
KONSEP DASAR KEPRIBADIAN

PENGERTIAN Hall & Linzey

Allport

Linzey kesan yang paling menonjol yang ditujukan
seseorang terhadap orang lain

organisasi yang dinamis

teori kepribadian

. Psikoanalisis

Behavioristik

Humanistik

sejarah
Persona Yunani Kuno topeng

personality Roma dipakai untuk menamakan para actor sendiri

istilah

kepribadian

trait
tipe

watak

temperamen

archetype

konstitusi



FAKTOR YG MEMPENGARHI KEPRIDADIAN

Factor 

Kepribadian Heraditas keturunan

Enviromen lingkungan

Konvergensi gabungan

Teory kepribadian

Sosio histori Europe clinical 

pinel

Kreaptin

martin

freud

Psikometri kognitif

afektif emosi

Behavior

Gestalt

Psikologi kontemporer internal croscultural psikologi

Eksternal social budaya

filsafat

teknologi



KONSEP PERONAL MEANING DAN RESILIENSI INDIVIDU

Personal meaning konsep yg dimiliki individu berupa Tujuan arah hdup, eksistensi diri, 
hub.interpersonal, social yg baik

Aspek

Self insight 
Meaning of life

Attidute change

Self commitment
Directed activity

Social support

Reliensi Kemampuan indiv dlm beradaptasi dg mslah Yg dhadapi.

Aspek
I’m unsur dr diri

I have  unsur dr luar

I can unsur dr lingkungan

Sourches of problem
personal

permanen

perfasif.



TEORY KEPRIBADIAN PSIKOANALISA = Freud

Pendekatan Psikoanalisa Psikodinamika

MIND 

consciousness bagian kecil dari mind
preconsciousness jembatan antara conscious dan unconscious

unconsciousness paling dominan

dinamika kepribadian

id dorongan dasar manusia

ego realita yg menjembatani ego & superego

superego nilai** norma

TAHAPAN PSIKOSEKSUAL

(1) tahap oral :0-1

(2) tahap anal: 1-3 

(3) tahap palus: 3-6 

(4) tahap laten: 6-12 

(5) tahap genetal: 12-18 

(6) tahap dewasa

Metode psikoanalisa

Asosiasi bebas Katarsis

Hipnoterapi

Analisis mimpi



TEORY KEPRIBADIAN NEO FREUDIAN

ALFRED ADLER 
Pusat kepribadian : kesadaran

TL dimotivasi oleh dorongan social

Inferioritas = seksual, inferioritas = fisik & Psikis

Finalisme (Masa Depan)

CARL GUSTAV JUNG Teori Psikoanalitik Ketidaksadaran

Asal usul kepribadian adalah Ras

Konsep anima & animus

ERIK ERIKSON Perluasan fungsi ego Adaptasi
Integratif

Ego menjadi tuan Id & Super Ego

Kualitas ego diperluas

KAREN HORNEY 5 Prinsip perkembangan kepribadian

optimisme-positivisme

Interaksi-sosiokultura
Struktur karakter

Self consept

Konflik

SuLLIVAN

Proses2 penting dalam kepribadian

Dinamisme

Personifikasi

Proses kognitif



Teori Kepribadian Behavioristik

social learning theorist

Pengekangan fisik ( physical restrains

Bantuan fisik ( physical aids) 

Mmengubah stimulus(changing the 
stimulus conditions) 

Memanipulasi kondisi emosional
(manipulasing emosional
conditions

Melakukan respons lain 
(performing alternative responses

Menguatkan diri secara positif ( 
positive self reinforcement),

Menghukum diri sendiri ( Self 
Punishment ),

BURRHUS FREDERIC SKINNER

Pokok -pokok teori Skinner

2.Teori Kepribadian
Behavioristik

1.Penggugah (reinforcement)

3. Daftar Penguatan
(Reinforcement schedule)

reinforcement 
schedules

partial 
reinforcemen

4.Pembentukan ( Shaping )

5.Stimultan Adversif



TEORY KEPRIBADIAN HUMANISTIK

ABRAHAM MASLOW

. Aliran ini menolak paham yang menyatakan bahwa manusia hanya semata sebagai hasil 
bawaan atau lingkungan sepenuhnya. Sebaliknya, aliran ini menyatakan bahwa setiap individu 
memiliki kebebasan untuk memilih, menentukan tindakannya dan nasibnya sebgai 
konsekuensi atas eksistensinya

AJARAN DAN DASAR PSIKOLOGI HUMANISTIK

1.Individu sebagai satu kesatuan dan bersifat menyeluruh
sebuah prinsip yang meyakini 
suatu fenomena atau gejala itu 
hanya bisa dipelajari jika bersifat 
menyeluruh dan bersifat integral2.Ketidakrelevenan penyelidikan dengan hewan

3.Pembawaan baik manusia bahwa manusia pada dasarnya adalah baik. 

4.Potensi kreatif manusia

TEORI KEBUTUHAN BERTINGKAT

Kebutuhan-kebutuhan fisiologis

Kebutuhan akan rasa aman
Kebutuhan akan cinta dan rasa memiliki
Kebutuhan akan rasa harga diri

Kebutuhan aktualisasi diri

MOTIF KEKURANGAN DAN MOTIF 
PERTUMBUHAN.

motif kekurangan 

motif pertumbuhan
mengungkapkan segala 
potensi yang dimilikinya

mencakup kebutuhan-
kebutuhan fisiologis dan 
rasa aman



Teori Medan (Field Theory) KURT LEWIN

Ciri ciri utama dari teori Lewin, yaitu : 

1. Tingkah laku adalah suatu fungsi dari medan yang 
ada pada waktu tingkah laku itu terjadi

2. Analisis mulai dengan situasi sebagai keseluruhan
dari mana bagian bagian komponennya dipisahkan

3. Orang yang kongkret dalam situasi yang kongkret
dapat digambarkan secara matematis.

Struktur Kepribadian konsep-konsep struktural
pribadi

lingkungan psikologis

ruang hidup.

