
Achra Zakya El Sabila (5545162640) 2:40 pm on March 29, 2017 
Manusia secara teologis dan filosofis terbagi atas 4 unsur yaitu jasad 
(badan yang nampak atau bisa terlihat), hayat (mengandung unsur hidup), 
ruh (yang bekerja secara spiritual), dan nafs (kesadaran tentang diri 
manusia). Plato berpendapat hanya manusia yang memiliki jiwa, menurut 
aristoteles manusia memiliki 2 jiwa yaitu sensitif dan intelektif, menurut 
descartes manusia terdiri dari 2 macam zat yaitu zat yang dapat berfikir 
dan memiliki keluasaan, menurut kuypers manusia digolongkan menjadi 3 
yaitu manusia sebagai makhluk individu, sosial, dan bersifat keTuhanan. 
Manusia sebagai makhluk individu berarti manusia terbagi atas unsur fisik 
dan unsur psikis. Karakteristik manusia terbagi tiga yaitu id (sistem 
asli/nafsu), ego(media untuk memuaskan id), super ego(hati nurani). 
Manusia sebagai makhluk individu bebas berkreasi dan berekspresi. 
Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup 
sendiri dan membutuhkan manusia lain untuk kelangsungan hidupnya. 
Elemen elemen kunci manusia sebagai makhluk sosial adalah interaksi, 
sosialisasi, akulturasi-asimilasi, enkulturasi. 
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Luluk Udiarti (5545165068) 2:46 pm on March 29, 2017 
Konsep manusia,individu, dan makhluk sosial merupakan satu kesatuan 
manusia sebagai makhluk individu dan sosial yang mempunyai karakter 
yang khas menurut corak kepribadian bangsa.Manusia sebagai Makhluk 
Individu secara etimologis “manusia” berasal dari bahasa Latin“individium” 
dan bahasa Inggris “in and devided”, yang berarti tidak terbagi, atau satu 
kesatuan antara aspek 
jasmani dan rohani, unsur fisik dan piskhis, unsur raga dan jiwa. Konsep 
Manusia secara hakiki merupakan makhluk sosial, tidak 
bisa hidup sendiri, mulai dari lahir bahkan sampai matipun, manusia selalu 



membutuhkan dan perlu pertolongan orang lain.nilai dan norma sosial 
(agama, susila, kesopanan, danhukum) menjadi pedoman tata kelakuan 
manusia sebagai makhluk sosial.Sebagai makhluk sosial, manusia bersifat 
dinamis,memainkan role of the game-nya, dipengaruhi dan mempengaruhi 
masyarakat dan institusi-institusi lainnya. Individu sebagai makhluk sosial 
memiliki posisi sesuai statusnya di dalam masyarakat. 
Manusia sebagai makhluk Tuhan adalah pengemban risalah d dimuka 
bumi dalam bentuk yang sebaik-baiknya untuk semesta alam.Dari sini 
manusia membangun tatanan sosial dan peradaban unggul. 
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Sahara dwi yunita (5545165398) 2:46 pm on March 29, 2017 
Konsep manusia,individu, dan mahluk sosial merupakan kesatuan dan 
refleksi dari konsep yang saling terintegrasi antara satu sama lain. Secara 
teologis, manusia terdiri dari 4 unsur yaitu jasad,hayat,ruh,dan nafs. 
Secara kronologis manusia berasal dari bahasa latin “individium” dan 
bahasa inggris “in and devided” uang artinya tidak berbagi kesatuan antara 
aspek yang satu dengan lainnya. Kesimpulannya adalah manusia baik 
individu ataupun sosial mempunyai pribadi yang berbeda. Manusia 
membangun tatanan sosial dan peradaban unggul, manusia tidak bisa 
hidup sendirian, nilai dan norma adalah pedoman manusia untuk bertata 
kelakuan. 
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Tamara Husnul Khotimah (5545162636) 3:22 pm on March 29, 2017 
Menurut pandangan teologis tentang konsep manusia, terdiri dari 4 unsur, 
yaitu jasad, hayat, ruh, dan nafs. 
Menurut Plato, hanya manusia yang memiliki jiwa, sedangkan makhluk 
hidup lainnya tidak memiliki jiwa. 
Manusia sebagai makhluk individu. Secara etimologis, manusia berasal 
dari bahasa Latin, yaitu “individium” dan bahasa Inggris yaitu “in and 
devided” yang berarti tidak terbagi atau satu kesatuan antara jasmani dan 
rohani, fisik dan psikis, raga dan jiwa. 
Menurut Freud, kepribadian manusia mengandung 3 unsur, yaitu id, ego, 
dan super ego. 
Manusia sebagai makhluk sosial. Manusia merupakan makhluk sosial, 
karena tidak bisa hidup sendiri, mulai dari lahir sampai mati, manusia 
selalu membutuhkan bantuan orang lain. Nilai dan norma sosial menjadi 
pedoman tata kelakuan manusia sebagai makhluk sosial. 
Elemen-elemen kunci manusia sebagai makhluk sosial yaitu interaksi, 
sosialisasi, akulturasi-asimilasi, dan enkulturasi. 
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Aliya Syalikha Desriane (5545162862) 3:40 pm on March 29, 2017 



