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Humanistik adalah aliran dalam psikologi yang muncul tahun 
1950an sebagai reaksi terhadap behaviorisme dan psikoanalisis. 
Aliran ini secara eksplisit memberikan perhatian pada dimensi 
manusia dari psikologi dan konteks manusia dalam pengembangan 
teori psikologis.  
 
Permasalah ini dirangkum dalam lima postulat Psikologi 
Humanistik dari James Bugental (1964), sebagai berikut: 
 

1. Manusia tidak bisa direduksi menjadi komponen-komponen. 
2. Manusia memiliki konteks yang unik di dalam dirinya. 
3. Kesadaran manusia menyertakan kesadaran akan diri dalam 

konteks orang lain. 
4. Manusia mempunyai pilihan-pilihan dan tanggung jawab. 
5. Manusia bersifat intensional, mereka mencari makna, nilai, 

dan memiliki kreativitas. 
 
Pendekatan humanistik ini mempunyai akar pada pemikiran 
eksistensialisme dengan tokoh-tokohnya seperti Kierkegaard, 
Nietzsche, Heidegger, dan Sartre. 
 
Humanistik mengatakan bahwa manusia adalah suatu ketunggalan 
yang mengalami, menghayati dan pada dasarnya aktif, punya 
tujuan serta punya harga diri. Karena itu, walaupun dalam 
penelitian boleh saja dilakukan analisis rinci mengenai bagian-
bagian dari jiwa manusia, namun dalam penyimpulanya, manusia 
harus dikembalikan dalam kesatuan yang utuh. Pandangan seperti 
ini adalah pandangan yang holistik. Selain itu manusia juga harus 
dipandang dengan penghargaan yang tinggi terhadap harga 
dirinya, perkembangan pribadinya, perbedaan-perbedaan 
individunya dan dari sudut kemanusiaanya itu sendiri. Karena itu 
psikologi harus memasuki topik-topik yang tidak dimasuki oleh 
aliran behaviorisme dan psikoanalisis, seperti cinta, kreatifitas, 
pertumbuhan, aktualisasi diri, kebutuhan, rasa humor, makna, 
kebencian, agresivitas, kemandirian, tanggung jawab dan 
sebagainya. Pandangan ini disebut pandangan humanistik. 
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Humanisme menegaskan adanya keseluruhan kapasitas martabat 
dan nilai kemanusiaan untuk menyatakan diri (self-realization). 
Humanisme menentang pesimisme dan keputusasaan pandangan 
psikoanalistik dan konsep kehidupan “robot” pandangan 
behaviorisme.   
 
Humanisme yakin bahwa manusia memiliki di dalam dirinya 
potensi untuk berkembang sehat dan kreatif, dan jika orang mau 
menerima tanggungjawab untuk hidupnya sendiri, dia akan 
menyadari potensinya, mengatasi pengaruh kuat dari pendidikan 
orang tua, sekolah dan tekanan sosial lainnya.  
 
Pandangan humanisme dalam kepribadian menekankan hal-hal 
berikut : 
 
1. Holisme 
 
Holisme mengaskan bahwa organisme selalu bertingkahlaku 
sebagai kesatuan yang utuh, bukan sebagai rangkaian bagian / 
komponen yang berbeda. Jiwa dan tubuh bukan dua unsur yang 
terpisah tetapi bagian dari satu kesatuan, dan apa yang terjadi di 
bagian ssatu akan mempengaruhi bagian lain. Hukum yang 
berlaku umum mengatur fungsi setiap bagian. Hukum inilah yang 
mestinya ditemukan agar dapat dipahami berfungsinya tiap 
komponen. Pandangan holistik dalam kepribadian, yang terpenting 
adalah : 

 
• Kepribadian normal ditandai oleh unitas, integrasi, konsistensi, 

dan koherensi (unity, integration, consistency, dan coherence). 
Organisasi adalah keadaan normal dan disorganisasi berarti 
patologik. 

• Organisme dapat dianalisis dengan membedakan tiap 
bagiannya, tetapi tidak ada bagian yang dapat dipelajari dalam 
isolasi. Keseluruhan berfungsi menurut hukum-hukum yang 
tidak terdapat dalam bagian-bagian. 

• Organisme memiliki satu dorongan yang berkuasa, yakni 
aktualisasi diri (self actualization). Orang berjuang tanpa henti 
(continuous) untuk merealisasikan potensi inheren yang 
dimilikinya pada ranah maupun yang terbuka baginya. 

• Pengaruh lingkungan eksternal pada perkembangan normal 
bersifat minimal. Potensi organisme, jika terkuak di lingkungan 
yang tepat, akan menghasilkan kepribadian yang sehat dan 
integral. 

• Penelitian yang komprehensif terhadap satu orang lebih 
berguna daripada penelitian ekstensif terhadap banyak orang 
mengenai fungsi psikologis yang diisolir. 
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2. Menolak Riset Binatang 
 
Psikologi Humanistik menekankan perbedaan tingkah laku 
manusia dengan tingkah laku binatang. Riset binatang 
memandang manusia sebagai mesin dan mata rantai refleks-
kondisioning, mengabaikan karakteristik manusia yang unik 
seperti idea, nilai-nilai, keberanian, cinta, humor, cemburu, 
dosa, serta puisi, musik ilmu, dan hasil kerja berfikir lainnya.  
 

