realisasi oleh psikolog pada 1960-an bahwa program computer sangat cocok untuk 
mengekspresikan interaksi yang komplek dalam model pengolahan kognitif. Jika inovasi 
teoritis Tolman menderita keterbatasan technology tersedia di masanya, mereka 
tampaknya akan menderita lagi. (p.464) 

Jelas, Tolman melihat organisme prosesor aktif informasi, dan pandangan seperti itu 
sangat banyak sesuai dengan psikologi kognitif kontemporer. Dalam bab 18 akan melihat 
banyak kesamaan antara teori Tolman dan kedua Psikologi pengolahan informasi dan teori 
kognitif sosial Bandura juga. Meskipun ruang tidak mengizinkan diskusi kita itu, Tolman 
adalah seorang pelopor dalam bidang sedang populer genetika perilaku (Innis,1992). Ia 
adalah orang pertama yang mempublikasikan studi tentang pembiakan selektif untuk 
kemampuan labirin  belajar pada tikus (1924). Itu mahasiswa Tolman, Robert C. Tryon, yang 
namanya menjadi yang paling terkait dengan pembiakan selektif karena studi 
longitudinalnya tikus labirin-labirin cerah dan kusam. 

Pada tahun 1937, Tolman menjabat sebagai presiden ke-45 dari Asosiasi Psikologis 
Amerika (APA) dan pada tahun 1957 menerima Distinguished kontribusi ilmiah penghargaan 
APA dengan kutipan berikut : 

Untuk mengejar kreatif dan berkelanjutan dari integrasi teoritis data multifaset psikologi, 
bukan hanya aspek lebih terbatas dan setujunya ; untuk memaksa berteori keluar dari 
mekanik dan perifer ke pusat Psikologi tanpa kehilangan objektivitas dan disiplin ; untuk 
kembali (manusia) dengan psikologi bersikeras pada perilaku molar yang sengaja disusun 
sebagai unit analisis, yang paling eksplisit digambarkan dalam purposivenya-teori kognitif 
pembelajaran. (American Psychologist, 1958, p. 155) 

2. Clark Leonard Hull 

Clark Leonard Hull (1884-1952) lahir pada tanggal 24 Mei 1884 di Akron, New York. Ia 
merupakan anak dari kedua orang tua yang tidak memiliki pendidikan yang tinggi. Saat 
menempuh pendidikan ia sering terganggu karena adanya pekerjaan di peternakan keluarga. 
Hull sempat terkena demam tifoid pada saat sekolah yang mengakibatkan terjadinya 
gangguan dalam ingatannya. Setelah penyembuhan, ia pergi ke Alma College di Michigan 
untuk belajar teknik pertambangan. Pada saat usianya 24 tahun ia terkena polio yang 
menyebabkan dirinya harus memakai bantuan dalam berjalan. Hull mempertimbangkan 
karirnya agar tidak terlalu sibuk dan dia menginginkan menjadi Unitarian karena bersifat 
bebas “Godless Religion. Ia juga mengatakan bahwa psikologi terlihat nyaman pada 
keunikan persyaratan.  

 
Meskipun Hull menetapkan karir dalam bidang psikologi. Hull akhirnya berhasil untuk masuk 
di Universitas Michigan sebagai junior.  Di antara beberapa program psikologi di Michigan, 
Hull mengambil psikologi eksperimental, dan logika. Setelah lulus dari University of 
Michigan, ia menerima posisi di sebuah sekolah pendidikan di Kentucky.  Akhirnya Hull 
diterima di University of Wisconsin. Hull menerima gelar doktor dari University of Wisconsin 
pada tahun 1918 dan tinggal di sana sebagai instruktur sampai 1929. Hull tidak pernah 
melakukan eksperimen sendiri tetapi dia meninggalkan pengujian yang sebenarnya dari 
teori-teorinya untuk menjadi sukarelawan dan dibayar asisten. 
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Hull diminta untuk mengajar kursus di tes psikologi dan pengukuran. Dia mengamati bahwa 
dasar yang ada untuk bimbingan kejuruan yang tidak objektif, dan upaya untuk memperbaiki 
situasi akhirnya menerbitkan bukunya Aptitude Testing pada tahun 1928. Sebagai bagian 
dari karyanya di daerah ini, Hull menciptakan sebuah mesin yang secara otomatis bisa 
menghitung interkorelasi antara skor tes. Mesin ini, yang diprogram dengan cara  melubangi 
tape, yang hingga saat ini masih disimpan di Smithsonian Institution in Washington, DC 
(Hilgard, 1987). Selain kontribusi untuk konsep belajar dan bakat pengujian,  Hull juga 
mengejar kepentingannya di sugesti dan hipnosis sementara pada University of Wisconsin. 
Selama sekitar periode 10 tahun, Hull dan mahasiswa menerbitkan 32 makalah pada topik 
ini. Karya ini memuncak di Hull Hypnosis dan Sugestibilitas: Sebuah Pendekatan 
Eksperimental (1933). 

Pada tahun 1929 Hull memfokuskan menciptakan mesin yang bisa belajar dan berfikir serta 
studi tentang proses pembelajaran.. Dalam menciptakan psikologi teoritis Hull menggunakan 
ajaran positivisme logis. Hull percaya bahwa sebelum pendudukan psikologi dengan 
kesadaran berasal dari pertengahan antara metafisika dan teologi. Bagaimanapun 
ketertarikan Hull dalam mesin psikis sekarang dikesampingkan, dia menyatakan bahwa 
kepercayaan bahwa jika itu sebuah mesin maka dapat dibangun dengan performa yang 
dapat diadaptasi dari kebiasaan, kebiasaan adaptif dari mahluk hidup dapat dijelaskan dalam 
syarat syarat prinsip mekintis karena kerelaannya untuk berspekulasi tentang penyebab 
internal dari kebiasaan, Hull dan Tolman akhirnya menanamkan logika positif  dalam 
memutuskan teori mereka. Hull merupakan seorang mekanik dan materialis, dan Tolman 
sejauh ini percaya bahwa kondisi mental menentukan kebiasaan, Hull dan Tolman yang ber 
metodologis behavioris, dan akhirnya keduanya menggunakan positivisme logis di dalam 
teori mereka.  
 
Antara 1929 dan 1950, Hull menuliskan 21 artikel teori dalam ulasan kritis, dan di tahun 
1940 ia (bersama penulis Hovland, Ross, Hall, Perkins, dan Fitch) mempublikasikan tentang 
Teori Matematico-Deduktif Tingkat Pembelajaran. Di tahun 1943 Hull mempublikasikan 
tentang prinsip perilaku, salah satu buku yang paling berpengaruh di sejarah psikologi. Pada 
tahun 1948, ketika mempersiapkan nasskah untuk sistem perilaku, Hull terkena serangan 
jantung yang memperburuk kondisi fisiknya yang sudah lemah. Mendekati kematiannya, Hull 
menyatakan penyesalannya yang mendalam karena dia tidak bisa melanjutkan bukunya. Ia 
yakin buku ketiganya paling penting dalam menambah sistem tingkah laku sosial.  

 
Hull’s Hypothetico-Deductive Theory  

Hull mengatakan bahwa fungsi tingkah laku bermanfaat untuk menjaga organism agar tetap 
hidup. Hull dan muridnya mencoba membuat sebuah teori pembelajaran hypothetico-
deductive. Dimana ia mendukung dan memodifikasikan tentang teori belajar yaitu: 

1. Hull mengkaji penelitian yang telah selesai dipelajari  

2. Meringkas penelitian tersebut kedalam general statements atau postulat.  

3. Dari postulat-postulat tersebut, dia menyimpulkan teorema yang menghasilkan 
proposisi yang teruji. 

Pengamatan empiris, dilengkapi dengan dugaan cerdas, adalah sumber utama dari 
prinsip-prinsip utama atau dalil-dalil ilmu. formulasi seperti, saat diambil dalam berbagai 
kombinasi bersama-sama dengan kondisi yang relevan, kesimpulan hasil atau teorema, 
beberapa mungkin setuju dengan hasil empiris dari kondisi tersebut, dan beberapa mungkin 
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tidak. Proposisi utama menghasilkan pemotongan logis, yang konsisten setuju dengan hasil 
empiris yang diamati kemudian dipertahankan, sedangkan yang tidak setuju ditolak atau 
dimodifikasi.  

Menurut Watson tingkah laku dapat dijelaskan melalui asosiasi antara stimulus dan respon. 
Hull mengatakan bahwa intervensi psikologi terkait dengan bawaan drive serta needs. Hull 
mencoba menjelaskan bagaimana angka peristiwa internal berinteraksi yang menyebabkan 
perilaku terbuka. Dalam penjelasan akhir Hull mengenai teorinya, dia telah mendaftarkan 17 
postulat dan 133 teorema. 

Penguatan ( Reinforcement) 

Adanya penguatan dibagi menjadi 2 yaitu drive reduction serta habit strength. Hull 
memperkuat teoritikus. Untuk hull, sebuah biologis seharusnya membuat sebuah dorongan 
di dalam sebuah organisme, dan penyusutan dari dorongan ini merupakan penguatan. Hull 
memiliki teori “drive reduction atau pengendalian dorongan dari penguatan. Untuk hull, 
dorongan adalah sesuatu yang penting walaupun menghalangi stimulus dan respon. 

Kekuatan kebiasaan (SHR) Jika sebuah respon dibuat di dalam situasi tertentu 
menuju pengurangan dorongan, maka kekuatan kebiasaan dikatakan meningkat. Hull 
dengan operasional menetapkan kekuatan kebiasaan, sebuah variable yang menghalangi, 
sebagai nomor dari pasangan yang telah diperkuat antara sebuat situasi lingkungan (S) dan 
sebuah response (R). menurut Hull, peningkatan kekuatan kebiasaan merupakan 
pembelajaran. 

Reaction Potential (Potensi reaksi)  

Dorongan tidak hanya memerlukan kondisi untuk pertolongan tetapi juga penting 
penggiat dari perilaku. Hull menyebutkan kemungkinan potensi respon reaksi yang 
terpelajari (sEr), sebuah fungsi dari kedua jumlah dorongan sekarang (D) jumlah dari berapa 
kali respon yang sebelumnya telah diperkuat di dalam suatu siuasi. Hull menyatakan 
hubungan ini sebagai berikut: SER=SHR x D. jika SHR atau D adalah 0, kemungkinan dari 
resppon yang dipelajari juga menjadi 0. Hull mengemukakan sebagai dasar pikiran beberapa 
variable yang mengganggu lain, beberapa memberikan SER dan beberapa menguranginya.  

Teori Hull Secara Umum 

Teori Hull dapat dilihat dari adanya penjabaran konsep S-O-R yang dimiliki 
Woodworth yang menggunakan definisi operasional. Clark Hull berusaha untuk 
memperlihatkan bagaimana jumlah dari peristiwa interaksi secara internal dapat membuat 
perilaku menjadi terbuka. Teori dari Clark Hull juga termasuk di dalam tradisi Darwin yang 
menyangkut dan mengaitkan penguatan dengan kejadian mereka yang kondusif untuk 
kelangsungan hidup organisme. Teorinya juga mencerminkan hubungan dengan teori 
Darwin, Woodworth, Watson, dan Positivisme logis.  

