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Konsep ManusiaKonsep Manusia
Konsep Manusia

Holistik Sistem

• Biologis
• Psikologis
• Sosial
• Spiritual

• Adaptif
• Personal
• Interpersonal
• Sosial



Konsep Kebutuhan Dasar Konsep Kebutuhan Dasar 

ManusiaManusia

King (1987, dalam Potter, 2005) mengatakan bahwa
pemenuhan kebutuhan dasar manusia berfokus pada
tiga sistem yakni, sistem personal, interpersonal, dantiga sistem yakni, sistem personal, interpersonal, dan
sistem sosial.

Atau dengan kata lain, manusia berusaha
menstimulasi respon dalam mencapai keseimbangan
(Potter, 2005).



Karakteristik Kebutuhan Dasar Karakteristik Kebutuhan Dasar 

ManusiaManusia

� Setiap orang mempunyai kebutuhan dasar yang sama, 
walaupun masing-masing memiliki latar belakang sosial, 
budaya, persepsi, dan pengetahuan yang berbeda.

� Manusia akan memenuhi kebutuhan dasarnya sesuai 
dengan tingkat prioritas masing-masing. Kebutuhan dasar 
yang harus segera dipenuhi adalah kebutuhan dasar dengan 
tingkat prioritas yang paling tinggi/utama.



� Walaupun kebutuhan dasar umumnya harus dipenuhi, 

sebagian dari kebutuhan tersebut dapat ditunda.

� Kegagalan dalam pemenuhan salah satu kebutuhan 

dasar dapat menimbulkan ketidakseimbangan yang 

dapat menyebabkan sakit.

� Adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan dasar, 

yang dipengaruhi oleh stimulus internal maupun yang dipengaruhi oleh stimulus internal maupun 

eksternal.

� Kebutuhan dasar saling berhubungan dan saling 

mempengaruhi.

� Manusia dapat merasakan adanya kebutuhan dan akan 

beruasaha memenuhinya dengan segera (Asmadi, 2008).



Model Kebutuhan Dasar 

Manusia

Abraham Maslow

Virginia Henderson

Jean Watson



Kebutuhan Dasar Manusia 

menurut Maslow

Aktualisasi Diri

Harga DiriHarga Diri

Rasa Cinta serta memiliki dan dimiliki

Keselamatan dan Keamanan

Fisiologis



Virginia Henderson
� Bernapas secara normal
� Makan dan minum yang cukup
� Eliminasi
� Bergerak dan mempertahankan posisi yang dikehendaki
� Istirahat dan tidur
� Memilih pakaian yang tepat� Memilih pakaian yang tepat
� Mempertahankan suhu tubuh
� Menjaga tubuh tetap bersih dan rapi
� Menghindari bahaya dari lingkungan
� Berkomunikasi
� Beribadah
� Bekerja
� Bermain/rekreasi
� Belajar (Handerson, 1966 dalam Potter, 2008).



Jean Watson
Kebutuhan 
Biofisikal

Kebutuhan aktivitas dan 

Kebutuhan makan dan 
cairan

Kebutuhan eliminasi
Kebutuhan ventilasi

Kebutuhan 
Dasar 

Manusia

Kebutuhan 
Psikofisikal

Kebutuhan 
Psikososial

Kebutuhan 
intrapersonal-
interpersonal

Kebutuhan aktualisasi diri

Kebutuhan berprestasi
Kebutuhan berorganisasi

Kebutuhan aktivitas dan 
istirahat

Kebutuhan seksualitas



Kebutuhan Dasar 

Manusia

Teori Model Konsep Kebutuhan Dasar Manusia

Abraham Maslow Virginia Henderson Jean Watson

Biologis Kebutuhan fisiologis:

� Oksigen

� Cairan

� Nutrisi

� Temperatur

� Eliminasi

� Bernapas secara 

normal

� Makan dan minum 

yang cukup

� Eliminasi

� Bergerak dan 

� Kebutuhan makan dan 

cairan

� Kebutuhan eliminasi

� Kebutuhan ventilasi

� Kebutuhan aktivitas 

dan istirahat� Eliminasi

� Tempat Tinggal

� Istirahat dan

� Kebutuhan seksual

� Bergerak dan 

mempertahankan posisi 

yang dikehendaki

� Istirahat dan tidur

� Memilih pakaian yang 

tepat

� Mempertahankan suhu 

tubuh

� Menjaga tubuh tetap 

bersih dan rapi

� Menghindari bahaya 

dari lingkungan

dan istirahat

�Kebutuhan seksualitas



Psikologis

Sosiologis

� Kebutuhan 

keselamatan dan 

keamanan

� Kebutuhan  

cinta dan rasa 

memiliki dan 

dimiliki

� Kebutuhan 
aktualisasi Diri

� Berkomunikasi

� Belajar

� Bekerja
� Bermain dan 

� Kebutuhan 

berprestasi

� Kebutuhan 
berorganisasi

Spiritual

aktualisasi Diri
� Kebutuhan 
harga diri

� Bermain dan 
rekreasi

� Beribadah

berorganisasi
� Kebutuhan 
aktualisasi diri



Faktor-faktor Yang 

Mempengaruhi Kebutuhan 

Dasar Manusia

a) Kondisi kesehatan

b) Struktur/hubungan keluargab) Struktur/hubungan keluarga

c) Konsep diri

d) Tahap perkembangan