3. Manusia Pada Dasarnya baik 
 
Manusia mempunyai struktur psikologis yang analog dengan 
struktur fisik : mereka memiliki “ kebutuhan, kemampuan, dan 
kecenderungan yang sifat dasarnya genetik : “beberapa sifat 
menjadi ciri umum kemanusiaan, sifat-sifat lainnya menjadi ciri 
unik individual. Kebutuhan, kemampuan dan kecenderungan itu 
secara esensial sesuatu yang baik, atau paling tidak sesuatu 
yang netral. Pandangan Maslow menjadi pembaharuan 
terhadap pakar yang menganggap kebutuhan dan tendensi 
manusia iitu buruk atau antisosial (misalnya, apa yang disebut 
dosa warisan oleh ahli agama dan konsep id dari Freud). Sifat 
setan yang jahat, destruktif dan kekerasan adalah hasil dari 
frustrasi atau kegagalan memuaskan kebutuhan dasar, dan 
bukan bagian dari hereditas. Manusia mempunyai struktur yang 
potensial untuk berkembang positif.  
 

4. Potensi Kreatif 
 
Kreativitas merupakan ciri universal manusia, sejak dilahirkan. 
Ini adalah sifat alami, sama dengan sifat biji yang 
menumbuhkan daun, burung yang terbang, maka manusia 
mempunyai sifat alami untuk menjadi kreatif. Kreativitas adalah 
potensi semua orang, yang tidak memerlukan bakat  dan 
kemampuan yang khusus. Sayangnya, umumnya orang justru 
kehilangan kreativitas ini karena proses pembudayaan 
(enculturated). Termasuk di dalamnya pendidikan formal, yang 
memasung kreativitas dengan menuntut keseragaman berfikir 
kepada semua siswanya. Hanya sedikit orang yang kemudian 
menemukan kembali potensi kreatif yan segar, naif, dan 
langsung, dalam memandang segala sesuatu.   
 

5. Menekankan Kesehatan Psikologik 
 
Pendekatan humanistik mengarahkan perhatiannya kepada 
manusia sehat, kreatif dan mampu mengaktualisasikan diri. 
Ilmu jiwa seharusnya memusatkan analisisnya kepada tema 
pokok kehidupan manusia, yakni aktualisasi diri. Maslow 
mengungkapkan psikopatologi umumnya hasil dari penolakan, 
frustrasi, atau penyimpangan dari hakekat alami seseorang. 

 

Menolak Riset 
Binatang 

 

Manusia Pada 
Dasarnya Baik 

 

Potensi 
Kreatif 

 

Menekankan 
Kesehatan 
Psikologik 



 

Pengantar Aliran Humanistik Halaman  4 
 

Humanistik tidak jelas kaitannya dengan ekologi psikologi. Pada 
satu sisi, Humanistik tempat yang paling berkuasa atas nilai 
potensial untuk pengembangan individu.  Ini nilai-nilai pengalaman 
manusia dan kemampuan manusia untuk melampaui pikiran 
dengan lingkungan sekitarnya, dengan cara yang kreatif.  Jadi 
dalam hal Humanistik untuk manusia dan pengalaman. Humanistik 
adalah ilmu manusia untuk menangkap pengalaman dalam semua 
keindahan yang subjektif.  Ini yang menyebabkan sebuah 
penekanan atas berbagai  metode fenomenologi yang bertujuan 
untuk mendapatkan semaksimal mungkin jati diri manusia. 
 
Pada sisi lainya, ekologi psikologi dengan kontras menunjukkan 
pemisahan manusia dari tanaman, binatang dan materi dunia 
sebagai buatan yang menyesatkan dan tidak bijaksana.  Ekologi 
melihat, yang paling universal dan paling tinggi nilai simbol dan 
gambar dari pikiran manusia berasal dari kapasitas untuk 
memungut dalam ukuran kecil  yang sungguh-sungguh untuk 
menopang semesta dan kita masuk di dalamnya. Jika ini adalah 
pernyataan simbolis yang penting dari aspek pemenuhan manusia, 
maka kita perlu mempertimbangkan sebuah “ekologi diri” yang 
merangkum semua bentuk kehidupan dan perasaan kesatuan. 
 
Saat ini rasa kuatir, depresi, bingung dan kesepian pada individu 
yang mencari beberapa penjelasan untuk rasa isolasi dan 
kesedihan mereka.  Kontemporer kerja, dengan penekanan pada 
gencarnya pembangunan teknologi, persaingan tajam dan 
individualisme telah membuat korban tak terhitung.  Mereka hadir 
dari hilangnya eksistensial karena keprihatinan yang dramatis atas 
racun di lingkungan pekerjaan. Secara tradisional, orang-orang ini 
telah dirawat dengan baik namun belum cukup. Melalui hubungan 
yang saling menerima dan melalui upaya bersama antara antara 
klien dan terapis dalam menggali semua pengalaman dan 
perasaan klien untuk pencapaian keseimbangan antara berbagai 
pengalaman dan perasaan yang sesungguhnya terjadi pada diri 
klien. Karena dengan ini maka terwujud prosedur terapi yang 
memandang manusia sebagai suatu kesatuan dan eksistensial diri. 
 
Jadi pemahaman tentang manusia dalam psikologi humanistik 
berdasarkan kepada keyakinan bahwa nilai-nilai etika merupakan 
daya psikologi yang kuat dan ia merupakan penentu asas kelakuan 
manusia. Keyakinan ini membawa kepada usaha meningkatkan 
kualitas manusia seperti pilihan, kreativitas, interaksi fisik, mental 
dan jiwa, dan keperluan untuk menjadi lebih bebas Psikologi 
humanistik juga didefinisikan sebagai sebuah sistem pemikiran 
yang berdasarkan kepada berbagai nilai, sifat, dan tindak tanduk 
yang dipercayai terbaik bagi manusia. Sehingga terwujudlah satu 
nilai yang baru sebagai pendekatan untuk memahami sifat dan 
keadaan manusia secara holistik. 
 
 