Pengaruh Hull 

Dalam 10 tahun publikasi Prinsip Perilaku (1943), 40% dari semua studi 
eksperimental  yang sangat dihormati Jurnal Psikologi Eksperimental dan Jurnal Psikologi 
Perbandingan. Angka tersebut meningkat menjadi 70% ketika yang dianggap hanya bidang 
pembelajaran dan motivasi (Spence, 1952).  

Pada tahun 1945 Hull diberikan Warren Medal bergengsi oleh Masyarakat Psikolog 
Experimental. Teori ini mendorong adanya banyak penelitian dan dikembangkan dengan 
tepat dalam bentuk kuantitatif sehingga memungkinkan dapat memprediksi yang diuji 
secara empiris. Setelah kematiannya pada tahun 1952, salah satu mantan dari muridnya 
yang bernama Kenneth W. Spence memodifikasi teori Hull menjadi dikenal sebagai teori 
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Hull-Spence. Sebuah penelitian mengatakan hingga pada tahun 1960an, Spence menjadi 
psikolog yang paling dikutip di dalam jurnal psikologi eksperimental  

Teori Hull juga memenangkan pertempuran dengan teori Tolman dan menjadi 
sangat populer di tahun 1950 hingga 1960. Dibawah pengaruh Spence, saat ini pada 
umumnya dianggap memiliki nilai utama di dalam sejarah. Hull juga mencoba membuat 
suatu teori mengenai perilaku umum, dimana semua ilmu-ilmu sosial dapat digunakan 
sebagai ilmu yang menjelaskan perilaku manusia, dan seluruh programnya memenuhi 
persyaratan positivisme logis dimana segala konsep teoritis didefinisikan secara operasional. 
Meskipun teori Hull dikatakan sebagai suatu hal ilmiah yang cukup baik, tetapi relatif hampa. 
Psikolog merasa terhambat untuk mendefenisikan konsep mereka secara operasional. 
Mereka menyadari bahwa penyelidikan objektif bisa mengambil banyak bentuk dan bentuk 
yang disarankan oleh positivisme logis telah menyebabkan kebuntuan. Dalam banyak hal, 
pendekatan Clark itu akhirnya tidak produktif seperti Titchener.  

3. Edwin Guthrie  

Edwin Ray Guthrie lahir di Lincoln, Nebraska,padatahun 1886, beliau anak pertama dari 5 
bersaudara. Ayahnya memiliki sebuah toko piano di Lincoln di mana ia juga menjual sepeda 
dan furniture. Ibunya telah menjadi guru di sekolah sebelum menikah.Kegemaran Guthrie 
dalam belajar terlihat saat  beliau dan temannya membacaDarwin Origin of Species dan 
Ekspresi dari Emosi pada manusia dan hewan saat mereka berada di kelas 8, beliau juga 
belajar bahasa Yunani dan Latin, serta membaca Xenophon dalam bahasa Yunani.  

 Guthrie lulus dari Universitas of Nebraska pada tahun 1907 dengan gelar BA dalam 
matematika dan phi beta kunci Kappa. Beliau memperoleh gelar MA pada tahun 1910. Pada 
tahun yang sama Guthrie mulai bekerja menjadi  PhD di Universitas. Pada tahun 1914 beliau 
menerima posisi sebagai instruktur filsafat di Universitas of Washington. Pada tahun 1919 
beliau menjadi anggota dari departemen psikologi di University Washington dimana beliau 
sampai menerima posisi sebagai dekan sekolah pascasarjana pada tahun 1943. Dasar kerja 
Guthrie yaitu The Psychology of Learning diterbitkan pada tahun 1935 dan direvisi pada 
tahun 1952. Isi tulisanya adalah non teknis, lucu, karena beliau sangat percaya bahwa setiap 
teori ilmiah, termasuk miliknya sendiri, harus disajikan sedemikian rupa sehingga bisa 
dipahami oleh mahasiswa perguruan tinggi. Beliau juga menempatkan tekanan besar pada 
aplikasi praktis dari ide-idenya. Meskipun beliau memiliki cara pandang dan orientasi 
eksperimental, beliau bersama dengan Horton melakukan satu eksperimen terkait dengan 
teori.Behavioris Guthrie jelas tetapi beliau berdebat dengan behavioris lainnya(seperti 
Watson, Tolman, Hull, dan Skinner), beliau mengatakan teori mereka unparsimonious dan 
terlalu subjektif. Guthrie percaya semua fenomena belajar dapat dijelaskan hanya 
menggunakan satu hukum Aristoteles yaitu law of contiguity.  

The One Law of Learning yang dapat dijelaskan dengan Law of Contiguity, dimana Guthrie 
menyatakan “gabungan stimuli yang telah disertai gerakan akan cenderung muncul kembali 
untuk diikuti oleh gerakan tersebut. Dengan kata lain, apa yang seseorang lakukan terakhir 
adalah apa yang cenderung akan seseorang tersebut lakukan jika situasi tersebut berulang. 
Namun Guthrie merevisi Law of Contiguity yang ia kemukankan , yaitu “apa yang sedang 
diperhatikan menjadi sinyal untuk apa yang sedang dilakukan”. Ini adalah cara Guthrie 
menyadari bahwa organisme dihadapkan dengan banyak stimuli pada waktu tertentu itu 
tidak mungkin membentuk asosiasi dengan mereka semua,sebaliknya organisme merespon 
selektif untuk sebagian kecil rangsangan.  

Guthrie menolak hukum frekuensi, ia menyatakan “pola stimulus menambah penuh 
kekuatan asosiatif dalam kesempatan pertama pengupasan dengan respon”  .Guthrie sadar, 
Aristoteles telah mengamati bahwa pembelajaran bisa di dapatkan dari suatu pengalaman. 
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Aristoteles berkata, faktanya, ada beberapa gerakan, dimana pada pengalaman tunggalnya  
diamana ia lebih berkesan terhadap suatu kebiasaan secara mendalam daripada yang 
mereka lakukan berdasarkan pengalaman dari beberapa waktu, inilah alasannya saat kita 
melihat sesuatu dan kita mengingatnya bahkan lebih baik daripada orang lain yang melihat 
hal tersebut secara terus menerus.Namun, Guthrie juga menyebutkan bahwa bahwa latihan 
juga diperlukan untuk meningkatkan perfoma kerja dari individu tersebut. Ia juga 
menyebutkan antar perbedaan tindakan (act) dan gerakan (movement ), dimana tindakan 
adalah respone spesifik terhadap stimulus tertentu sedangkan gerakan adalah bagaimana 
kita merespon sesuatu dalam berbagai kondisi yang disebut aksi. Jadi dengan belajar aksi ini 
kita sekaligus mempelajari latihan terhadap  respon  tertentu yang dapat meningkatkan 
perfoma kerja.   

Guthrie juga menolak adanya suatu prinsip penguatan atau reinforcement yang 
dikemukakan oleh Thorndike, dimana Thorndike melalui eksperimennya kepada kucing, 
dimana ia menyebutkan bahwa kucing dapat menghindari semua kotak teka-teki karenan 
adanya prinsip penguatan yang diperoleh dari  apa yang mereka lakukan (menghindari kotak 
teka-teki) secara terus menerus. Guthrie menolak pandangan tersebut, Guthrie berpendapat 
bahwa apa yang dilakukan oleh kucing tersebut bukan merupakan prinsip penguatan, tapi 
prinsip ‘baru baru ini’ atau the recency prinsple maksudnya, suatu situasi yang terakhir di 
alami kucing akan terjadi lagi bila situasi tersebut kembali muncul. Hal ini juga diperkuat 
dengan penelitian yang Gusthrie dan Horton lakukan terhadap 800 kucing seperti yang 
dilakukan Thorndike. Mereka juga mengamati kucing yang belajar untuk melarikan diri 
dengan cara yang sama yang terakhir mereka lakukan sebelumnya.Guthrie berpendapat 
bahwa penguatan merupakan susuan mekanik yang mencegah unlearning yang telah 
diterima.  

Menurut Guthrie, tidak hanya belajar yang terjadi dalam satu percobaan tapi juga lupa.Lupa 
terjadi ketika asosiasi Spontanius Recovery (S-R) lama digantikan oleh yang baru.Sehingga 
untuk Guthrie, semua lupa melibatkan pembelajaran baru.Lupa terjadi hanya jika sebuah 
asosiasi Spontanius Recovery yang ada mengganggu dalam beberapa cara.Ketika kita 
dilindungi dari isyarat pendirian kita menyadari bahwa ini dapat mempertahankan hubungan 
mereka dengan respon tanpa batas. Misalnya  seorang perempuan dewasa baru-baru ini 
mengunjungi Norwegia, rumah asli dari orang tuanya.Ia lupa berbicara bahasa Norwegia 
semenjak kematian sang nenek, saat itu ia berusia 5 tahun dan ia percaya bahwa ia lupa 
berbicara bahasa Norwegia. Tetapi selama ia tinggal di Norwegia, ia merasa heran mengapa 
ia merasa fasih dalam bercakap-cakap menggunakan bahasa Norwegia. Suasana yang ia 
rasakan seperti saat ia masih kanak-kanak dan ia tidak bisa menemukan suasana seperti ini 
di Amerika. Lupa tidak akan memudarkan respon stimulus asosiasi bergantung pada selang 
waktu, tetapi membutuhkan waktu belajar aktif dalam situasi tertentu.  

Selain hal tersebut terdapat beberapa pendapat Guthrie mengenai merubah kebiasaan. 
Diman Guthrie berpendapat  bahwa semakin besar stimulus dapat menimbulkan tindakan, 
semakin kuat pula kebiasaan tersebut. Karena kebiasaan adalah tindakan yang telah 
dihubungkan sengan stimulasi. Ada satu hal yang dapat dilakukan untuk mengubah 
kebiasaan yang tidak diinginkan. Caranya ialah mengamati stimulus yang menimbulkan 
tindakan tersebut, lalu menunjukkan tindakan lain terhadap stimulus tersebut datang lagi. 
Sehingga saat stimulus tersebut datang lagi, yang muncul adalah tindakan baru (yang 
diinginkan).  

Guthrie juga berpendapat efektivitas hukuman bukan ditentukan oleh rasa sakit itu tapi apa 
yang menyebabkan organisme untuk melakukannya adanya rangsangan yang menimbulkan 
perilaku yang tidak diinginkan. Jika hukuman memunculkan perilaku yang bertentangan 
dengan perilaku yang tidak diinginkan di hadapan rangsangan, itu akan efektif. Jika tidak, itu 



 

58 

menjadi tidak efektif. Selain itu, dorongan dapat menjaga stimulus agar tetap bertahan, dan 
menjaga organisme agar tetap aktif hingga tujuan tercapai. Mempertahankan stimulus dapat 
secara internal dan eksternal. Ketika suatu tindakan organisme yang berguna untuk 
membatasi pertahanan stimulus, tindakan tersebut berasosiasi dengan pertahanan stimulus. 
Hal tersebut dikarenakan prinsip recency, tindakan yang muncul terakhir menunjukkan 
adanya pertahanan stimulus dan cenderung akan muncul lagi ketika stimulus itu diulang. 