Nama: Aliya Syalikha Desriane 
Nim: 5545162862 
Manusia sebagai makhluk individu dan sosial. 
Dalam pandangan teologis dan filosopis tentang konsep manusia yaitu 
manusia terdiri dari 4 unsur yang saling berintegrasi antara satu dan yang 
lainnya yaitu: 
1. Jasad, badan kasar manusia yang nampak dari luar 
2. Hayat, yang di tandai dengan gera 
3. Ruh, yang bergerak secara spiritual 
4. Nafs, yaitu kesadaran tentang diri manusia. 
Manusia sebagai makhluk individu. 
Manusia yaitu berasal dari kata Latin “individum”yang berarti tidak terbagi 
atau satu kesatuan dalam jasmani dan rohani, unsur fisik dan pisikhis, 
unsur raga dan jiwa. Individu adalah perpaduan antara faktor genotip yaitu, 
faktor yang dibawa sejak lahir merupakan faktor keturunan. Dan faktor 
fenotif yaitu, faktor lingkungan. Kedua faktor tersebut sangat berpengaruh 
terhadap pembentukan kepribadian seseorang. 
Menurut seoeang Sigmund Freud manusia mengandung 3 unsur 
kepribadian, yaitu Id, Ego, dan Super Ego. Manusia individu adalah subyek 
yang mudah berkreasi. 
Manusia sebagai makhluk sosial 
Manusia sudah pasti tidak bisa hidup sendiri, pasti membutuhkan bantuan 
orang lain dari sejak lahir hingga meninggal. 
Pedoman makhluk sosial dilandasi dengan norma sosial (agama, susila, 
kesopanan dan hukum). Sebagai makhluk sosial manusia bersifat dinamis 
yang bersifat di pengaruhi dan mempengaruhi. Maka manusia 
beraktualisasi untuk mencapai segala keinginannya. 
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Elsa Tri Oktaviani (5545164071) 3:44 pm on March 29, 2017 
Manusia sebagai makhluk individu dan sosial merupakan satu kesatuan. 
Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kedudukan di dalam masyarakat. 
Manusia terdiri dari 4 unsur yaitu : jasat,hayat,ruh,nafs. Sigmund Freud 
juga berpendapat bahwa manusia memiliki 3 unsur yaitu : Id, ego, dan 
super ego. Id adalah suatu keinginan yang belum tercapai agar keinginan 
bisa tercapai munculah ego yang akan membuat keinginan id menjadi 
kenyataan lalu ada super ego sebagai pengawas ego. Manusia sebagai 
makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri mulai dari lahir sampai mati. 
Manusia sebagai individu adalah subjek yang bebas dalam berkreasi di 
muka bumi. Manusia sebagai makhluk individu dan sosial mempunyai 
karakter dan sifat yang berbeda. Sebagai mahkluk sosial manusia 
melakukan interaksi sosial dalam masyarakat, bersosialisasi dan 
berakultirasi. 
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Nur Aulia Sidik (5545161804) 3:59 pm on March 29, 2017 
Konsep manusia sebagai makhluk individu. manusia adalah subjek yang 
otonom dan bebas berkreasi. 
Menurut teologis manusia adalah makhluk yang memiliki fisik atau jasad, 
ruh dan nafs atau secara etomologis manusia adalah satu kesatuan tidak 
dapat dipisah antara aspek jasmani dan rohani, unsur fisik dan psikhis, 
unsur raga dan jiwa, manusia memiliki derajat tertinggi dibanding makhluk 
hidup lainnya` 
Manusia sebagai individu, pembentukan kepribadian individu dipengaruhi 
oleh faktor genotif(faktor keturunan) dan fenotif(faktor 
lingkungan).sedangkan menurut Freud manusia terbentuk dari tiga unsur 
yaitu id, ego. superego. 
Konsep manusia sebagai makhluk sosial, artinya manusia tidak bisa hidup 