Dinamika Kepribadian energi psikis

tegangan

kekuatan
valensi

Energi muncul dari perbedaan tegangan antar sel
atau antar region.

tegangan yang cenderung menjadi seimbang
cenderung untuk menekan bondaris system yang 
mewadahinya.

mencakup motif, keinginan dan dorongan

region dari lingkungan psikologis bagi pribadi

Vektor Tingkah laku atau gerak seseorang akan terjadi kalau
ada kekuatan yang cukup yang mendorongnya



no Jenis gangguan keteranagn

1 Paranoid ketidakpercayaan kepada orang lain dan kecurigaan berlebih
bahwa orang di sekitarnya memiliki motif jahat

2 Schizoid menghindari hubungan dengan orang lain dan tidak
menunjukkan banyak emosi.

3 Schizotypal bentuk-bentuk berpikir dan memahami dengan cara yang 
aneh

4 Antisocial kurangnya hati nurani

5 Borderline ketidakstabilan suasana hati dan miskin citra diri.

6 Histrionic pencari perhatian konstan

7 Narcissistic keterpusatan diri. mencari perhatian dan pujian.

8 Avoidant kegelisahan sosial yang ekstrim

9 Dependent kebutuhan untuk dijaga, cenderung bergantung pada orang 
dan merasa takut kehilangan mereka

10 Obsessive 
Compulsive

terlalu fokus pada keteraturan dan kesempurnaan

MACAM-MACAM GANGGUAN KEPRIBADIAN



Tipe-tipe Kepribadian
Menurut William Marston

dominant Dominan (dominant), pengatur (direct), penuntut/banyak permintaan
(demanding), tegas (decisive), tekun (determined), pelaku (doer)

inspiring Bersemangat (inspiring), berpengaruh (influencing), penting (important), 
interaktif (interactive), mengesankan (impressive), berminat pada hubungan
dengan orang lain (interrested in people)

supportive Pendukung (supportive), kokoh (steady), tabah/teguh hati (stable), ramah
(sweet), peka (sensitive), sentimentil (sentimental)

cautious Hati-hati (cautious), penuh perhitungan (calculating), mampu (competent), 
konsisten (consistent), pemikir (contemplative), teliti (careful)

MENURUT HIPPOCRATES 

1.Kepribadian Sanguinis yang Populer Ekstrovert-Membicara -Optimis

2.Kepribadian Melankolis Sempurna Introvert-Pemikir-Pesimis

3.Kepribadian Koleris Kuat Ekstrovert-Pelaku-Optimis

4.Kepribadian Phlegmatis Damai
Introvert-Pengamat-Pesimis



TEORI KEPERIBADIAN DALAM ISLAM

Struktur Kepribadian dalam Islam sebagai aspek atau elemen-elemen yang terdapat dalam
diri manusia yang karenanya kepribadian terbentuk

Alquran tiga aspek
jismiyah (fisik, biologis), nafsiyah (psikis, psikologis), dan
ruhaniyah (spiritual, transendental).

1. Struktur Jisim

Jisim adalah aspek diri manusia yang terdiri atas struktur organisme
fisik.

aspek jismiah memainkan peranan penting sebagai sarana untuk
mengaktualisasikan fungsi aspek nafsiah dan aspek ruhaniah dengan
berbagi dimensinya.

bersifat deterministik-mekanistik

2. Struktur Ruh
Ruh adalah aspek psikis manusia yang bersifat spiritual dan
transendental

hakikat ruh materialism
spiritualisme

3. Struktur Nafs
keseluruhan kualitas khas kemanusiaan berupa pikiran, perasaan, 
kemauan, dan kebebasan

potensi gharizah
orientasinya pada semua spesies biotik
orientasinya pada manusia tetapi mangarah pada gejala
somatik

orientasinya pada manusia tetapi mangarah pada kejiwaan

tiga dimensi

al-nafs

al-‘aql
al-qalb



TEORI ANALITIK FAKTORIAL 

Raymond Cattell

Teori Cattell menekankan konstruk-konstruk motivasi

dynamic traits

menelusuri dimensi-dimensi yang mendasari tingkah laku dan penekanannya
pada self- regarding sentimen ( dorongan untuk mempertahankan harga diri ).

Hakikat Kepribadian: 
Struktur Sifat-sifat

suatu struktur sifat-sifat (traits) yang komleks dan terdiferensiasi, yang 
motivasinya sebagai besar tergantung pada salah satu gugus dari sifat-
sifat ini, yang disebut dinamic traits atau sifat-sifat dinamik.

Sifat-sifat
Sifat-sifat Abilitas dan Temperamen

sumber data life record atau catatan riwayat hidup
data –L; self-rating queslionncire atau kuesioner
penelitian-diri

data-Q; dan objective test 

Sifat-sifat Dinamis sikap
Erg 

sentimen.

dorongan-dorongan biologis

struktur-struktur sikap yang dipelajari

variabel dinamik yang menjelma

Belajar pengkondisian klasik (clasical conditional 

pengkondisian instrumenal/ operan ( instrumental conditioning/operant