Teori Guthrie banyak dikembangkan oleh Virginia W Voeks dari University of Washington 
ketika Guthrie masih berpengaruh disana. Dia membagi theory ini menjadi 4 postulat dasar, 
8 definisi, dan 8 theorem. Voek menguji beberapa kesimpulannya dan menemukan 
pertimbangan yang dapat mendukung teori Guthrie. Percobaan lain untuk memformalkan 
teori Guthrie dibuat oleh William Kaye Estes. Dia melakukan riset penting tentang efek-efek 
dari hukuman (effects of punishment). Namun, hal ini untuk pengembangan stimulus 
sampling theory (SST) miliknya, dimana landasan teori tersebut adalah law of contiguity milik 
Guthrie, dengan asusmsi dari one-trial learning. Teori SST milik Estes menunjukan teori 
Guthrie terlihat simpel, namun sebenarnya sangat kompleks. 

4. Burrhus Frederic Skinner  

Sistem teoritis kompleks Tolmandan Hull mulai kehilangan popularitas mereka dan 
teori Guthrie selamat melalui relative Estes dengan upaya esoteric untuk menciptakan 
model matematika dari pengetahuan, bentuk lain dari neobehaviorisme adalah dalam 
kekuasaannya.  Behaviorisme yang dipromosikan oleh B. F. Skinner adalah bertentangan 
dengan positivism logis karena itu anti teoritis, namun itu sesuai dengan positivism logis 
karena beliau bersikeras bahwa semua hal dasar didefinisikan secara operasional. Seperti 
yang kitaketahui, behaviorisme versi Skinner lebih sesuai dengan positivism dari pada 
dengan positivism logis. Setelah Perang Dunia kedua, behaviorisme versi Skinner 
menggantikan semua versi lainnya.  

 Burrhus Frederic Skinner (1904-1990) lahir pada 20 Maret di Susquehanna, 
Pennsylvania, dengan keluarga yang kelas ekonominya menengah. Skinner memiliki adik 
laki-laki yang sebagai atlet yang baik dan lebih popular sosialnya dari beliau tapi adik laki-
lakinya ini meninggal mendadak pada usia 16.   

 Skinner lulus dari Hamilton College dengan gelar sarjana sastra Inggris dan kunci Phi 
Beta Kappa tapi tanpa memiliki kursus dalam psikologi. Dia meninggalkan kuliah dengan 
semangat untuk menjadi seorang penulis. Gairah ini didorong sebagian oleh fakta bahwa 
penyair terkenal Robert Frost Ulasan menguntungkan tiga cerita pendek. Upaya pertama 
Skinner pada tulisan itu di loteng rumah orang tuanya: "Hasilnya bencana. Saya 
menghabiskan waktu saya. Saya membaca tanpa tujuan...mendengarkan radio yang baru 
diciptakan, berkontribusi kolom lucu dari koran lokal tapi menulis hamper tidak ada yang 
lain, dan berpikir tentang melihat psikiater "(Skinner, 1967, hlm. 394). Berikutnya Skinner 
mencoba menulis di Greenwich Village, New York, dan kemudian di Paris untuk musim 
panas; upaya ini juga gagal. Sekarang Skinner (1967) telah mengembangkan kebencian untuk 
sebagian kegiatan sastra: "Saya telah gagal sebagai penulis karena saya tidak punya hal 
penting untuk dikatakan, tapi saya tidak bias menerima penjelasan itu. Itu sastra yang harus 
bersalah ". Setelah gagal untuk menggambarkan perilaku manusia melalui literatur, Skinner 
memutuskan untuk menggambarkan secara ilmiah. Sementara di Greenwich Village, Skinner 
telah membaca karya Pavlov dan Watson dan ia sangat terkesan. Sekembalinya dari Eropa 
pada tahun 1928 ia terdaftar di program pasca sarjana psikologi di Harvard. Merasa bahwa 
ia akhirnya menemukan posisi yang sesuai, Skinner memusatkan perhatian sepenuhnya ke 
studinya. 
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 Skinner meraih gelar master dalam dua tahun dan gelar doctor dalam tiga tahun. 
Kemudian beliau tetap di Harvard selama lima tahun kedepan sebagai post doctoral fellow. 
Skinner memulai karir mengajar di University of Minnesota pada tahun 1935 dan menetap 
sampai 1945. Ketika beliau berada di Minnesota, Skinner menerbit kan The Behavior of 
Organisms (1938) yang menetapkan beliau sebagai eksperimental psikolog nasional 
terkemuka. Pada tahun 1945 Skinner pindah ke Indiana University sebagai kepala 
departemen psikologi, dan beliau menetap sampai 1948. Kemudian beliau kembali ke 
Harvard dan terus berkerja dengan Harvard sampai kematiannya pada tahun 1990. Pada 
tahun 1974 beliau menjadi Profesor Ameritus. 

Skinner’s Positivism 

Membahas tentang pemikiran dari Francis Bacon. Bacon sangat tertarik mengatasi 
masalah yang sudah berlalu dengan demikian ia memiliki pengetahuan yang tidak percaya 
kepada tahayul dan prasangka. Solusi masalah ini yaitu dengan cara mengamati lebih dalam 
masalah secara empiris dan menghindari  untuk membuat teori tentang hal tersebut . Bacon 
ialah ilmuwan pertama yang mengusulkan saran untuk mengumpulkan fakta secara empiris  
dan kemudian menyimpulkan pengetahuan dari fakta-fakta tersebut. Skinner sangat 
terkesan oleh Bacon  dan sering disebut membawa pengaruh kepada kehidupan dan 
karyanya (L.D.Smith, 1992) . Bacon merupakan positivism pertama yang kemudian diikuti 
oleh Comte dan Mach. Bagi Mach, ia sebelumnya sudah mengenalkan bagaimana 
pentingnya memisahkan diri dari konsep metafisika, baginya setiap konsep mengacu pada 
peristiwa yang tidak dapat diamati secara langsung (sebab-akibat merupakan konsep) .  
Mach dan positivism lainnya hanya tertarik pada fakta dan bagiamana fakta tersebut dapat 
saling berkaitan. Skinner secara tegas mengikuti positivism Mach , Skinner menghindari 
masalah yang kompleks dan berkonstresi pada sebab-akibat perilaku manusia.  

Functional Analysis of Behavior 

Seperti Watson, Skinner menolak eksistensi dari hal yang terpisah dari keadaan 
sadar. Ia percaya bahwa apa yang kita katakan kondisi mental sederhananya adalah label 
verbal yang diberikan kepada proses tubuh tertentu: “Posisi (saya) bisa dikatakan seperti: 
Apa yang dirasakan atau yang diamati dari non-fisik kesadaran, pikiran atau kehidupan 
mental tetapi adalah tubuh dari pengamat itu sendiri.” (Skinner, 1974, p. 17). Tapi, Skinner 
mengatakan walaupun terdapat kondisi mental, tidak ada yang di dapatkan dengan 
mempelajarinya. Ia beralasan bahwa jika peristiwa alam menimbulkan peristiwa sadar yang 
sebagai gantinya menyebabkan perilaku, tidak ada yang kurang atau luar  biasa yang 
didapatkan dengan melakukan analisis fungsional dari lingkungan dan tingkah laku. Seperti, 
analisis menghindari masalah yang terkait dengan studi dari kondisi mental. Ini juga 
dikatakan kondisi mental, kata Skinner, suatu saat nanti akan dijelaskan ketika kita 
mempelajari kondisi psikologis mana yang di respon orang ketika mereka berpikir, memilih, 
dan ingin menjelaskan tingkah laku mereka. Skinner adalah seorang monisme fisik 
(materialist) karena ia percaya bahwa kesadaran sebagai kesatuan non fisik adalah tidak ada 
(not exist). Karena kita tidak tahu kondisi dalam yang mana yang orang respon ketika mereka 
menggunakan mentalistic terminology, kita sederhananya mengabaikan beberapa aturan. 
Skinner (1974) mengatakan, 

Skinner juga menjelaskan, “sains yang independen dari pengalaman subjektifitas tidak lebih 
dari bantalan pada ilmu perilaku dari ilmu apa yang orang rasakan tentang api akan memiliki 
pada ilmu pembakaran "(hlm. 220-221) dan "tidak ada tempat posisi ilmiah untuk diri 
pencetus sebagai benar atau inisiator aksi" (hal. 225) seperti Watson, kemudian, Skinner 
adalah seorang behavioris radikal bahwa ia menolak untuk mengakui setiap peran kasual 
peristiwa mental dalam perilaku manusia. Bagi Skinner, peristiwa mental tidak lain hanyalah 
peristiwa neurofisiologis yang telah ditugaskan label mentalistik. Skinner terus menyerang 
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psikologi kognitif seluruh kehidupan profesionalnya, dan menjelang akhir hidupnya ia sangat 
menyesalkan meningkatnya popularitas ilmu kognitif 

Operant Behavior 

Disini Watson mengadopsi pengetahuan psikologinya berdasarkan psikologi Russia, 
sedangkan psikologi yang dikemukakan oleh Skinner merupakan adopsi dari psikologi 
Thorndike. Thorndike disini mempelajari perilaku yang dikontrol oleh konsekuensi, 
contohnya disini Thorndike melakukan eksperimen yaitu dengan membiarkan seekor 
binatang untuk keluar dari 'puzzle box' ternyata pada konsekuensi ,kemudian binatang 
tersebut cendrung untuk mengulanginya lagi ketika binatang tersebut diletakkan di 'puzzle 
box' lainnya. Dari eksperimennya tersebut thorndike menyimpulkan bahwa respon 
merupakan instrumental untuk membentuk suatu konsekuensi. Dari hasil tersebut ilmu ini 
dia namakan 'instrumental conditioning'. Kemudian teori instrumental behavior Thorndike, 
skinner menamakanya menajadi 'operant behavior' karena menurut skinner hal itu 
menghubungkan antara lingkungan untuk memproduksi sebuah konsekuensi. Operant 
behavior tidak ditimbulkan dengan stimulus melainkan dikeluarkan oleh organisme. Hal yang 
penting dari operant behavior ini adalah sesuatu hal tidak ditimbulkan oleh stimulus yang 
dikenal melainkan dikontrol oleh konsekuensinya.Ini merupakan proses pembelajaran 
dimana pemberian konsekuensi (hukuman/reward) terhadap perilaku akan menurunkan 
atau meningkatkan individu untuk melakukan atau mengulang perilaku yang sama. Dalam 
hal ini fokus terhadap bagaimana konsekuensi tersebut dapat mempengaruhi perilaku 
individu. Disini Skinner sangat menekankan diri terhadap behavior karena ia memiliki 
pemahaman yang berbeda dengan Watson. 

Thorndike dan Skinner memiliki cara yang berbeda dalam mempelajari perilaku yang 
dikendalikan oleh konsekuensi. Skinner melalui prosedurnya membiarkan hewan secara 
bebas untuk merespon di dalam skinner box dan mencatat efek yang terjadi dari penguatan 
pada tingkat respon. Watson dan Skinner percaya bahwa perilaku dapat menjadi benar-
benar jelas dalam ketentuan peristiwa eksternal. Bagi Skinner, teori Tolmandan Hull member 
contoh perilaku metodologis karena mereka mengemukakan bahwa kejadian berharga 
seharusnya terjadi di antara pengalaman dan perilaku. 