sendiri dan selalu membutuhkan manusia lainnya. dalam berkehidupan 
sosial manusia membutuhkan pedoman tata kelakuan seperti nilai dan 
norma sosial , apabila diikuti akan berpengaruh terhadap kepribadiannya, 
melalui inilah manusia dapat beraktualisasi sebesar-besarnya untuk 
mencapai keinginginannya serta diharapakan dapat menjalankan perannya 
masing-masing tanpa ada gangguan dari pihak lain. 
Manusia sebagai makhluk Tuhan adalah pengemban risalah di muka bumi 
dalam bentuk sebaik-baiknya untuk semesta alam, dari sinilah manusia 
dapat membangun tatanan sosial dan peradaban unggul. 
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Rizki Iskandar 4:12 pm on March 29, 2017 
Rizki Iskandar (5545165138) 
“Aku tidak menciptakan Jin dan Manusia melainkan agar mereka 
beribadah kepadaKu”(Qs.Adz-Dzariaat 51: 56) 
Dari ayat tersebut jika ditelaah maka tujuan diciptakan manusia dapat 
terjawab. 
Yang pada intinya menjalkan hubungan dengan manusia yang 
lain(habblumminnanas) dan hubungan dengan Tuhan nya Allah Swt 
(habblumminallah) 
Konsep manusia sebagai mahluk individu. 
Manusia memiliki derajat yang lebih tinggi dari mahluk lain namun bisa 
menjadi mahluk yg paling hina melebihi binatang jika ahlak dan moral tidak 
dijaga. 
Secara etimologis “manusia” berasal dari bahasa Latin “individium” dan 
bahasa Inggris “in and devided”, yang berarti tidak terbagi, atau satu 
kesatuan antara aspek jasmani dan rohani, unsur fisik dan piskhis, unsur 
raga dan jiwa. 
Dan konsep manusia sebagai mahluk sossial mempunyai tugas 



