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Berfikir Bedakan Manusia dengan Hewan 

 

Sabtu, 08 Februari 2014 16:27 wib 

Rachmad Faisal Harahap - Okezone 

JAKARTA - Berfikir merupakan bentuk kegiatan dari fungsi mental yang ada pada manusia. 

Manusia mempunyai dua tingkatan fungsi mental, yaitu fungsi mental dasar dan fungsi mental 

luhur. 

Demikian disampaikan oleh Guru Besar (Gubes) Bidang Psikologi Perkembangan Prof. Sri 

Hartati D. Reksodiputro-Suradijono, M.A dalam dalam acara Musyawarah & Temu Ilmiah 

Nasional ke-3 Asosiasi Psikologi Pendidikan Indonesia (APPI). Dalam pertemuan tersebut, Sri 

membahas pendidikan yang memberdayakan dari sisi dampaknya terhadap proses perkembangan 

berpikir kritis pada siswa. 

Dia mengatakan, fungsi mental dasar dikontrol oleh stimulus dari luar. Misalnya ketika persepsi 

dan perhatian terpicu oleh objek yang secara fisik berada di luar. 

"Sedangkan fungsi mental luhur tampil dalam bentuk kemampuan manusia untuk melakukan 

berpikir logis dan abstrak yang tidak tergantung dari dipicu atau tidaknya oleh stimulus dari luar. 

Di tingkat fungsi mental dasar inilah manusia memiliki kemampuan mental yang sama dengan 

hewan," ujar Sri di Auditorium Binus Anggrek, Jakarta Barat, Sabtu (8/2/2014). 

Menurut Sri, manusia dapat mengembangkan fungsi mental luhurnya berpikir logis dan abstrak 

melalui interaksi dengan lingkungannya. 

"Dengan demikian, segala bentuk interaksi manusia dengan lingkungannya menjadi sangat 

penting serta menentukan dalam manusia menjalankan dan mengembangkan fungsi mental 

luhurnya," ucapnya. 

Sementara itu, menurut Guru Besar (Gubes) Bidang Psikologi Pendidikan Prof. Emeritus Conny 

R. Semiawan, pendidikan memungkinkan setiap individu dapat berkembang secara seimbang. 

Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan upaya sistematik agar tercapai perkembangan 

seluruh potensialitas siswa. Salah satunya caranya adalah dengan sistem pendidikan yang dapat 

memberdayakan. 
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"Kekhasan dan keunikan yang melekat pada individu dan pada suatu bangsa menandai identitas 

bangsa tersebut. Maka core values dalam bingkai sistem pendidikan yang utuh harus dapat 

menampilkan suasana demikian," tutur Conny. (rfa) 

Sumber : http://kampus.okezone.com/read/2014/02/08/368/937956/berfikir-bedakan-manusia-

dengan-hewan 
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