The Nature of Reinforcement 

Jika sebuah respon operan mengarah kepada penguatan, maka tingkat respon tersebut akan 
meningkat. Dengan demikian, mereka akan menanggapi sebuah organisme yang 
menghasilkan penguatan yang cenderung kambuh, ketika organisme tersebut merupakan 
suatu kelanjutan. Hal ini merupakan apa yang dimaksud oleh sebuah pernyataan bahwa 
perilaku operan dikendalikan oleh konsekuensinya.  

Menurut Skinner, penguatan dapat diidentifikasi melalui dampak perilaku. Karena sesuatu 
bertindak sebagai penguat untuk satu organisme, tidak berarti bahwa hal tersebut akan 
selalu menjadi penguat bagi organisme lain atau untuk organisme yang sama dalam situasi 
yang berbeda. Istilah yang digunakan pada buku ini, satu-satunya karakteristik yang 
mendefinisikan sebuah stimulus penguat adalah penguatan itu sendiri. 

The Importance of the Environment 

Lingkungan adalah suatu hal yang sangat penting bagi Watson dan fisiolog Rusia lainnya, 
karena sebuah lingkungan mampu menimbulkan perilaku. Lingkungan merupakan sebuah 
aspek yang sangat penting, tetapi perannya tidak jelas. Sebuah lingkungan tidaklah memiliki 
sifat mendorong maupun menarik, sehingga fungsi ini sulit ditemukan dan dianalisis. Peran 
seleksi alam dalam evolus sudah ada sejak lebih dari seratus tahun yang lalu, sehingga peran 
selektif lingkungan dalam membentuk dan mempertahankan perilaku individu sudah mulai 
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diakui dan dipelajari.  Skinner menerapkan gagasan Darwin saat menganalisis perilaku. 
Dalam situasi tertentu, suatu organisme awalnya membuat berbagai tanggapan. Dari 
tanggapan-tanggapan inilah, hanya beberapa yang menjadi berubah ahli fungsinya menjadi 
penguat. Menurut Skinner fakta, fakta yang mengatakan bahwa sebuah perilaku diatur oleh 
kontinjensi yang menguatkan, dapat memberikan harapan solusi dari berbagai jenis masalah 
sosial. Sebuah studi mengenai pola hidup dan perilaku manusia dalam hubungannya dengan 
lingkungan yang harus berada pada posisi terbaik agar dapat memecahkan masalah utama. 
Dalam pandangan behavioristik, sekarang manusia sudah dapat mengontrol nasibnya sendiri 
karena dia tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Banyak dari 
karya Skinner yang berusaha untuk menampilkan bagaimana psikologi positif bisa melayani 
masyarakat. Pada In Beyond Freedom and Dignity (1971), Skinner juga mengulas alasan 
bahwa rekayasa budaya meskipun mungkin tapi sebagian besar telah ditolak. 

The Positive Control of Behavior  

Seperti Thorndike dan Skinner (1971) menemukan bahwa efek dari penguatan dan hukuman 
tidak simetris; penguatan memperkuat perilaku, tetapi hukuman tidak melemahkan perilaku 
. Hasil ini tidak diragukan lagi bertanggung jawab untuk digunakan secara luas. Kami 
"naluriah" serangan orang yang perilakunya tidak menyenangkan kita mungkin tidak dalam 
penyerangan fisik, tetapi dengan kritik, ketidaksetujuan, menyalahkan, atau cemoohan. 
Apakah ada atau tidak ada kecenderungan warisan untuk melakukan hal ini, efek langsung 
dari praktek ini memperkuat cukup untuk menjelaskan mata uangnya. Dalam jangka 
panjang, bagaimanapun, hukuman tidak benar-benar menghilangkan perilaku dari repertoar, 
dan prestasi sementara yang diperoleh dengan biaya yang sangat besar dalam mengurangi 
atas semua efisiensi dan kebahagiaan kelompok. Proses alternatif yang paling efektif 
(hukuman) mungkin punah. Ini membutuhkan waktu tetapi jauh lebih cepat daripada yang 
memungkinkan respon untuk dilupakan. Teknik ini tampaknya menjadi relatif bebas dari 
objectional oleh produk. Kami sarankan, misalnya, ketika kita menyarankan bahwa orang tua 
"tidak memperhatikan" perilaku objek pada bagian dari anaknya. Jika perilaku anak hanya 
kuat karena telah diperkuat oleh "mendapatkan kenaikan keluar dari" orang tua, itu akan 
hilang bila konsekuensi ini tidak lagi akan datang. Karena ketidakefektifan relatif hukuman 
dan banyak negatif oleh-produk yang terkait dengan penggunaannya, Skinner konsisten 
mendesak bahwa perilaku dimodifikasi positif melalui kontinjensi penguatan, bukan negatif 
melalui hukuman. 

Skinner’s Attitude Toward Theory 

Skinner menunjukan sikap menuju teori sebagai non teoritis, hal ini kontras dengan posisi 
behavioristik dari Tolman dan Hull dan, pada tingkat lebih rendah, dari Guthrie. Skinner 
diterima operational namun menolak teori aspek positivisme logis. Dia memanipulasi 
peristiwa lingkungan (seperti penguatan penguatan kontingensi) dan perhatikan efek 
manipulasi pada perilaku, percaya bahwa ini merupakan analisis fungsional. Untuk ini 
Alasannya, pendekatan Skinner kadang-kadang disebut sebagai behaviorisme deskriptif. 
Skinner merasa, tidak ada alasan untuk melihat "di bawah kulit" untuk penjelasan hubungan 
antara lingkungan dan perilaku. Mencari penjelasan fisiologis perilaku adalah buang-buang 
waktu karena perilaku terbuka terjadi apakah kita tahu neurofisiologis yang dasar. Kami 
telah meninjau Skinner terhadap penjelasan mentalistik perilaku. Karena Skinner tidak 
peduli apa yang terjadi "di bawah kulit "baik secara fisiologis maupun mental. Pendekatan ini 
sering disebut sebagai pendekatan organisme kosong. Skinner tahu, tentu saja, bahwa 
organism tidak kosong, tetapi ia berpikir bahwa tidak ada yang hilang dengan mengabaikan 
peristiwa yang mengintervensi antara lingkungan dan perilaku itu memilih. Selain 
menentang fisiologis dan mentalistik penjelasan dari perilaku, Skinner (1950) menentang 
teori abstrak seperti itu dari Tolman dan Hull: Penelitian yang dirancang sehubungan dengan 
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teori juga mungkin boros. Bahwa teori menghasilkan penelitian tidak membuktikan nilainya 
kecuali penelitian ini adalah berharga. Banyak hasil eksperimen berguna dari teori, dan 
banyak energi dan keterampilan diserap oleh mereka. Kebanyakan teori yang akhirnya 
digulingkan, dan sebagian besar terkait Penelitian yang dibuang. Hal ini bisa dibenarkan 
bahwa penelitian produktif membutuhkan teori-a seperti, tentu saja, sering diklaim. 
Dikatakan bahwa Penelitian akan tanpa tujuan dan tidak terorganisir tanpa teori untuk 
memandu itu. Pandangan ini didukung oleh psikologis yang mengambil isyarat dari ahli 
logika daripada ilmu pengetahuan empiris, dan menggambarkan berpikir sebagai tahap 
tentu melibatkan hipotesis, deduksi, uji eksperimental, dan konfirmasi. Tapi ini bukan cara 
yang paling ilmuwan benar-benar bekerja. Hal ini dimungkinkan untuk merancang 
eksperimen yang signifikan untuk alasan lain, dan kemungkinan untuk diperiksa adalah 
bahwa penelitian tersebut akan menyebabkan lebih langsung ke jenis informasi yang ilmu 
biasanya terakumulasi. (Pp. 194-195)  

Dalam menggambarkan pendekatan non teoritisnya, Skinner (1956) mengatakan bahwa jika 
ia mencoba sesuatu dan jika tampaknya akan mengarah ke sesuatu yang berguna, ia 
bertahan. Jika apa yang ia lakukan tampaknya terkemuka ke jalan buntu, ia 
meninggalkannya dan mencoba sesuatu lain. Beberapa percaya bahwa artikel Skinner  
mengenai "Apakah Teori Belajar Diperlukan? "(1950) ditandai akhir apa Koch (1959) 
menyebut "usia teori" di psikologi. 

Applications of Skinnerian Principles 

Seperti Watson, Skinner dan para pengikutnya berusaha menerapkan prinsip-prinsip 
mereka untuk solusi dari masalah-masalah praktis. Dalam semua aplikasi dari prinsip 
Skinnerian, aturan umumnya adalah selalu sama: Change reinforcement contingencies, and 
you change behavior. Prinsip ini telah digunakan untuk mengajar merpati untuk bermain 
game seperti tenis meja dan bola basket, dan banyak hewan dilatih melalui penggunaan 
prinsip-prinsip Skinnerian telah dilakukan pada tempat-tempat wisata di seluruh Amerika 
Serikat. Dalam upaya pertahanan, merpati bahkan dilatih untuk memandu rudal sebagai 
rudal melesat menuju sasaran musuh (Skinner, 1960). Pada tahun 1948 Skinner menulis 
novel utopis berjudul Walden Two, di mana ia menunjukkan bagaimana prinsip-prinsipnya 
dapat digunakan dalam merancang sebuah model masyarakat. Di luar Kebebasan dan 
Martabat (1971) Skinner Ulasan alasan bahwa rekayasa budaya, meskipun mungkin, 
sebagian besar telah ditolak. 

Dalam dunia pendidikan, Skinner mengembangkan teknik mengajar yang disebut 
diprogram belajar (1954, 1958) .Dengan diprogram belajar, materi disajikan kepada siswa 
dalam langkah-langkah kecil; siswa kemudian diuji pada materi, diberikan umpan balik 
langsung pada akurasi jawaban mereka, dan diizinkan untuk melanjutkan melalui materi 
dengan langkah mereka sendiri. Skinner telah mengkritik AS pendidikan sejak tahun 1953, 
ketika ia mengunjungi kelas putrinya dan menyimpulkan bahwa guru itu melanggar segala 
sesuatu yang diketahui tentang belajar. Skinner (1984) menyatakan bahwa banyak masalah 
dalam sistem pendidikan kita bisa diselesaikan melalui penggunaan prinsip-prinsip operan. 
Kritik utama Skinner praktek pendidikan AS adalah bahwa ancaman hukuman digunakan 
untuk memaksa siswa untuk belajar dan berperilaku bukan manipulasi hati-hati kontinjensi 
penguatan. kontrol permusuhan ini, Skinner mengatakan, menciptakan sikap negatif 
terhadap pendidikan. 