mengemban amanah sebagai khalifa di bumi, menjalkan hubungan dengan 
manusia yang lain( habblumminnanas) dan hubungan dengan Tuhan nya 
Allah Swt ( habblumminallah). 
Manusia manusia diciptakan sebagi mahluk sosial yg tidak bisa hidup 
sendiri, mulai dari lahir bahkan sampai matipun, manusia selalu 
membutuhkan dan perlu pertolongan orang lain.Nilai dan norma sosial 
(agama, susila, kesopanan, dan hukum) menjadi pedoman tata kelakuan 
manusia sebagai makhluk sosial.Sebagai makhluk sosial, manusia bersifat 
dinamis, memainkan role of the game-nya, dipengaruhi dan mempengaruhi 
masyarakat dan institusi-institusi lainnya. 
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Naufal abdurrahman 5545162473 4:55 pm on March 29, 2017 
Menurut padangan saya dalam bab 2 ini lebih banyak menjelaskan tentang 
pandangan teologis dan filosofis. Pandangan teologisnya pun ada yg 
berpacu pada al-Qur’an maupun pada pandangan parah ahli dan di bab ini 
juga di jelaskan tentang element element kunci manusia sebagai mahkluk 
sosial seperti interaksi,sosialisasi,akulturas-asimilasi dan engkulturasi. Ada 
juga penjabaran tentang kosep manusia sebagai makhluk sosial dan 
penjabaran terori dari para ahli 
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Silmi Hakim (5545162898) 5:55 pm on March 29, 2017 
menurut pandangan teologis dan filosofis tentang konsep manusia terdiri 
dari 4 unsur yang saling terintegrasi yaitu : 
1. Jasad (badan yang nampak dan terlihat) 
2. Hayat (mengandung unsur hidup dan gerak) 
3. Ruh (daya yang bekerka secara spritual) 
4. Nafs (kesadaran tentang diri manusia) dalam teologi islam ada 3 istilah 
yang merujuk tentang manusia yaitu : Basyar, al-insan dan al-Nas. menurut 
plato hanya manusia yang memiliki jiwa sedangkan makhluk hidup lainnya 
tidak memiliki jiwa, namun berbeda dengan pandangan Aristoletes beliau 
mengatakan bahwa tidak hanya manusia yang memiliki jiwa, tetapi semua 
makhluk hidup memiliki jiwa. Menurut dercates manusia terdiri dari 2 
macam zat yang berbeda yaitu res cogitans zat yang dapat berpikir dan res 
extensa zat yang memiliki keluasaan, menurut Dr. Kuypres manusia di 
golongkam menjadi 3 yaitu makhluk individual, makhluk yang bersifat 
sosial dan bersifat ke Tuhanan, secara etimologis “manusia” berasal dari 
bahasa Latin “individium” dan bahasa Inggris “in and devided”, yang berarti 
tidak terbagi, atau satu kesatuan antara aspek jasmani dan rohani, unsur 
fisik dan piskhis, unsur raga dan jiwa. Menurut Freud kepribadian 
mengandung 3 unsur yaitu id, ego dan super ego. Manusia sebagai 
makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri karena dari lahir bahkan mati 
pun manusia selalu bergantung kepada orang lain, nilai dan norma sosial 
menjadi pedoman tata kelakuan manusia sebagai makhluk sosial. Elemen-
elemen kunci manusia sebagai makhluk sosial adalah interaksi, sosialisasi, 
akulturasi-asimilasi, enkulturasi.  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Ridha Trianovianti (5545163600) 6:22 pm on March 29, 2017 
manusia sebagai makhluk individu dan sosial secara teologis terdiri dari 
empat unsur yang saling terintegrasi yaitu jasad (badan yang nampak dari 
luar),hayat (mengandung unsur hidup),ruh (daya yang bekerja secara 
spiritual),nafs (kesadaran tentang diri manusia).dan dalam teologi islam 
ada tiga istilah yang merujuk kepada manusia yaitu basyar,al-ihsan,al-
nas.menurut sigmund freud karakteristik manusia adalah 
id(nafsu),ego(media memuaskan),super ego(hati nurani) manusia sebagai 
makhluk individu adalah memiliki unsur jasmani,rohani unsur fisik dan 
psikis,jiwa dan raga.dan setiap manusia memiliki ciri dan keunikan 
tersendiri. manusia sebagai makhluk sosial adalah manusia yang 
kehidupannya selalu hidup bersama dengan manusia lain,sebagai makhluk 
sosial kita harus berinteraksi satu sama lain agar terciptanya kehidupan 
yang sejahtera.elemen elemen kunci manusia sebagai makhluk sosial yaitu 
interaksi,sosialisasi,akulturasi-asimilasi,enkulturasi. 
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Dinda Rizky Tri Buana 6:27 pm on March 29, 2017 
Dinda Rizky Tri Buana_5545164313 (dindarzky@yahoo.com) 
Manusia sebagai makhluk individu dan sosial merupakan satu kesatuan, 
refleksi dari segi konsep yang saling terintegrasi antara satu sama lain. 
Manusia diartikan sebagai human being atau makhluk hidup, yang 
mempunyai derajat yang sangat tinggi dibandingkan dengan makhluk 
hidup yang lainnya. Secara teologis dan filosofis tentang konsep manusia 



