
 Menurut Thomas Kuhn, paradigma dapat didefinisikan
sebagai kerangka konseptual atau model yang dengannya
seorang ilmuwan bekerja (a conceptual framework or 
model within which a scientist works).

 Paradigma merupakan seperangkat asumsi-asumsi dasar
yang menggariskan semesta partikular dari penemuan
ilmiah, menspesifikasi beragam konsep-konsep yang 
dapat dianggap absah maupun metode-metode yang 
dipergunakan untuk mengumpulkan dan
menginterpretasikan data. 

 Tegasnya, setiap keputusan tentang apa yang menyusun
data atau observasi ilmiah dibuat dalam bangun suatu
paradigma.
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 Pokok Pandangan tentang manusia:
1. Manusia tidak bebas tingkah laku dideterminasi oleh sejumlah faktor

penentu, antara lain : a sadar, instink, dan masa kanak-kanak
2. Konstitusionalisme  sifat bawaan sejak lahir
3. Manusia tidak dapat berubah
4. Proaktif  tingkah laku didorong penyebab dari dalam manusia sendiri
5. Homeostatis  equilibrium
6. Tingkah laku dapat diketahui  ada hukum alam yang mendasari
7. Manusia dapat berkembang dengan pendampingan yang direktif, 

impersonal

 Teori-teorinya sering disebut mazhab pertama

 Pionir : Freud. Pengikut: Adler, Jung, Erikson, Erich Fromm, Karen 
Horney, dan harry Stac Sullivan



 Pokok pandangan tentang manusia :
1. Manusia tidak bebas  ditentukan stimulus eksternal 

lingkungan
2. Environmentalisme
3. Dapat berubah
4. Tingkah laku bersifat objektif  dapat diukur, diamati, dan

diprediksi
5. Heterostatis  dipengaruhi kekuatan eksternal
6. Reaktif  tingkah laku merupakan respon terhadap stimulus

 Menekankan proses belajar dalam menjelaskan tingkah laku 
bersifat mekanistik melalui proses penguatan

 Teori-teorinya sering disebut Mazhab Kedua

 Tokoh: Thorndike, Pavlov, Skinner, Dollard Miller



 Pokok pandangan tentang manusia:
1. Bebas
2. Dapat berubah atau berkembang
3. Subjektif  memiliki pengalaman personal tersendiri
4. Proaktif  makhluk sadar dan bebas bertingkah laku
5. Perilaku tidak dapat diketahui
6. Holistik  organisme utuh, padu

 Tingkah laku tidak dapat dijelaskan perbagian
 Menekankan pentingnya melihat manusia dalam

mempersepsi diri, pengalaman, dan lingkungannya.
 Teorinya disebut mazhab ketiga
 Tokoh: Maslow, Rogers, Fankl, Rollo May, Jourard



 Pandangan tentang manusia : manusia sesungguhnya secara
aktif menginterpretasikan stimulus dari lingkungannya dan
mentransformasikannya ke dalam perilaku perilaku.

 Paradigma kognitif fokus pada bagaimana seseorang
menstrukturkan pengalamannya, bagaimana seseorang
menyadari, dan mentransformasikan rangsangan ke dalam
informasi yang berguna. 

 Paradigma kognitif fokus pada bagaimana seseorang
menstrukturkan pengalamannya, bagaimana seseorang menjadi
menyadarinya, dan mentransformasikan rangsangan kedalam
informasi yang berguna. 

 Yang dieksplorasi adalah proses mental internal. Sudut pandang
yang dipelajari adalah bagaimana orang memandang, 
mengingat, berpikir, berbicara, dan memecahkan masalah.



 Aspek kepribadian bersifat stabil dan 
menetap

 Ada pola kecenderungan kepribadian dengan 
cara tertentu

 Yang terpenting dari tingkah laku manusia 
adalah faktor sadar

 Struktur kepribadian diuraikan dalam sifat-
sifat atau trait.

 Tokoh: Allport, Cattel, 