Pada tahun 1983 Skinner, bersama dengan Margaret Vaughan, menulis Enjoy Old 
Age: Living Fully Your Later Years, di mana mereka ditujukan topik seperti diet, pensiun, 
olahraga, pelupa, kekurangan sensorik, dan takut mati. Menariknya, meskipun Skinner 
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menasihati orang tua untuk menghindari kelelahan, ia dan Vaughan menulis buku dalam tiga 
bulan. 

Skinner dan para pengikutnya telah menerapkan prinsip-prinsip modifikasi perilaku 
untuk membantu individu dengan masalah mulai dari psikosis merokok, alkoholisme, 
kecanduan obat, keterbelakangan mental, kenakalan remaja, gangguan bicara, rasa malu, 
fobia, obesitas, dan gangguan seksual. Terapi perilaku versi Skinnerian mengasumsikan 
bahwa orang belajar perilaku abnormal dengan cara yang sama bahwa mereka belajar 
perilaku normal. Oleh karena itu, "pengobatan" adalah masalah menghapus reinforcers yang 
menjaga perilaku yang tidak diinginkan dan mengatur kontinjensi penguatan sehingga 
mereka memperkuat perilaku yang diinginkan. 

Prinsip Skinnerian juga telah digunakan untuk membuat tanda perekonomian di 
sejumlah lembaga, seperti rumah sakit jiwa. Ketika peserta dalam ekonomi seperti 
berperilaku dengan cara yang diinginkan, mereka diperkuat dengan bukti yang dapat ditukar 
dengan barang-barang seperti permen, rokok, kopi, atau penggunaan eksklusif satu set radio 
atau televisi. ekonomi Token telah dikritik sebagai dibikin atau tidak wajar, tetapi menurut 
Masters, Burish, Hollon, dan Rimm (1987), adalah lembaga tanpa ekonomi tanda yang tidak 
wajar dan tidak efe 

A Tribute to Skinner 

 Pada tanggal 10 Agustus 1990, APA disajikan Skinner dengan Lifetime Kontribusi 
belum pernah terjadi sebelumnya untuk Psikologi pemberian dengan kutipan berikut “Para 
anggota dari American Psychological Association merasa terhormat untuk mengenali hidup 
Anda dari kontribusi yang signifikan untuk psikologi dan dunia. Beberapa individu memiliki 
dampak yang dinamis dan luas seperti di disiplin. 

 Sebagai seorang ilmuwan kreatif dengan visi, Anda memimpin sebuah gerakan 
tanah-melanggar dalam psikologi yang menantang pandangan kita tentang perilaku dan 
menginspirasi banyak kemajuan di lapangan. analisis Anda tajam dari kontinjensi penguatan 
dan artikulasi Anda implikasinya bagi teori evolusi dan perilaku verbal, wawasan pandangan 
Anda pada filosofi behaviorisme, inovasi Anda dalam metodologi penelitian, dan luasnya 
aplikasi praktis dari karya ilmiah Anda yang tak tertandingi di antara kontemporer psikolog. 
Dengan sensitivitas yang bagus untuk kondisi manusia, dikombinasikan dengan standar yang 
ketat dan pandangan yang luas, Anda meletakkan dasar untuk aplikasi inovatif dari 
pekerjaan Anda dalam psikologi klinis, pendidikan, kedokteran perilaku, keterbelakangan 
mental, cedera otak, dan daerah lainnya yang tak terhitung jumlahnya 

Behaviorism Today 

 Pekerjaan semua neobehaviorists dibahas dalam bab ini tetap berpengaruh dalam 
psikologi kontemporer. merek Tolman behaviorisme, dengan penekanan pada perilaku 
purposive dan konstruksi mental, dapat dilihat sebagai alasan utama untuk popularitas saat 
psikologi kognitif. Meskipun Hull banyak mempromosikan pendekatan behavioristik 
obyektif, pengaruh saat ini terutama karena beberapa fitur esoteris teorinya. tujuannya 
mengembangkan teori perilaku yang komprehensif, bagaimanapun, telah memberikan cara 
untuk tujuan pengembangan teori dirancang untuk menjelaskan fenomena tertentu (lihat, 
misalnya, Amsel, 1992; Rashotte & Amsel, 1999). Teori Guthrie telah bertahan terutama 
melalui upaya Estes untuk menciptakan model matematika dari pembelajaran dan memori. 

 Pengaruh Skinner tetap kuat. Pada tahun 1974 Skinner menulis Tentang 
Behaviorisme, yang berusaha untuk memperbaiki 20 kesalahpahaman tentang 
behaviorisme. Dalam buku ini, Skinner ditelusuri sejumlah kesalahpahaman ini untuk awal 
tulisan-misalnya Watson, ketergantungan Watson pada perilaku refleksif dan penolakan 
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tentang pentingnya wakaf genetik. Posisi Skinner diperbaiki baik "kesalahan." Skinner juga 
menunjukkan bahwa dia tidak menyangkal disebut proses mental tapi percaya bahwa pada 
akhirnya mereka akan dijelaskan sebagai label verbal yang kami lampirkan untuk proses 
tubuh tertentu. Sebagai bukti popularitas baru-baru behaviorisme Skinnerian, pengikut 
Skinner telah membentuk divisi mereka sendiri dari APA (Divisi 25, divisi dari Analisis 
Eksperimental Perilaku) dan memiliki dua jurnal mereka sendiri di mana untuk 
mempublikasikan penelitian mereka, The Journal Analisis Terapan Perilaku dan Journal 
untuk Analisis Eksperimental Perilaku. 

 Korn, Davis, dan Davis (1991) melaporkan bukti lebih lanjut untuk popularitas 
Skinner dalam psikologi kontemporer. Sejarawan psikologi dan ketua program pascasarjana 
dalam psikologi diminta untuk peringkat sepuluh psikolog yang paling penting dari semua 
waktu dan sepuluh psikolog kontemporer yang paling penting. Pada "all-time" daftar 
sejarawan peringkat Wundt pertama dan Skinner kedelapan. Ketua peringkat Skinner 
pertama dan Wundt keenam. Pada daftar "kontemporer" baik sejarawan dan ketua 
peringkat Skinner pertama. 

 Meskipun manifestasi saat neobehaviorism, psikologi kontemporer menantang 
beberapa tema yang behaviorisme telah biasanya memeluk. Tema tersebut dapat diringkas 
sebagai berikut: 

1. Kebanyakan perilaku yang dipelajari; Oleh karena itu, pentingnya perilaku ditentukan 
secara genetik adalah minimal. 

2. Bahasa tidak menyajikan masalah khusus tetapi hanya bentuk lain dari perilaku diatur 
oleh prinsip-prinsip belajar. 

3. Prinsip-prinsip yang mengatur belajar manusia dan bukan manusia adalah sama; Oleh 
karena itu mempelajari hewan dapat mengajarkan kita tentang belajar manusia. 

4. Sebagai penyebab perilaku, peristiwa mental dapat diabaikan atau diminimalkan. (Teori 
Tolman adalah pengecualian untuk tema ini.) 

5. Semua tanggapan bahwa hewan mampu membuat sama-sama dimodifikasi melalui 
penerapan prinsip-prinsip pembelajaran. 

6. Prinsip-prinsip yang sama mengatur anak dan dewasa belajar. 

D. Latihan soal mandiri (quiz) 

1. Watson terlibat dalam penelitan... 

a. Sigmund Freud 

b. Wilhem Wundt 

c. Abraham Maslow 

d. Ival Pavlov 

e. David Hume 

2. Empat metode untuk mempelajari perilaku yang dikemukakan oleh Watson, diantaranya KECUALI... 

a. Observation 

b. Testing 

c. Learning 

d. Verbal reports 

e. Conditional-Reflex Method 
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3. Pilihlah 3 yang merupakan komponen insting menurut McDougall (C) 

1. Persepsi 

2. Mood 

3. Kebiasaan 

4. Emosi 

5. Karakter 

A. 1,2,3 

B. 1,3,5 

C. 1,3,4 

D. 2,4,5 

E. 3,4,5 

4. Manakah pasangan emosi yang dihasilkan dari insting ‘combat’ atau melawan ? (C) 

A. Ketakutan 

B. Jijik 

C. Amarah 

D. Kepatuhan 

E. Cinta 

5. Pernyataan berikut yang sesuai dengan pendapat Tolman adalah… 

a. Tolman percaya learning merupakan proses yang terjadi secara otomatis 

b. Tolman lebih menekankan molar daripada molekular 

c. Tolman tidak setuju bahwa tingkah laku ditujukan kepada suatu tujuan 

d. Menurut Tolman perilaku akan tetap berlanjut meskipun telah mencapai goal 

e. Tolman sependapat dengan explanation of learning dari Watson dan Thorndike 

6. Intervening variables menurut Tolman meliputi… 

a. Belief, hipotesa, harapan,  

b. Behavior, cognitive map, harapan 

c. Hipotesa, belief, cognitive map 

d. Hipotesa, belief, harapan, cognitive map 

e. Behavior, belief, harapan, cognitive map 

7. Berikut ini merupakan contoh  dari moral behavior, kecuali… 

a. Seekor tikus berlari-lari dalam maze 

b. Kucing mencari jalan keluar dari puzzle box 

c. Seseorang yang berkeringat saat cuaca panas 

d. Seseorang yang makan ketika lapar 

e. Seseorang yang cepat-cepat berangkat ke kantor agar datang tepat waktu 
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IV.  PSIKOANALISIS  

A. Pengantar  

Psikoanalisa berasal dari perenungan praktek klinis dalam bidang psikologi. Fokus pada 
pemahaman akan gangguan mental dan menggunakan pemahaman tsb untuk membantu pasien 
dgn gangguan mental. Psikoanalisa juga menekankan pada pentingnya proses ketidaksadaran 
sebagai penyebab gangguan mental (dan juga sebagian besar perilaku manusia). Menentang 
pendekatan medis dalam memahami gangguan mental (mekanistik – positivistik)  misalnya 
kerusakan otak, ketidakseimbangan biokimia tubuh  

Anteseden Perkembangan Psikoanalisis  

Pengaruh datang jauh sebelum munculnya fenomena hipnosis & histeria: 

• Leibniz (Rationalism) – monadology, apperception   

• Goethe (Romanticism) – conflicting emotions & tendencies  

• Herbart (Rationalism) – limen/threshold, conflict model of the mind (physics-mechanics, 
self-preservation, apperceptive mass, repression) 

• Schopenhauer (Romanticism) – irrational desires & instinct as prime motivators of human 
behavior  sublimation, repression, & resistance  pesimistic view  

• Nietzsche (Existentialism) – battle of irrational & rational tendencies that shape the 
individual personality  

• Fechner (Experimental) – likened the mind to an iceberg (consciousness vs. 
unconsciousness)  

• Darwin – humans are motivated by instincts rather than by reason 

B. Sigmund Freud  

Latar belakang keluarga. Freud memiliki kedekatan dengan ibu. iamenjadi anak emas dalam 
keluarga yang memicu munculnya self-fulfilling prophecy karena adanya pandangan positif dari 
sang ibu terhadap Freud. Freud memiliki prestasi akademik dan kemampuan bahasa yang baik, 
serta ketertarikan yang luas pada berbagai bidang ilmu. Freud banyak mempelajari karya Goethe 
dan Darwin. Terlahir dalam ras Yahudi memungkinkan Freud untuk menempuh pendidikan 
sesuai aspirasinya, yaitu pada Medical School. Freud kemudian mengenal Brüke (physiological 
research)  Meynert (brain anatomist)  expert at brain damage (neuroanatomist).  

