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A B S T R A K 
Psikologi perkembangan mengurai proses-proses perubahan kepribadian manusia sepanjang 

perjalanan pengalaman masa hidup. Perubahan ini berlangsung dalam konteks kehidupan dengan 

detail-detail mekanisme proses yang sangat kompleks dan rumit. Bukan hanya melibatkan seluruh 

aspek fungsi kepribadian, namun juga fungsi biologis dalam suatu interaksi fungsi yang saling 

mempengaruhi. Berlangsung dalam proses-proses pengalaman kehidupan atas peranan berbagai 
elemen dan aspek lingkungan (sosial) psikologis yang besar menentukan arah perubahan, membentuk 

karakteristik pola kerja sistem kepribadian sehat berkualitas atau terganggu dan bermasalah mental. 

Psikologi Perkembangan sebagai materi ajar yang dasar dan pokok pada keilmuan Psikologi, ditelan 

sebagai materi hafalan yang dianggap ringan dan kurang berarti. Mengenali dengan kuat detail 
mekanisme proses-proses perubahan ini akan mengantarkan pada kemudahan memahami dan 

menjelaskan dan bahkan upaya mengendalikan karakteristik pola kerja sistem kepribadian secara 

taktis. Tulisan ini mengurai dan menggambarkan pola kerja psikologi perkembangan berlandaskan 

teori (hukum kerja) kepribadian dan memilih suatu pendekatan yang memungkinkan peserta didik 

mengenali dengan sangat nyata, detail fakta dari setiap aspek dan elemen yang terlibat dalam proses-
proses pengalaman perubahan kepribadian manusia. 

 

Kata kunci: psikologi perkembangan, teori kepribadian lewin, teori perkembangan ericson, pendekatan 

critical reflection 
 

 

L A T A R  B E L A K A N G  

Bertolak dari definisi, dapat tergambar dengan jelas bagaimana Psikologi Perkembangan menduduki 

posisi sebagai jantung keilmuan Psikologi. Psikologi diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang 
mempelajari jiwa atau proses-proses mental. Psikologi dalam definisi yang lain, dijelaskan sebagai 

ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku dan pengalaman. Berdasarkan kedua definisi ini dapat 

diuraikan dan gambarkan bagaimana psikologi bekerja sebagai ilmu pengetahuan. 

 

Bahwa jiwa manusia merupakan suatu sistem yang terdiri atas fungsi-fungsi psikologis (struktur 
kepribadian). Fungsi-fungsi psikologis bekerja dalam suatu interaksi resiprokal yang komplek 

membentuk proses-proses mental (dinamika kepribadian) dan menghasilkan perilaku. Karakteristik 

perilaku sebagai hasil kerja sistem jiwa ditentukan oleh karakteristik (pola) kerja sistem jiwa atau 

sistem kepribadian. 
 

Pola kerja sistem jiwa ditentukan oleh faktor genetik dan proses-proses perubahan atas pengalaman 

lingkungan (faktor lingkungan) yang berlangsung sepanjang masa kehidupan (Psikologi 

perkembangan). Detail mekanisme proses-proses perubahan ini dijelaskan dengan rinci oleh Lewin 

dalam teorinya. Teori Lewin mengurai proses interaksi antara Individu dan lingkungan (lingkungan 
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psikologis) dalam menggerakkan energi psikis dalam suatu dinamika yang membentuk pola kerja 

kepribadian. 

 

Proses perkembangan, akan mengarah pada kondisi kematangan dan kedewasaan. Berbagai 
karakteristik situasi pengalaman lingkungan akan mengarahkan perubahan menuju karakteristik 

perkembangan tertentu, sehat, optimal dan berkualitas mental atau terganggu dan bermasalah 

mental. Mekanisme dinamika fungsi ini dijelaskan secara detail dalam Teori Perkembangan 

Psikososial Erikson. 
 

Baik interaksi antara Individu (kepribadian) dengan lingkungan yang membangitkan energi psikis 

dalam suatu dinamika, maupun karakteristik perlakuan sosial dalam menentukan pola kerja 

kepribadian membutuhkan gambaran dan pengenalan secara nyata dalam gambaran kehidupan yang 

sebenarnya. Merupakan suatu tantangan tersendiri untuk dapat menyajikan kepada mahasiswa 
gambaran nyata yang benar-benar dapat mereka kenali. Teknik critical reflective sangat memungkinkan 

untuk memfasilitasi proses ini. Proses analisa dengan penuh kehati-hatian dalam mengenali 

karakteristik fakta-fakta yang signifikan bekerja menentukan dan mengarahkan kepribadian. 

 

 
L I T E R A T U R  R E V I E W  

Psikologi dalam menjalankan dharmanya membantu mensejahterakan manusia menjalankan aktivitas 

memahami (asesmen) menjelaskan, mempresiksikan (diagnosa dan prognosa) dan mengendalikan 

(intervensi) pola kerja sistem jiwa manusia. Seluruh aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan sangat 
taktis dengan keberhasilan menguasai mekanisme proses-proses perkembangan. 