ialah manusia terdiri dari empat unsur yaitu jasas, hayat, ruh, dan nafs. 
Ada juga pandangan menurut Plato (+400SM) yang mengatakan bahwa 
tidak hanya manusia yang memiliki jiwa sedangkan yang lainnya tidak. 
Aristoteles mengatakan bahwa tidak hanya manusia yang memiliki 
juwa,tetapi semua makhluk hidup. Descartes (1596-1650) mengatakan 
bahwa manusia terdiri dari dua macam zat yang berbeda secara hakiki. 
Ada faktor yang dibawa manusia sejak lahir yaitu faktor genotip,sedangkan 
faktor fenotip adalah faktor dari lingkungan. Kedua aktir tersebut dapat 
berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian seorang individu. 
Manusia adalah makhlus sosial yang tidak dapat hidup sendiri, nilai dan 
norma menjadi pedoman tata kelakuan manusia sebagai makhluk sosial. 
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Nabila Ramadhanty 8:07 pm on March 29, 2017 
manusia sebagai makhluk individu dan sosial. tujuannya yaitu mahasiswa 
mampu memahami manusia sebagai makhluk individu dan mausia sebagai 
makhluk sosial sebagai berikut 
manusia sebagai makhluk individu : berarti tidak terbagi , individu adalah 
perpaduan antara faktor genotip dan fenotip. genotip adalah faktor yang 
dibawa individu sejak lahir(faktor keturunan)sedangkan genotip adalah 
faktor lingkungan. yang dimana kedua faktor tersebut sangat berpengaruh 
terhadap pembentukan kepribadian seseorang. 
manusia sebagai makhluk sosial : yaitu tidak dapat hidup sendiri , mulai 
dari lahir sampai matipun. manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan 
nilai dan norma sosial yang menjadi pedoman tata kelakuannya. 
sebagai makhluk sosial manusia bersifat dinamis, dapat dipengaruhi dan 
mempengaruhi masyarakat , disinilah masyarakat beraktualisasi sebesar-
besarnya untuk pencapaian segala keinginannya. kesimpulannya manusia 
sebagai makhluk individu dan sosial mempunyai karakter yang khas 



menurut corak dan kepribadian bangsa indonesia. 
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Nabila Ramadhanty 8:03 am on March 30, 2017 
5545164531 (Nabila Ramadhanty) 
  Reply 
 

 
sdoriza 2h 
81 
  Reply 
 

 
DADAN 8:30 pm on March 29, 2017 
nama : DADAN (abdul ramadhan) 
no registrasi : 5545165116 
manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial sebagai berikut 
Konsep manusia, individu, dan makhluk sosial 
• merupakan satu kesatuan. merupakan refleksi dari konsep yang saling 
terintegrasi antara satu 
dengan yang lainnya. 
Manusia 
• diartikan sebagai human being atau makhluk hidup. 
• merupakan makhluk yang sangat tinggi derajatnya, jika dibandingkan 
dengan makhluk lainnya. 
Individu sebagai makhluk sosial memiliki posisi 
• sebagai anggota masyarakat. 
• sesuai statusnya di dalam masyarakat. 
Konsep Manusia sebagai Makhluk Individu 
Secara etimologis “manusia” berasal dari bahasa Latin 



“individium” dan bahasa Inggris “in and devided”, yang 
berarti tidak terbagi, atau satu kesatuan antara aspek 
jasmani dan rohani, 
Konsep Manusia sebagai Makhluk Sosial 
MANUSIA secara hakiki merupakan makhluk sosial, tidak 
bisa hidup sendiri, mulai dari lahir bahkan sampai matipun, 
manusia selalu membutuhkan dan perlu pertolongan 
orang lain. 
-Nilai dan norma sosial (agama, susila, kesopanan, dan 
hukum) menjadi pedoman tata kelakuan manusia sebagai 
makhluk sosial. 
sebagai kesimpulan dari atas bahwa 
Manusia sebagai makhluk individu dan sosial mempunyai 
karakter yang khas menurut corak kepribadian bangsa 
Indonesia. 
-Manusia sebagai individu adalah subyek yang otonom 
atau bebas berkreasi. 
• Individu sebagai makhluk sosial memiliki posisi sesuai 
statusnya di dalam masyarakat. 
  Reply 
 

 
sdoriza 2h 
81 
  Reply 
 

 
Heldi Gunawan (3415130994) 8:57 pm on March 29, 2017 
seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa manusia mempunyai empat 
unsur yaitu jasad, hayat, ruh, nafs. yang mana nafs itu yang membuat 
kesadaran tentang diri manusia dan merupakan ciri khusus untuk 
membedakan dengan makhluk hidup lainnya. selain itu , manusia juga 
dilengkapi dengan akal. sehingga kedua ini selalu beriringan antara nafs 
dengan akal yang membuat manusia bisa saling berinteraksi dan mencari 
suatu kebenaran tentang penciptaan dan terbentuklah nilai-nilai spiritual. 