Cocaine episode. Pada satu titik, Freud memiliki ketertarikan pada kokain terutama karena 
keberhasilan penggunaan kokain di dunia militer dalam meningkatkan energi dan daya tahan 
tentara. Pada awalnya kokain dikonsumsi sendiri secara rutin dan dirasakan efek melegakan 
perasaan depresi, mengatasi gangguan pencernaan, membantu dalam bekerja, & tampak tidak 
memiliki efek samping yang negatif. Kokain pada masa itu bahkan digunakan sebagai anastesi 
yang memungkinkan dilakukan operasi mata (Koller). Kokain juga digunakan sebagai substitusi 
bagi pecandu morfin. Namun kemudian muncul efek negatif seperti kematian akibat kecanduan 
kokain, disusul laporan berbagai efek kecanduan kokain. Hal ini memicu kritik keras dunia medis 
pada Freud dan merusak reputasi Freud di dunia medis. Freud sendiri memiliki kecanduan pada 
nikotin (rokok) sehingga suatu hari Ia divonis mengalami aritmia jantung & kanker mulut. Freud 
harus menjalani 33 kali operasi mengharuskan penggunaan prosthesis.  
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EARLY INFLUENCES ON THE DEVELOPMENT OF PSYCHOANALYSIS.  

1. Josef Breuer & Kasus Anna O.  

Anna O adalah pasien histeria yang ditangani oleh Breuer). Ia menjalani terapi melalui 
hipnosis untuk mengungkap keadaan pertama kali simtom muncul – umumnya pada kondisi 
yang traumatis  kondisi terungkap, simtom menghilang (temporer/permanen). Pathogenic 
ideas diekspresikan secara sadar, energinya menjadi tidak teratur, dan simtom yang 
dipicunya menghilang (cathartic method – pelampiasan/pelepasan emosional dan perasaan 
pemurnian). Adanya transference – emosi yang ditujukan klien kepada terapis dan 
countertransference – emosi yang dirasakan terapis kepada klien    

2. Kunjungan ke Charcot  

Pandangan Freud sebelum menjalani kunjungan cenderung mengarah pada aliran 
materialistic-positivistic physiologist, neurophysiologist. Charcot mengubah pandangan 
Freud, dimana histeria adalah penyakit nyata yang dapat dipicu oleh ide-ide terdisosiasi, 
dapat diderita pria dan wanita (Yunani: gangguan uterus) walau berkaitan dengan faktor 
seksual. Freud as a neurologist fokus menangani histeria – metode tradisional tidak manjur 
sehingga Ia memraktekkan metode katarsis Breuer & hipnosis Charcot. Saat Freud 
mengalami hambatan dalam praktek hipnosis, Ia belajar pada Nancy School ttg posthypnotic 
suggestion & posthypnotic amnesia.  

3. Kelahiran Asosiasi Bebas  

Setelah sekian lama berpraktek, Freud menemukan bahwa hipnosis belum sepenuhnya 
efektif sehingga Ia mencoba tanpa hipnosis & menemukan adanya resistance. Hal ini coba 
diatasi Freud dengan mendorong klien bicara secara bebas tentang apapun yang muncul di 
pikiran (free association). Pada proses asosiasi bebas, klien sadar saat proses berlangsung & 
dapat menghadapi pengalaman traumatis secara rasional  

4. Histeria  

Breuer & Freud sama-sama berpandangan bahwa histeria disebabkan pengalaman traumatis 
yang punya kesempatan yang memadai untuk diekspresikan sehingga terwujud dalam 
simtom-simtom fisik (symbolic representations). Pengalaman traumatis direpres (repressed) 
– secara aktif ditahan dalam ketidaksadaran karena bila dipikirkan akan memicu kecemasan 
 maka resistensi menjadi tanda bagi terapis bahwa ia berada pada jalur yang tepat. Freud 
menyatakan bahwa cara paling efektif untuk menarik material yang direpres ke dalam 
kesadaran adalah asosiasi bebas – analisis dapat mengungkap bentuk pengalaman yang 
direpres, membantu klien menyadari dan menghadapinya.  

Unconscious motivation. Freud: sexual motivation – individu dengan kehidupan seksual 
yang normal tidak akan menjadi neurotik. Breuer: pengalaman/ingatan traumatis apapun 
(tidak hanya terkait seksual) dapat direpres dan memicu simtom-simtom neurotik  

FREUD’S SELF ANALYSIS  

1. Analisis mimpi  

Analisis mimpi digunakan oleh Freud sebagai alternatif bagi asosiasi bebas. Menurut Freud, 
saat tidur, pertahanan individu melemah shg pengalaman/perasaan yang direpres muncul di 
kesadaran dalam bentuk samaran – apa yang muncul di mimpi ≠ kenyataannya. Mimpi 
adalah manifest content yaitu sebagai wish fulfillment (ekspresi simbolis dari keinginan 
individu yang tidak dapat diekspresikan/dipuaskan secara langsung tanpa memicu 
kecemasan). Sedangkan kenyataan dipandang sebagai latent content.  
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Interpretasi mimpi sangat kompleks dan memerlukan pemahaman akan dream work yang 
menyamarkan keinginan yang diekspresikan dalam mimpi, seperti:  

 Condensation – 1 elemen dalam mimpi yang menjadi simbil beberapa hal dalam 
kehidupan nyata (anjing keluarga mewakili keseluruhan anggota keluarga)  

 Displacement – individu memimpikan sesuatu yang secara simbolis mirip dengan 
objek/kejadian dalam kenyataan yang bila dipikirkan akan memicu kecemasan (gua 
mewakili vagina)  

Selain itu, Freud juga meyakini simbol yang paling utama dalam mimpi berasal dari 
pengalaman individu, terdapat juga simbol mimpi yang sifatnya universal (perjalanan – 
kematian, jatuh – menyerah pada godaan seksual).  

2. Oedipus complex 

Melalui analisis mimpi, Freud mengonfirmasi pendapatnya – laki-laki muda cenderung 
menyintai ibunya dan membenci ayahnya (oedipus complex). Anak laki-laki memiliki relasi 
fisik yang erat dengan ibunya (memandikan, memukul, merawat, dan memeluk) – wajar 
untuk memiliki dorongan seksual terhadap ibunya. Sebagai catatan, Freud menggunakan 
istilah “seksual” yang sangat luas, sampai dapat diinterpretasikan sebagai 
“kesenangan/kebahagiaan”. Meskipun dalam konteks oedipus complex, kata seksual 
memang mengarah pada konteks “seksual” yang sebenarnya. Keinginan oedipus complex ini 
direpres namun tidak hilang dan terwujud dalam mimpi, simtom, maupun perilaku tidak 
biasa yang ditunjukkan individu, seperti infantile sexuality menjadi hal utama dalam teori 
Freud tentang Unconscious Motivation.  

C. Komponen Dasar dari Teori Kepribadian Freud 

a. Id, Ego, Superego 

ID adalah kekuatan pendorong dalam kepribadian yang berisi semua insting individu, bersifat 
tidak sadar (unconscious), dan dikendalikan oleh prinsip kesenangan (pleasure principle). 
Pada saat individu merasakan adanya kebutuhan, id menuntut pemenuhan kebutuhan pada 
saat itu juga (libido) dan energi dari libido memengaruhi sebagian besar perilaku individu. 
Setiap insting diasosiasikan dengan: Sumber kebutuhan, Tujuan, yaitu untuk memenuhi 
kebutuhan, Objek, yaitu semua hal yang mampu memuaskan kebutuhan, dan Impetus, yaitu 
kekuatan pendorong yang besarnya ditentukan magnitud dari kebutuhan. Berbagai sarana 
pemuasan dorongan id, antara lain adalah Reflex action yang bersifat otomatis (misalnya 
bersin) dan Wish fulfillment, dimana id memunculkan gambaran objek yang dapat 
memuaskan kebutuhan.  

EGO. Individu memiliki kesadaran akan kebutuhan dari id dan juga berkontak dengan dunia 
fisik/realita  diatur oleh prinsip realita (reality principle). Ego bertugas mengoordinasikan 
keduanya (memastikan kesesuaian keinginan id dengan kondisi di lingkungan fisik)  
melayani id. Saat ego menemukan objek yang dapat memuaskan id, ego mengarahkan 
energi dari libido ke dalam pemikiran mengenai objek tersebut & menciptakan cathexis 
(investasi energi fisik dalam pemikiran akan suatu objek/proses yang akan memuaskan 
kebutuhan). Bila hanya ada id & ego, makan manusia tidaklah berbeda dengan hewan.  

SUPEREGO muncul saat individu belajar dan menginternalisasi tentang apa yang “benar” 
dan “salah” sehingga dapat dikatakan bahwa superego adalah sisi moral dalam kepribadian. 
Superego yang berkembang penuh memiliki 2 divisi:  

• Conscience – pengalaman yang terinternalisasi sebagai hasil dari hukuman yang dialami 
anak secara konsisten  memunculkan rasa bersalah  
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• Ego-ideal – pengalaman yang terinternalisasi sebagai hasil dari penghargaan yang 
diterima anak secara konsisten  memunculkan perasaan positif thd diri  

Superego pada prinsipnya membuat tugas ego lebih berat, dimana ego harus menemukan 
objek yang memuaskan id sekaligus menghindari sanksi dari superego.  

Life – Death Instincts.  

Life instincts/Eros  Menghasilkan energi yang disebut libido (seks, lapar, haus) yang 
bertujuan memuaskan kebutuhan. Insting ini bertugas untuk melanggengkan kehidupan. 
Death insticts/Thanatos  terwujud dalam diri individu berupa keinginan untuk bunuh diri 
dan kecenderungan masokis; terwujud ke luar diri individ dalam bentuk kebencian, 
pembunuhan, kekejaman dan agresi.  

Ego sebagai eksekutif dari fungsi kepribadian. Ego berhadapan dengan berbagai 
permasalahan nyata yang ada di lingkungan. Ego juga bertugas memuaskan kebutuhan id 
tanpa mengabaikan peran superego. Ego akan berusaha meminimalisasi kecemasan yang 
muncul saat individu mengambil tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang telah 
diinternalisasi  ego memunculkan mekanisme pertahanan diri.  

b. Anxiety & Ego Defense Mechanism (EDM) 

Kecemasan merupakan suatu bentuk peringatan akan adanya bahaya terhadap individu. 
Kecamasan yang objektif adalah kecemasan yang muncul saat ada ancaman yang nyata 
terhadap kesejahteraan individu. Kecemasan neurotik merupakan suatu bentuk perasaan 
kewalahan yang dirasakan ego dalam menghadapi dorongan id. Sedangkan kecemasan 
moral muncul saat ada pelanggaran nilai-nilai yang telah terinternalisasi (superego).  

Anxiety menimbulkan perasaan uncomfortable/ tidak nyaman sehingga mendorong individu 
untuk melakukan reduction/elimination. Maka hal ini menjadi tugas EGO untuk melakukan 
pertahanan diri (Ego Defense Mechanism/EDM). 

