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• Keempat konteks ini dapat berinteraksi satu dengan lainnya dalam 
terbentuknya suatu perilaku



MEDICAL MODEL (Model medis):

• Model medis berkaitan dengan konteks organic

• Terdiri dari 2 komponen:

- Beberapa gangguan psikopatologis berasal dari 
disfungsi organik

- Mengklasifikasikan dan menginterpretasi - Mengklasifikasikan dan menginterpretasi 
gangguan psikopath sama seperti penyakit fisik--
secara diagnostik



FAKTOR ORGANIK DARI PSIKOPATH

• Terdapat bukti bahwa faktor organik berperan pada terjadinya 
berbagai gangguan seperti schizophrenia, mental retardasi, LD, 
ADHD dan depresi

• Faktor organik meliputi :

- Genetik

- Transmisi abnormalitas genetik

- Heritability: faktor genetik yang manifestasinya tergantung dari - Heritability: faktor genetik yang manifestasinya tergantung dari 
faktor lingkungan

Diagnosis medical models
• Mengklasifikasikan gangguan secara deskriptif

• Diagnosis juga mencakup etiologi dan prognosis



BEHAVIORAL MODEL

• 3 karakteristik behavioral model:
a. Perilaku yang dapat diamati
b. penelitian behavioral dilakukan dalam kontrol yang ketat 
(lab) untuk mempelajari pembentukan perilaku
c. learning principle dapat diterapkan secara luas pada 
perilaku hewan dan manusia

• Prinsip belajar didasarkan  pada:
- Clasical conditioning (Pavlovian) : UCS-UCR; CS- CR- Clasical conditioning (Pavlovian) : UCS-UCR; CS- CR
- Operant conditioning: organisme melakukan sesuatu untuk 

mendapatkan reinforcement (reinforcement +/_; reward-
punishment)

- Imitation : mempelajari perilaku tertentu melalui observasi 
dan meniru perilaku orang lain.

.   Dalam pendekatan behavioral lebih menerima istilah 
maladaptive daripada abnormal ( menghindari perbedaan 
kualitatif dari hasil perkembangan) 

.   Maladaptif bersifat cultural relativism



• Behavior model berorientasi pada kuantivikasi sehingga 
melihat perilaku berdasarkan frekwensi dan intensitas 
munculnya perilaku

• Psikopath didefinisikan pada munculnya perilaku  yang 
excessive dan deficit

SOCIAL LEARNING THEORY
• Berprinsip reciprocal determinism : individu dan lingkungan • Berprinsip reciprocal determinism : individu dan lingkungan 

saling mempengaruhi satu dengan lainnya
• Individu berperan aktif dalam memberikan respon terhadap 

lingkungan
• Bandura juga menekankan proses  kognitif menentukan 

akibat dari perilaku, ex; perilaku mana yang dipilih, diterima, 
dsbnya 



COGNITIVE MODELS

• Tokohnya: Piaget (perkembangan kognitif): menekankan pada 
proses perkembangan kognitif yang bertahap (stages), 
dimana pada setiap tahap kemampuan berbeda secara 
kualitatif.

• Dasar bagi perkembangan kognitif adalah “schema” : 
serangkaian pemahaman yang membantu anak  untuk 
mengerti lingkungannya.

• Tahapan : sensori motor, pra operasional, operasional • Tahapan : sensori motor, pra operasional, operasional 
konkrit, operasional formal

SOCIAL COGNITIVE MODEL :

. Tokohnya : DODGE mempelajari konsep skema dalam hubungan 
interpersonal 



Model psikoanalitik :
Psikoanalisis klasikal

• Berfokus pada dinamika,  motif dasar dan dorongan  perilaku 
manusia

• Model struktural : konsep Freud tentang Psyche:
-id: dorongan primitive/dasar
-ego : seimbang antara realitas dan id
-superego : berisi standar-standar moral

• Psikopatologi terjadi karena ada konflik internal dan ketidak 
seimbangan antara id, ego dan superego

• Jika dor.id terlalu kuat� gangguan perilaku agresif dan seksual
Jika superego terlalu dominan� rasa salah, kecemasan, terhambat



