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Pengertian kepribadian

Istilah-istilah yang dikenal dalam kepribadian adalah:

1. Mentality, yaitu situasi mental yang dihubungkan dengan kegiatan 

mental atau intelektual. Pengertian secara difinitif yang 

dikemukakan dalam Oxford Dictionary adalah Intelectual Power 

Integrated activity of the organism.

2. Personality, menurut Wibters Dictionary:

a. The totality of personality characteristic.

b. An integreted group of constitution of trends behaviour 

tendencies act.

3. Individuality, adalah sifat khas seseorang yang menyebabkan 

orang tersebut mempunyai sifat yang berbeda dengan orang lain.

4. Identity, yaitu sifat kedirian sebagai suatu kesatuan dan sifat-sifat 

mempertahankan dirinya terhadap sesuatu dari luar (Unity and 

persistance of personality)
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Kepribadian (Personality) berasal dari bahasa Yunani yaitu kata per dan 

sonare, yang berarti topeng, tetapi berasal juga dari kata personare yang 
berarti pemain sandiwara, yaitu pemain yang memakai topeng tersebut.

1) Allport, cara bereaksi yang khas dari seorang individu terhadap 
perangsang sosial dan kualitas penyesuaian diri yang dilakukannya 

terhadap segi sosial dari lingkungannya.

2) Mark A. May,apa yang memungkinkan seseorang berbuat efektif atau 

memungkinkan seseorang mempunyai pengaruh terhadap orang lain. 

Dengan kata lain kepribadian adalah nilai perangsang sosial seseorang.

3) Woodworth, kualitas dari seluruh tingkah laku seseorang.

4) Morrison, keseluruhan dari apa yang dicapai seseorang individu dengan 
jalan menampilkan hasil-hasil kultural dari evolusi sosial.
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5) Hartmann, susunan yang terintegrasikan dari ciri-ciri 

umum seorang individu sebagaimana dinyatakan 

dalam corak khas yang tegas diperlihatkannya 

kepada orang lain.

6) L.P. Thorp, sinonim dengan pikiran tentang 

berfungsinya seluruh individu secara organisme 

yang meliputi seluruh aspek yang secara verbal 

terpisah-pisah, seperti: watak, motif, emosi, minat, 

dsb.

7) C.H. Judd, hasil lengkap serta merupakan suatu 

keseluruhan dari proses perkembangan yang telah 

dilalui individu.
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8) Wetherington, ciri-ciri kepribadian sebagai berikut:

a. Manusia karena keturunannya mula sekali hanya merupakan individu dan 

kemudian barulah merupakan suatu pribadi karena pengaruh belajar dan 

lingkungan sosialnya.

b. Kepribadian adalah istilah untuk menyebutkan tingkah laku seseorang secara 

terintegrasikan dan bukan hanya beberapa aspek saja dari keseluruhan itu.

c. Kata kepribadian menyatakan pengertian tertentu saja yang ada pada 

pikiran orang lain dan isi pikiran itu ditentukan oleh nilai perangsang sosial 

seseorang.

d. Kepribadian tidak menyatakan sesuatu yang bersifat statis, seperti bentuk 

badan atau ras tetapi menyertakan keselurahan dan kesatuan dari tingkah 

laku seseorang.

e. Kepribadian tidak berkembang secara pasif saja, setiap orang 

mempergunakan kapasitasnya secara aktif untuk menyesuaikan diri kepada 

lingkungan sosial.



Kepribadian dari Sudut Pandang 

Filsafat

1) William Stern

Kepribadian adalah suatu kesatuan banyak (Unita Multi 

Compleks) yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu dan 

mengandung sifat-sifat khusus individu, yang bebas 

menentukan dirinya sendiri, yang bercirikan:

a. Kesatuan banyak: mengandung unsur-unsur yang banyak 

dan tersusun secara hierarki dari unsur yang berfungsi tinggi 

ke unsur yang rendah.

b. Bertujuan: mempunyai tujuan yang terdiri dari 

mempertahankan diri dan mengembangkan diri

c. Individualitas: Merdeka untuk menentukan dirinya sendiri 

dan kesadaran tidak termasuk di dalamnya.
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Filsafat
2) Prof. Kohnstamm

Kohnstamm menentang pendapat Stern yang meniadakan kesadaran 

dalam pribadi terutama pada Tuhan. Kohnstamm berkeyakinan bahwa 

Tuhan merupakan entitas yang menguasai alam semesta. Dari pendapat 

tersebut, Kohnstamm lalu menyimpulkan bahwa dalam pribadi seseorang 

berkumpul aspek:

a. Keyakinan hidup yang dimiliki seseorang: filsafat, keyakinan, cita-cita, 
sikap dan cara hidupnya.

b. Keyakinan mengenai diri: perawakan jasmani, sifat psikis, intelegensi, 

emosi, kemauan, pandangan terhadap orang lain, kemampuan bergaul, 

kemampuan memimpin, kemampuan bersatu.

c. Keyakinan mengenai kemampuan diri: status diri dalam keluarga dan 

masyarakat, status sosial berdasarkan keturunan dan historis.