EDM beroperasi dengan melakukan distorsi realita pada level ketidaksadaran (individu tidak 
menyadari). Berbagai bentuk EDM menurut Freud adalah:  

a. Repression  mekanisme pertahanan paling mendasar karena terlibat di semua EDM  
ide yang direpres masuk dalam kesadaran dalam bentuk tersamar sehingga tidak 
memicu kecemasan (dalam mimpi, humor, simtom fisik, dalam asosiasi bebas, & 
parapraxes – slip of the tongue, lupa, kehilangan, kesalahan penulisan)  

b. Displacement  menggantikan suatu objek/tujuan yang memicu kecemasan dengan 
objek/tujuan lain yang tidak memicu kecemasan  

c. Sublimation  saat displacement dilakukan dengan melibatkan penggantian suatu 
tujuan seksual dengan tujuan non-seksual (melalui seni/puisi) dasar bagi 
peradaban/civilization  

d. Projection mengatribusikan pemikiran yang memicu kecemasan pada orang lain 
(kegagalan, perasaan)  

e. Identification  menunjukkan simbolisasi untuk membuat individu dapat mengklaim 
atas tindakan individu lain yang sesuai dengan nilai yang diinternalisasi  

f. Rationalization  memberikan alasan yang logis dan rasional – tapi tidak tepat/bukan 
yang sebenarnya – untuk membenarkan tindakan yang diambil individu  

g. Reaction Formation  Saat tindakan yang diinginkan akan menimbulkan kecemasan, 
individu mengambil tindakan yang berkebalikan dengan apa yang sebenarnya diinginkan  
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c. Psychosexual Stages of Development  

Tahapan perkembangan menurut Freud didasarkan pada pemikiran bahwa seluruh tubuh 
manusia menjadi sumber bagi kepuasan/kesenangan seksual, tp kesenangan akan 
terkonsentrasi pada bagian ttt seiring tahapan perkembangan individu, yang disebut sebagai 
erogenous zone (EZ). Pengalaman individu pada masing-masing tahapan perkembangan 
tersebut akan menentukan kepribadian di masa dewasa. Freud menyatakan bahwa 
pembentukan kepribadian individu dimulai pada usia 5 tahun.  

Stage EZ  

Oral  

(tahun 
pertama) 

Mulut 
(sucking, 
chewing, 
swallowing)  

• Fiksasi pada masa awal  oral-incorporative character (good 
listener, excessive eater, drinker, smoker, kisser, dependent) 

• Fiksasi pada masa akhir (gigi mulai muncul)  oral-sadistic 
character (sarcastic, cynical, verbally aggresive) 

Anal  

(1-2 
tahun) 

Anus-
buttocks 
region  

• Fiksasi di masa awal (pengeluaran feses)  anal-expulsive 
character (generous, messy, wasteful) 

• Fiksasi di masa akhir (setelah TT)  anal-retentive character 
(stingy, orderly, perfectionist) 

Phallic  

(3-5 
tahun)  

Genital 
region  

• Freud: Clitoris ≈ Small Penis  tahapan berlaku untuk ♀♂ 

• Oedipal complexes - ♀♂ develop strong, positive, erotic feelings 

toward mother because she satisfies their needs  persist in ♂, but 

change in ♀  In ♂ rise an intense desire to mother & great hostility 
to father 

• Penis as source of pleasurable feelings “threathened” by the 
powerful father  castration anxiety  

• ♂ repress his sexual & aggresive tendencies  

• ♂ identifying with father  allows ♂ to share mother & remove 
father as a t hreat  reducing castration anxiety  

• In ♀, lack of penis & blames mother  learns father posseses 
valued organ (Penis envy)  sexual attraction to father & hostility to 

mother  ♀ “becomes” mother  

• Repression & strong identification  full development of 
superego (introjection/internalization of moral standards & values)  

Latency  

(6 th – 
pubertas)  

-  • Intense repression during phallic stage  sexual activity 
eliminated from consciousness  

• Characterized by numerous substitute activities  

Genital  -  • Sexual desires become too intense to repress  

• Focus of attention – members of the opposite sex  

• If the preceeding stages gone smoothly, this stage will culminate 
in dating & marriage  

• If under/overgratification & fixation happened at early stages  
adjusment problems at later stage 
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D. Latihan soal mandiri (quiz) 

1. Menurut Freud, mimpi dan hysterical symptoms dapat dilihat sebagai manifestasi… 
a. Imajinasi 
b. Hasrat 
c. Trauma terpendam 
d. Alam bawah sadar 
e. Pikiran 

 

2. Dalam teori Oedipus Complex anak akan menahan hasrat mencintai ibunya dan membenci ayahnya, 
tetapi hasrat itu akan terus bermanifestasi dalam...,kecuali… 
a. Mimpi 
b. Symptom 
c. Unusual Behavior 
d. Perilaku tertentu/khusus 
e. Perilaku sehari-hari 

 

3. Berikut ini yang bukan merupakan keberatan umum terhadap psikoanalisis adalah: 
a. Murid-murid Freud tidak menolak untuk mendengar pendapat yang tidak mereka setujui 
b. Para psikoanalis membuat klaim yang tidak beralasan mengenai orisinalitas mereka sendiri 
c. Para psikoanalis sering kali menempatkan diri mereka diantara orang awam seolah-olah teori 

mereka telah terbukti kebenarannya 
d. Analis liar atau individu tanpa pelatihan yang tepat, telah menganalisis pasien dengan cara yang 

tidak bertanggung jawab 
e. Para pengikut Freud menjadi sebuah sekte dengan semua fitur yang menonjol. 

 
4. “Ia penuh dengan pikiran yang tidak disangka dan pesonanya serta pesona dari objeknya sangat luar 

biasa dan membuatmu menjadi mudah tertipu… jadi berpeganglah dengan otak anda.” Berikut tadi 
merupakan saran dari seorang filsuf untuk Freud yang bernama… 
a. Pierre Janet 
b. Ludwig Wittgenstein 
c. Elizabeth Loftus 
d. Ellenberger 
e. Leopold Lowenfeld 
 

5. Ketika seorang laki-laki tertarik secara seksual kepada ibunya, ia akan menganggap ayahnya sendiri 
sebagai saingannya. Keadaan ini diistilahkan oleh Freud sebagai… 
a. Wish fulfillment 
b. Infantile sexuality 
c. Oedipus complex 
d. Sexual motivation 
e. Abnormal behavior 

 
6. Suatu elemen dalam mimpi yang menjadi simbol beberapa hal dalam kehidupan nyata dalam teori 

Analisis Mimpi disebut… 
a. Displacement 
b. Dream work 
c. Resistance 
d. Transference 
e. Condensation 

 

7. Freud sering membuat keputusan terkait obat-obatan oleh karena itu ia menamakan dirinya 
sebagai… 
a. Neuropsychologist. 
b. Neurologist. 
c. Neurochemist. 
d. Neuroanatomist 
e. Neuroscientist 
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8. Eksperimen Freud yang digunakan untuk meningkatkan energi dan daya tahan tubuh tentara 

adalah… 
a. Nicotine Experiment 
b. Free association experiment  
c. The Cocaine Episode  
d. Analysis of Dreams 
e. Hysteria Experiment 

 
9. Dibawah ini merupakan kritik dari teori  Freud, kecuali ... 

a. Metode Pengumpulan data 
b. Dogmatisme 
c. Penekanan berlebihan terhadap seks 
d. Generalisasi psikologi untuk bidang lain 
e. Definisi istilah 

 
10. Menciptakan cara baru untuk mengatasi gangguan mental pada usia tua merupakan kontribusi dari 

Freud dalam bidang ... 
a. Pemahaman terhadap perilaku normatif 
b. Perluasan domain psikologi 
c. Psikoanalisa 
d. Dogmatisme 
e. Generalisasi psikologi untuk bidang lain 
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V. ALTERNATIF AWAL BAGI PSIKOANALISIS  

A. Anna Freud  

a. Melanie Klein (Psycho-Analysis of Children)  

Klein menekankan pentingnya pre-oedipal development & mengabaikan dorongan seksual. 
Ia menyatakan pentingnya relasi interpersonal, khususnya hubungan ibu-anak.  

In the earliest stage: relationship with mother’s breast  

a. Good relationship  satisfies life instinct, stimulates feelings of love & creativity  

b. Bad relationship  satisfies death instinct, stimulates feelings of hate & destruction  

Superego develop during oral stage, determined by the interaction of life-death instincts 
Child analysis is done through child’s free & undirected playful activities  bisa dilakukan 
sejak anak berusia 2 tahun  

b. Anna Freud vs. Klein. Anna Frreud tidak setuju dengan Klein dan memandang penting fase 
perkembangan phallic – genital  & menganalisis anak melalui mimpi dan fantasinya  

c. Anna Freud’s Ego Psychology - analysis of the ego for its own sake 

Menganalisis anak tidak seperti analisis dewasa. Analisis pada anak tidak bertujuan untuk 
mengungkap pengalaman traumatis di masa lalu, tapi menunjukkan pengalaman 
perkembangan yang dialami saat ini. Analisis anak juga tidak bertujuan untuk mengungkap 
konflik id-ego-superego, tapi kerentanan dalam menghadapi masa transisi dari kanak-kanak, 
remaja, dan dewasa awal.  

Developmental lines. Transisi dari ketergantungan pada kontrol eksternal menuju 
penguasaan realita internal & eksternal. Usaha anak untuk beradaptasi dengan tuntutan 
hidup (situasional, interpersonal, maupun personal):  

Dependency  emotional self-reliance, sucking  rational eating, wetting-soiling  
bowel-bladder control, irresponsibility  responsibility in body management, 
egocentricity  companionship, play  work 

Garis perkembangan menurut Anna Freud menggambarkan tahap perkembangan yang 
normal dan dapat digunakan sebagai pedoman mendefinisikan adanya maladaptasi.  

Menekankan fungsi ego yang otonom. Anna Freud menyatakan bahwa developmental lines 
melengkapi tahap psikoseksual Freud, tapi ego dianggap bebas dari konflik id & superego.  

