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MANUSIA DAN 
PERKEMBANGANNYA

MATERI KULIAH PENGANTAR PSIKOLOGI - 003

Manusia berkembang dan mengalami
perubahan-perubahan, baik dlm segi fisiologis
maupun psikologis

Ada berbagai macam
faktor yg akan
menentukan
perkembangan
manusia

A. Teori Nativisme

• Perkemb manusia ditentukan oleh
faktor2 nativus faktor2 keturunan
yg merupakan faktor 2 yg dibawa indv
pd waktu dilahirkan.

• Individu lahir dengan sifat2 tertentu, sifat2 ini yg akan
menentukan keadaan indv, faktor lingkungan termasuk
pendidikan tidak berpengaruh (Schopenhouer dlm Bigot, dkk, 1950)

• Indv tergantung pd sifat yg diturunkan org tuanya

• Memandang pendidikan sbg suatu usaha yg tdk berdaya
mnghadapi perkmb manusia

• Pesimistis terhadp pendidikan

Manusia apabila dilahirkan baik akan tetap baik, 
apabila dilahirkan jahat akan tetap jahat.

B. Teori Empirisme

• Perkembangan indv ditentukan oleh empirisnya atau
pengalaman-pengalamannya yg diperoleh selama
perkembangan indv itu

• Indvkertas putih (tabularasa - John Locke)

Tergantung pd apa yg ditulis diatasnya

• Peranan pendidikan sangat besar membentuk
pribadi indv

C. Teori Konvergensi

t.nativisme + t. empirisme = t. konvergensi
(Willian Stern)

• Pembawaan maupun pengalaman/lingkungan
berperan penting dlm perkemb indv

Penelitian thdp anak kembar, dipisahkan satu sama lain
• Secara keturunan relatif sama, tp sifat-sifatnya

berbeda
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FAKTOR ENDOGEN DAN FAKTOR EKSOGEN

• FAKTOR ENDOGEN
Faktor yg dibawa indv sejak dlm kandungan hingga
kelahiran
Faktor Endogen  faktor keturunan/ pembawaaan

Faktor kejasmanian : 
kulit putih/ hitam/coklat;
Rambut hitam/pirang; 
hidung pesek/mancung

• Faktor pembawaan yg berhubungan dgn jasmani
umumnya tdk dpt diubah

• Tempramen konstan

Sifat-sifat pembawaan yg erat hubungannya dg struktur
kejasmanian sso

• Waktak/karakter  tdk konstan
Keseluruhan dr sifat sso yg nampak dlm perbuatannya
sehari-hari, sbg hasil pmbawaan dn lingk

Faktor yg datang dr luar diri indv; pengalaman, alam
sekitar, pendidikan, dsb

Pengaruh pendidikan dan lingkungan sekitar sebenarnya
terdapat perbedaan

Umumnya pengaruh lingkungan bersifat pasif tidak
memaksa

Pendidikan bersifat aktif, penuh tanggung jawab dan ingin
mengarahkan perkmb indv ke suatu tujuan tertentu

• FAKTOR EKSOGEN

HUBUNGAN INDIVIDU DENGAN LINGKUNGANNYA

T. KONVERGENSI  lingk berperan dlm perkemb indv

Lingkungan dibedakan:
a. Lingkungan fisik

b. Lingkungan sosial

a. Lingkungan fisik

• yaitu lingk. yg berupa alam, misal keadaan tanah, 
keadaan musim, dsb

• Lingk. alam yg berbeda akan memberikan
pengaruh yg berbeda pula kpd individu

b. Lingkungan sosial
= Lingk masyarakat

• Ada interaksi antara indv satu dg indv lain
• Lingk sosial dibedakan menjd:

1) Lingk sosial primer, lingk sosial dg adanya hubungan
erat antara anggota satu dg lain, anggota satu saling kenal
mengenal dg anggota lain

2) Lingk sosial sekunder, lingk sosial yg hub anggota satu
dg anggota lain agak longgar. Pada umumnya anggota satu
dg lainnya kurang atau tdk saling kenal mengenal
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