dari nilai nilai spiritual maka sifat saling berempati menghargai akan 
muncul dari diri manusia sehingga manusia akan menjadi makhluk sosial. 
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Jihan Salsabila (5545164320) 9:22 pm on March 29, 2017 
Konsep manusia sebagai makhluk individu adalah secara etimologis 
manusia yang berarti tidak terbagi atau satu kesatuan antara aspek 
jasmani dan rohani, unsur fisik dan pshikis, unsur jiwa dan raga. Serta 
perpaduan antara faktor genotip dan fenotip. 
Konsep manusia sebagai makhluk sosial adalah makhluk yang secara 
hakiki merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, mulai dari 
lahir hingga mati. dan sebagai makhluk sosial, manusia bersifat 
dinamis,memainkan peran nya masing masing, dipengaruhi oleh 
lingkungan nya. 
Dari penjelasan diatas kesimpulan yang dapat diambil adalah : 
• manusia sebagai makhluk individu dan sosial yang mempunyai karakter 

yang khas menurut corak kepribadian bangsa indonesia 
-manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan besifat 
dinamis. 
-individu sebagai makhluk sosial memiliki posisi sesuai statusnya di dalam 
masyarakat. 
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Yunanto Tri Laksono 9:40 pm on March 29, 2017 
Nama : Yunanto Tri Laksono 
No. Reg : 5235131611 
Email : yunanto_three@yahoo.com 
Manusia sebagai makhluk individu artinya manusia merupakan satu 
kesatuan antara jasmani dan rohani, seseorang dikatakan sebagai individu 
apabila kedua unsur tersebut menyatu dalam dirinya. 
2. Selain sebagai makhluk individu juga, manusia adalah makhluk sosial. 
Salah satunya di karenakan pada diri manusia ada dorongan untuk 
berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain yang satu sama lain 
saling membutuhkan. Untuk menjadi pribadi yang bermakhluk sosial, yaitu 
suatu prosesdimana seseorang belajar menjadi seorang anggota yang 
berpartisipasi dalam masyarakat. 
3. Adapun yang dimaksud masyarakat setempat atau komunitas berbeda 
dengan masyarakat – masyarakat sifatnya lebih umum dan lebih luas, 
sedang masyarakat setempat lebihh terbatas dan juga dibatasi oleh 
kawasan tertentu namun ditinjau dari akktivitas hubunganya dan 
persatuannya lebih erat pada masyarakat setempat dibandingkan dengan 
masyarakat. 
4. Manusia sebagai individu dan makhluk sosial selalu di hadapkan oleh 
dua kepentingan yaitu kepentingan individu dan sosial. Persoalan 
pengutamaan kepentingan individu atau masyarakat ini memunculkan dua 
pandangan yang berkembang yaitu pandangan individualism dan 
pandangan sosialismetebetulnya kedua kepentingan tersebut tidak dapat 
dipisahkan dan bukanlah pilihan. 
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Syelviana Wati (5545163414) 10:48 pm on March 29, 2017 
Manusia sebagai makhluk individu dan sosial mempunyai karakter yang 
khas menurut corak kepribadian bangsa. 
Manusia berarti Human being atau makhluk hidup, merupakan makhluk 
hidup yanh tinggi derajatnya dibandingkan makhluk-makhluk lain. 
Secara teologis, manusia terdiri dari empat unsur: 
1. Jasad : Badan kasar manusia yang nampak dari luar diri. 
2. Hayat : mengandung unsur hidup yang ditandai dengan gerak. 
3. Ruh : daya yang bekerja secara spiritual. 
4. Nafs : Diri atau ke-aku-an yaitu kesadaran tentang diri manusia. 
*PLATO mengatakan bahwa hanya manusia yang memiliki jiwa, 
sedangkan makhluk hidup lainnya tidak. 
*DESCARTES mengatakan manusia terdiri dari dua macam zat yang 
berbeda, yaitu Nes cogitans dan zat rex extensa. 
*SIGMUND FREUD Mengatakan kepribadian manusia mengandung tiga 
unsur : ID, EGO, dan SUPER EGO. 
Manusia sebagai makhluk individu tidak bisa hidup sendiri, karna sosial 
membutuh kan manusia lain untuk hidup. 
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febyrivana 12:30 am on March 30, 2017 
Dalam pandangan teologis dan filosopis tentang konsep manusia yaitu 
manusia terdiri dari 4 unsur yang saling berintegrasi antara satu dan yang 