Menjelaskan ego secara detail. Anna Freud menjelaskan tentang EDM & menghubungkan 
setiap mekanisme dengan tipe kecemasan ttt (objektif, neurotik, moral). Dalam Psikologi Ego 
yang disampaikan oleh Anna Freud, Ego memiliki fungsi secara independen dan EDM 
digunakan untuk beradaptasi terhadap kebutuhan sosial dan biologis  

EDM oleh Anna Freud:  

a. Altruistic surrender  individu melepaskan ambisinya & menjalankan hidup dengan 
mengidentifikasi kepuasan & rasa frustrasi yang dialami orang lain  

b. Identification with the aggressor  individu mengadopsi nilai & perangai orang yang 
ditakuti seolah-olah miliknya sendiri  Superego menurut Anna Freud   
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B. Carl Jung  

Libido 

Freud memandang libido (energi seksual) menjadi pendorong utama dari kepribadian atau dapat 
dikatakan bahwa manusia termotivasi secara seksual  

Jung mengadopsi pemikiran bahwa libidinal energy adalah kekuatan hidup yang kreatif dan 
dapat diaplikasikan pada pertumbuhan psikologis manusia secara terus-menerus. Energi ini 
dapat digunakan dalam kegiatan manusia secara luas, di luar sifat seksual manusia. Juga dapat 
diaplikasikan untuk memberikan kepuasan pada kebutuhan biologis dan filosofis/spiritual 
manusia  

The Ego  

Jung ≈ Freud – Ego adalah mekanisme individu dalam berinteraksi dengan lingkungan fisik  apa 
yang disadari dan dialami individu melalui proses berpikir, pemecahan masalah, mengingat dan 
memersepsi  

The Personal Unconscious  

Jung – menggabungkan gagasan Freud ttg kesadaran-ketidaksadaran  terdiri dari pengalaman-
pengalaman, baik yang direpres maupun terlupakan, sehingga berada pada ketidaksadaran  
ada yang mudah didapatkan kembali/diingat, ada yang tidak  

The Collective Unconscious and the Archetypes 

Collective Unconsciousness merupakan konsep paling mistis dan kontroversial, namun paling 
penting bagi Jung. CU adalah komponen terdalam dan paling kuat dalam kepribadian yang 
menggambarkan kumpulan pengalaman yang dimiliki bersama sepanjang masa lalu evolusioner 
umat manusia  direkam dan diwariskan lintas generasi sebagai kecenderungan untuk 
merespon secara emosional terhadap suatu pengalaman ttt 

Archetype/ Pola dasar adalah setiap kecenderungan yang diwarisi dan tersimpan dalam 
ketidaksadaran kolektif. Gambaran yang terekam tidak hanya berupa pengalaman persepsi, 
namun juga komponen emosional terhadap pengalaman tersebut sebagai fitur utama dari pola 
dasar tersebut 

Beberapa pola dasar yang utama:  

• Persona – menyebabkan orang menunjukkan hanya sebagaian dari kepribadiannya ke ranah 
publik  menjadi topeng bagi aspek-aspek penting kepribadian di hadapan publik  

• Anima – memberikan komponen kewanitaan pada kepribadian individu laki-laki dan 
meripakan kerangka dimana laki-laki dapat berinteraksi dengan wanita  

• Animus – memberikan komponen kelaki-lakian pada kepribadian wanita dan menjadi 
kerangka dimana wanita dapat berinteraksi dengan laki-laki  

• Shadow – pola dasar yang diwarisi dari nenek moyang pada masa sebelum manusia yang 
memberi kecenderungan untuk menjadi tidak bermoral dan agresif  diproyeksikan dalam 
bentuk simbolisasi sebagai setan, raksasa, dan roh jahat  

• Self – pola dasar yang memungkinkan manusia untuk menyatukan  
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The Attitudes  

• Ada 2 orientasi/sikap individu dalam menyikapi dunia  keduanya dimiliki individu, tapi 
salah satunya akan lebih dominan: Introversion (pendiam, imajinatif, lebih tertarik pada ide-
ide) & Ekstroversion – ramah, supel, lebih tertarik pada interaksi dengan individu lain  

• Kepribadian yang matang dan sehat  merefleksikan kedua sikap secara seimbang  

Causalities, Teleology, & Synchronicity 

• Untuk memahami individu, pahami pengalamannya di masa lalu (causality) – termasuk 
pengalaman pada CU – dan tujuannya di masa yad (teleology/purpose)  

• Synchronicity/meaningful coincidence – penentu utama dalam kepribadian yang tampak 
saat ada 2/lebih kejadian, berasal dari pengalaman (causality) yang berbeda, menyatu dan 
membentuk arti/makna baru  mengarah pada makna keajaiban  

Dreams  

• Setiap individu memiliki CU yang sama, namun memiliki kemampuan yang berbeda untuk 
mengenali dan mengekspresikan berbagai pola dasar yang ada  

• Setiap individu memiliki kecenderungan bawaan lahir untuk mengenali, mengkspresikan, 
dan menyintesiskan berbagai komponen kepribadiannya (self-actualization)  tidak semua 
orang dapat melakukannya  Mimpi menjadi jalan untuk mengekspresikan aspek-aspek 
kejiwaan yang tidak dikenali dan tidak dikembangkan  analisis mimpi menentukan aspek 
mana yang tidak teraktualisasi  

C. Alfred Adler  

Organ Inferiority & Compensation 

Pendekatan materialistik-positivistik medis – setiap gangguan (fisik/mental) berasal dari kondisi 
fisik  individu sensitif pada penyakit ttt karena organ terkait “inferior” dibanding organ 
lainnya. Compensation adalah cara individu beradaptasi terhadap kelemahannya  
mengembangkan kekuatan pada bagian lainnya (misal: pada tuna netra). Overcompensation 
merupakan cara individu mengubah kelemahan menjadi kekuatan (misal: Roosevelt)  

Feelings of Inferiority (FoI) 

Compensation & overcompensation – dapat diarahkan bukan hanya pada kelemahan fisik, tapi 
juga mental/psikologis. Setiap individu memulai hidup dengan ketergantungan pada orang lain 
untuk keberlangsungan hidupnya  memiliki FoI/kelemahan  individu berusaha 
mendapatkan kekuatan untuk mengatasi perasaan tsb dan berusahan untuk meraih 
kesempurnaan/superioritas. FoI memotivasi seluruh pertumbuhan individu  baik secara positif 
(memampukan) maupun negatif (melumpuhkan)  Inferiority complex.  

D. Karen Horney 

General Disagreement with Freudian Theory  

• Motivasi seksual tidak sesuai diterapkan pada masa depresi ekonomi di Amerika 

• Pengalaman sosial individu menentukan apakah individu tsb akan mengalami masalah 
psikologis  penyebab gangguan mental dapat ditemukan pada masyarakat dan interaksi 
sosial   
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Basic Hostility & Basic Anxiety  

• Permasalahan psikologis disebabkan relasi antarindividu yang terganggu, khususnya 
hubungan antara orangtua-anak  

• Setiap anak memiliki 2 kebutuhan utama  

– Aman dari rasa sakit, bahaya, dan ketakutan  

– Terpenuhi kebutuhan biologisnya  

• Orang tua memberikan kepuasan pada kebutuhan anak secara konsisten & penuh kasih 
sayang  anak menjadi orang dewasa yang normal & sehat  

• Orang tua menunjukkan pengabaian, ketidakkonsistenan, atau bahkan kebencian pada anak 
 anak mengalami pengalaman basic evil, tumbuh menjadi orang dewasa yang neurotik, & 
mengembangkan basic hostility terhadap orang tuanya  

• Basic hostility yang direpres berkembang menjadi basic anxiety – semua perasaan kesepian 
dan tak berdaya dalam menghadapi dunia yang kejam  menjadi prasyarat perkembangan 
neurosis 

Adjusments to Basic Anxiety  

• Moving towards people – compliant type  

• Moving against people – hostile type  

• Moving away from people – detached type 

Individu yang sehat secara psikologis akan berusaha untuk menggunakan ketiga pola adaptasi 
yang sesuai dengan situasi yang ada. Sedangkan orang dengan gangguan neurotik akan 
cenderung menggunakan 1 pola dan berusaha menerapkannya pada semua situasi yang 
dihadapinya.  

E. Latihan soal mandiri (quiz) 

1. Ego Psychology menurut Anna Freud tidak mengungkap konflik id-ego-supergo,melainkan… 
A. Emosi seseorang saat marah 
B. Realita internal dan eksternal 
C. Kerentanan dalam mempersiapkan anak ke masa transisi 
D. Konflik dengan orang lain 
E. Konflik pada anak-anak 

2. Melepaskan ambisi dan menjalankan hidup dengan mengidentifikasi kepuasandan rasa frustasi yang 
dialami orang lain adalah pengertian dari… 
A. Identification with the agressor 
B. Developmental lines 
C. Altruistic surrender 
D. The personal unconscious 
E. Castraction anxiety 

3. Berikut ini pernyataan yang benar menurut Carl Jung mengenai libidinal energy, kecuali: 
A. Libidinal energy adalah kekuatan hidup yang kreatif  
B. Libidinal energy dapat diterapkan pada pertumbuhan psikologis manusia secara terus menerus. 
C. Libidinal energy dapat diaplikasikan dalam kegiatan manusia secara luas di luar seksual manusia 
D. Libidinal energy dapat diaplikasikan untuk memberikan kepuasan baik pada kebutuhan biologis 

dan filosofis atau spiritual manusia. 
E. libidinal energy terdiri dari pengalaman-pengalaman baik yang direpres maupun terlupakan. 
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4. 1) Untuk memberikan kepuasan baik pada kebutuhan biologis dan filosofis atau spiritual 
manusia. 

2) Terdiri dari pengalaman-pengalaman baik yang direpres maupun terlupakan. 
3) Mekanisme individu dalam berinteraksi dengan lingkungan fisik. 
4) Apa yang disadari individu dan di alami individu melalui proses berpikir, 

memecahkan masalah, mengingat dan memersepsi. 
Berdasarkan data diatas pasangan pernyataan yang berkaitan dengan The Ego menurut Carl Jung 
yaitu : 

A. 3 dan 4 
B. 1 dan 2 
C. 1 dan 3 
D. 2 dan 1 
E. 2 dan 4 

5. Pernyataan yang benar mengenai Collective Unconscious adalah … 
A. Collective Unconscious berasal dari diri individu tanpa di pengaruh oleh faktor lain dari luar 
B. Collective Unconscious tidak aktif dalam mempelajari pemikiran seseorang. 
C. Collective Unconscious dari seseorang dengan orang lainnya pasti berbeda. 
D. Isi fisikal dari Collective Unconscious tidak dapat diwariskan ke generasi-generasi selanjutnya 
E. Collective Unconscious berasal dari masa lalu nenek moyang dari seluruh jenis spesies 

6. Beberapa konsepdari Archetypes antara lain, kecuali… 
A. Pesona 
B. Shadow 
C. Anima  
D. Great Father 
E. Self  

7. Carl Jung menyebutkan bahwa ada dua orientasi pokok dari sikap atau attitude individu di dunia ini, 
yang ia sebut dengan istilah… 
A. Active and pasif  
B. Good and Bad Attitude 
C. Postive and Negative  
D. Introversion and Extroversion  
E. Adulthood and Childhood  

8.  Istilah yag dikemukan Carl Jung mengenai dua atau beberapa kejadian yang terlihat tidak memiliki 
hubungan sebab akibat, tetapi kejadian itu memiliki arti disebut…  
A. Causality 
B. Teleology 
C. Synchronicity 
D. Meaningful Way 
E. Destiny  

9. Menurut Jung, tujuan hidup adalah untuk mencapai... 
A. Interpretation 
B. Superioritas 
C. Satisfaction 
D. Selfactualization 
E. Generation 

10. Alfred Adler kenal dengan Psikologi Freudian ketika membaca... 
A. The Ego and the Mechanisms of Defense 
B. The Interpretation of Dreams  
C. The Psychoanalysis of Children 
D. Length, cost, and limited effectiveness of psychoanalysis 
E. The Courage to Heal  
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