• Teori psikoseksual : erotism muncul sepanjang rentang 
kehidupan :

-oral : berhubungan dengan attachment pertama� landasan 
bagi perkembangan intimacy selanjutnya

-anal : konflik antara keinginan untuk berdiri sendiri dengan 
kontrol orangtua

-phallic : oedipus complex/electra complex

-latency : masa tenang-latency : masa tenang

-genital : merupakan hasil dari komponen perkembangan 
sebelumnya



Ego Psychology

• Erikson : ego merupakan energi dan lebih dapat berfungsi 
secara autonom daripada id

• Psikososial : hubungan interpersonal dengan keluarga 
kemudian dengan masyarakat yang lebih luas.

• Tahap :

• -trust –mistrust• -trust –mistrust

• -autonomy-shame (2 tahun)

• -inisiative –guilt (4-5 tahun)

• -industry dan inferiority (6 tahun)

• -ego identity –role confusion 



Object Relations Theory

• Object relation: “hubungan dengan orang lain”, cinta : merupakan 
motif munculnya perilaku– menentukan what kind of individual we 
become

• Pentingnya “ attachment” dalam berhubungan dengan orang lain�
mempengaruhi normal tidaknya perkembangan (Bowlby)

• Mahler : Anak tahapan perkembangan  separation individuation : 
- Ketika lahir:  tidak dapat membedakan diri dengan orang lain, 
tidak tahu beda  ekstrenal dan internal� diketahui  nyaman-tidak.
- usia 2 bulan: fase simbiotik yi: anak merasa tidak terpisah dari 
pengasuhnya meski adakalanya tidak selalu sinkronpengasuhnya meski adakalanya tidak selalu sinkron
usia 4 bulan:   differentiation phase yi sadar bahwa ia berbeda 
dengan pengasuhnya– mulai berkembang stranger anxiety : 
pengasuh berbeda dari orang dewasa lainnya.

• 8 bulan : practicing. Anak  bergerak sendiri berdasarkan rasa aman.
• Berkembangnya (rapprochement) : ambivalen dengan pengasuh 

(ingin dekat dan menjauh dari pengasuh)� mengembangkan 
representasi internal dalam hubungan dengan pengasuh ( good 
objec or bad object)

• Adanya object constancy : yaitu kemampuan  mengintegrasikan 
perasan negatif dan positif



FAMILY SYSTEMATIC MODEL :

• pribadi seseorang dalam sistem keluarganya
• keluarga adalah sistem
• ciri-ciri sistem : homoestatis
• dalam sistem terdapat subsistem yang membedakan satu 

orang dengan lainnya. 
• Marital subsistem : hubungan antar orangtua
• Parent-child subsistem : hubungan orangtua dan anak
• Sibbling subsistem : hub. Antar saudara kandung• Sibbling subsistem : hub. Antar saudara kandung
• Sistem berfungsi baik kalau ada batas yang memisahkan 

mereka sehingga ada aturan untuk tiap-tiap orang, sehingga 
mereka mendapatkan kebutuhan perkembangan mereka.

• Batas tersebut harus dapat ditembus dan beradaptasi : ada 
kontak emosi dan saling ketergantungan 



Minuchin:
• Parent-child koalisi : orangtua mengarahkan anak pada salah 

satu kubu, anak tidak boleh bersama dengan orangtua yang 
lain

• Triangulation : anak terjebak di tengah-tengah orangtua. 
Anak menjadi pendamai bagi kedua orantuanya.

• Detouring : ortu merasa bahwa masalah bukan pada 
perkawinan tetapi lebih karena anak yang tidak patuh. 
Mereka merasa bahwa perkawinan mereka sempurna. 
Detouring ini dapat mengambil 2 bentuk yaitu :

• -attacking : ketika anak dilihat sebagai anak yang • -attacking : ketika anak dilihat sebagai anak yang 
bermasalah

• -supportive : ketika anak dilihat sebagai anak yang 
butuh/needy dan lembut.

• Minuchin menekankan pada keseluruhan sistem keluarga, 
hubungan di antara mereka dan fungsional.