 

 
Gambar. 1.1.  

Ilustrasi Psikologi Bekerja 

 
Kepribadian, proses-proses mental, perilaku dan pengalaman, cukup menjelaskan mekanisme 

psikologi bekerja sebagai ilmu pengetahuan. kepribadian merupakan suatu sistem jiwa, yang terdiri 

atas bagian-bagian atau aspek kepribadian yang merupakan fungsi-fungsi psikologis (Psychological 

functioning: struktur kepribadian). Psychological functioning ini bekerja menghasilkan proses-proses 
mental saling mempengaruhi yang membentuk dinamika kepribadian. Proses mental ini menghasilkan 

perilaku, bagaimana karakteristik pola kerja sistem jiwa menentukan karakteristik perilaku. 

Karakteritik pola kerja sistem jiwa, selain genetik dibentuk dan ditentukan kuat oleh lingkungan, 
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dalam proses-proses pengalaman perkembangan. Proses-proses perubahan kepribadian dalam 

pengalaman sepanjang masa kehidupan merupakan pokok materi mata ajar Psikologi Perkembangan.  

 

 
ELEMEN PSIKOLOGI PERKEMBANGAN  

Psikologi perkembangan dalam mengurai proses-proses perubahan kepribadian sepanjang masa 

hidup menjelaskan materi dasar berupa: 

Kualitas individu atas kontribusi faktor genetik dan (pengalaman) lingkungan. 
Karakteritik perubahan proses-proses biologis, kognitif dan sosioemosi pada masing-masing tahapan 

perkembangan prakelahiran, bayi, anak, remaja dan dewasa.  

Tahapan perkembangan sepanjang masa hidup dimulai sejak masa prakelahiran, bayi, anak, remaja, 

dewasa. Dalam setiap tahap perkembangan, manusia berada dalam kondisi biologis, kognitif dan 

sosioemosi tertentu dengan karakteristik khas yang membedakan satu tahap perkembangan dengan 
tahapan perkembangan lainnya 

 

Tabel 1.1. 

Tahapan perkembangan dan proses-proses perubahan 

Tahapan 
Perkembangan  

Karakteristik  
Proses-proses Perubahan 

 

Bayi 

 

 
Anak Awal 

 

Anak Tengah 

 

Anak Akhir 
 

Remaja 

 

Dewasa Awal 
 

Dewasa Tengah  

Dewasa 

Akhir/Lansia 

 Deskripsi Penjelasan Optimasi 
 

 

 

1. (Berlangsung dalam) proses-proses sistem keluarga, relasi timbal balik faktor-faktor keluarga, 

relasi perkawinan antara suami-istri (ayah ibu), pola perlakuan pengasuhan dan perilaku anak 

Biologis

SosioemosiKognitif
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Gambar 1.2. 

Proses Sistem Keluarga 

 

 

ARAH PERKEMBANGAN: Erikson 
Teori ini menjelaskan proses perubahan kepribadian dalam sepanjang siklus kehidupan atas 

intervensi lingkungan, dengan demikian disebut Psikososial. Hukum Psikososial Erikson adalah 

sebagai berikut: 

1. 8 tahap perkembangan dalam siklus kehidupan 
2. Masing-masing tahap terdiri dari tugas perkembangan yang khas  

3. Masing-masing tugas perkembangan menghadapkan individu pada suatu krisis yang harus 

dihadapi. 
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Gambar 1.3.  
Chart 8 Tahapan Perkembangan Psikososial Erikson 

 

Krisis dalam teori ini merupakan suatu titik balik peningkatan kerentanan (vulnerability) dan 

peningkatan potensi. Semakin berhasil individu mengatasi krisis akan semakin sehat 

perkembangannya. Proses ini bekerja atas fungsi kerja lingkungan dalam berbagai bentuk perlakuan 
pengasuhan. Ilustrasi berikut menggambarkan mekanisme proses berikut dengan contoh pada salah 

satu masa perkembangan. 

 
 

Gambar 1.4 
Ilustrasi Proses Krisis dalam Teori Psikososial Erikson 
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Gambar 1.5. 

Contoh Mekanisme Krisis pada Tahap 1 Teori Erikson 

 

MEKANISME PROSES-PROSES PERUBAHAN KEPRIBADIAN 
(PSIKOLOGI PERKEMBANGA): LEWIN  

 

Detail intervensi lingkungan dalam pola perlakuan pengasuhan dijelaskan secara rinci dalam 

mekanisme proses-proses dinamika kepribadian Lewin. Hukum dinamika kepribadian menurut 
Lewin berupa interaksi antara kepribadian dan lingungan mengilustrasikan mekanisme pengaruh 

lingkungan atas perubahan pola kerja kepribadian individu. Proses inilah materi pokok psikologi 

perkembangan, pertumbuhan dan perkembangan kepribadian, proses saling mepengaruhi antara 

individu dan lingkungan. Interaksi ini berlangsung sepanjang pengalaman masa hidup, diilustrasikan 

dalam hukum interaksi sebagai berikut: 
 

B= f(P x E) atau P= f(B x E) 

 

Sesuai asumsi dasar teorinya, bahwa jiwa manuasia merupakan sistem energi psikis. Lewin 

menjelaskan interaksi antara Perilaku dengan Lingkungan menggerakkan energi, berikut proses-
proses dinamika berikut ini: 

 
Gambar 1.6. 

Dinamika Kepribadian Teori Medan Lewin  
 

Alur ini menggambarkan dengan jelas dinamika proses mental individu setiap kali terjadi interaksi 

antara perilaku dengan lingkungan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa lingkungan yang dimaksudkan dalam 

teori ini adalah Lingkungan Psikologis. Lingkungan Psikologis dijelaskan sebagai kumpulan fakta yang 

adaa pada suatu saat yang mempengaruhi tingkah laku. 
 

Fakta-fakta ini dapat dikenali dalam berbagai indikator karakteristika yang menggerakkan energi 

psikis tertentu dengan cara tertentu. Identifikasi dan pengenalan secara cermat mekanisme ini 

merupakan kemampuan dasar (modal) berikutnya menjadi ketrampilan dalam berbagai bentuk 
aktivitas Psikologi bekerja, asesmen diagnosa prognosa (memahami, menjelaskan dan memprediksi) 

Energi Tension Need Valensi Locomotion
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ataupun intervensi (mengarahkan atau mengendalikan) dari merancang model hingga menjalankan 

aktivitasnya 

 

PENDEKATAN CRITICAL REFLECTION 
Refleksi kritis merupakan proses-proses berpikir sistematis, berpikir kritis dalam mengenali fakta-

fakta suatu pengalaman untuk kemudian disusun membangun teori (model) rasional (kritical). Proses 

ini setara dengan membangun comprehension (understanding), dimana seluruh objek material 

kognitif berasal, ditemukan atau diberikan oleh pengalaman (Kaipayil, 2002). Pola kerja ini 
sebenarnya merupakan metode dasar yang dilakukan filsuf, perbedaannya adalah jika filsuf melakukan 

refleksi atas pengalaman manusia untuk membangun (mengkonstrak) world-vision (life-vision) atau 

pandangan dunia (worldview), mahasiswa psikologi melakukan refleksi kritis untuk membangun model 

teori arah perkembangan atas karakteristik lingkungan psikologis dan dinamika proses mental dengan 

energi psikis. Fokus tahapan refleksi kritis yang dapat dimanfaatkan dalam memfasilitasi pengalaman 
belajar dalam pengenalan karakteristik pola perlakuan pengasuhan yang merupakan karakteristik 

lingkungan psikologis dan proses dinamika interaksi dengan kepribadian berupa energi psikis dalam 

proses-proses mental. 

 

Pengalaman dalam pokok pesoalan ini merupakan keterlibatan lingkungan dalam berbagai 
karakteristik perlakuan pengasuhan. Dengan demikian pengalaman sebagai media pembelajaran dapat 

dirancang dalam bentuk ilustrasi pengalaman kehidupan interaksi perilaku dengan lingkungan. 

Aktivitas kelas yang diprogramkan berupa latihan studi kasus, dengan panduan langkah-langkah 

identifikasi fakta data dalam setiap tahapan proses dinamika interaksi dan arah perkembangan. 
 

S I M P U L A N   

Interaksi antara kepribadian atau perilaku dengan lingkungan berlangsung dalam setiap detak langkah 

kehidupan sepanjang masa hidup. Interaksi ini mengarahkan pola kerja sistem kepribadian individu. 

Persoalan ini merupakan materi dasar mata ajar Psikologi Perkembangan. Dengan demikian 
kedudukan mata kuliah ini dapat dikatakan sebagai jantung bidang keilmuan Psikologi. Metode refleksi 

kritis memungkinkan suatu pengalaman belajar dimana peserta didik berkesempatan mengenali dan 

merasakan detail-detail karakteristik lingkungan psikologis berikut detail proses-proses bekerjanya 

energi psikis (proses mental) hingga mengarah pada suatu kecenderungan perilaku tertentu. 
Keberhasilan pembelajaran mata kuliah ini memberikan kemampuan dan ketrampilan dasar dalam 

berbagai aktivitas psikologi, mulai dari memahami dan menjelaskan kepribadian hingga memprediksi 

dan upaya mengendalikan (asesmen, diagnosa, prognosa dan intervensi). 
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