lainnya yaitu: 
1. Jasad, badan kasar manusia yang nampak dari luar diri 
2. Hayat, yang di tandai dengan geraknya 
3. Ruh, yang bergerak secara spiritual 
4. Nafs, yaitu kesadaran tentang diri manusia. 
Manusia sebagai makhluk individu. 
Konsep manusia sebagai makhluk individu. manusia adalah subjek yang 
otonom dan bebas berkreasi. 
Menurut teologis manusia adalah makhluk yang memiliki fisik atau jasad, 
ruh dan nafs atau secara etomologis manusia adalah satu kesatuan tidak 
dapat dipisah antara aspek jasmani dan rohani, unsur fisik dan psikhis, 
unsur raga dan jiwa, manusia memiliki derajat tertinggi dibanding makhluk 
hidup lainnya` 
konsep manusia sebagai makhluk sosial, artinya manusia tidak bisa hidup 
sendiri dan selalu membutuhkan manusia lainnya. dalam berkehidupan 
sosial manusia membutuhkan pedoman tata kelakuan seperti nilai dan 
norma sosial , apabila diikuti akan berpengaruh terhadap kepribadiannya, 
melalui inilah manusia dapat beraktualisasi sebesar-besarnya untuk 
mencapai keinginginannya serta diharapakan dapat menjalankan perannya 
masing-masing tanpa ada gangguan dari pihak lain. 
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Dwi Kemala Sari 9:45 am on March 30, 2017 
Nama : Dwi Kemala Sari 
Nim: 5545163405 
1.Konsep manusia, individu, makhluk sosial merupakan satu kesatuan 
yang saling terintegrasi antara satu dengan yang lainnya, 
2. Manusia dapat dikatakan sebagai makhluk sosial dan makhluk yang 
paling tinggi derajatnya dibanding makhluk yang lain. 



3.individu sebagai makhluk sosial yang memiliki posisi yang dimana dapat 
diakui sebagai anggota masyarakat dan sesuai statusnya di dalam 
masyarakat. 
Secara teologis manusia mempunyai 4 unsur yaitu : jasad, hayat, ruh, nafs 
Dan secara teologi Islam ada 3 istilah yang merujuk pada konsep manusia 
yaitu : Basyar, Al-Insan, dan Al-Nas 
Menurut Plato hanya manusialah yang memiliki jiwa, sedangkan makhluk 
hidup lainnya tidak memiliki jiwa dimana jiwa dalam manusia terbagi dua 
yaitu jiwa rohaniah dan jiwa badaniyah sedangkan menurut Aristoteles 
bukan hanya manusia saja yang mempunyai jiwa namun seluruh makhluk 
hidup juga memiliki jiwa seperti tumbuh – tumbuhan, dan hewan. Menurut 
Aristoteles jiwa manusia terbagi menjadi dua yaitu : sensitif dan intelektif 
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Bayu Tresna Aji 9:51 am on March 30, 2017 
Nama: Bayu Tresna Aji (5545164611) 
Ilmu Sosial Budaya Dasar atau bisa disebur ISBD adalah ilmu atau studi 
yang mempelajari dan juga memahami hubungan antar manusia yang 
disertakan oleh permasalahan sosial dan budaya. 
ISBD ini sendiri memiliki visi agar seluruh mahasiswa dapat menjadi pelajar 
yang berkualitas dimana mahasiswa akan menjadi pelajar yang kritis, peka, 
dan bijaksana dalam memahami keragaman. Dalam menjalani visi tersebut 
maka ISBD memberikan landasan serta wawasan yang luas bagi 
mahasiswa 
Untuk menerapkan ilmu ISBD ini maha mahasiswa perlu melakukan 
Analisis Sosial serta Aksi Sosial. 
Analisis Sosial adalah usaha pengamatan agar mendapatkan gambaran 
yang menyeluruh mengenai hubungan antara materi-materi dalam 
kehidupan. Dengan analisis sosial mahasiswa mengetahui sejauh mana 



materi-materi itu dapat menimbulkan ketidakadilan sosial dan juga dapat 
menarik akar permasalahan dari masalah-masalah sosial tersebut. 
Masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, bentrok antar budaya, 
dampak kebijakan sosial, dll. 
Aksi sosial tersebut bermaksud untuk menyelesaikan akar permasalahan 
tersebut agar tercapainya keadilan persona dan sosial. 
Manusia merupakan makhluk indiviu dan juga sosial. 
Manusia dalam pandang teologis dan juga filosofis itu terdiri dari empat 
unsur yang saling berintegrasi satu sama lain. Empat unsur tersebut 
diantaranya ialah 
1. Jasad: badan utuh dan kasar dari manusia dan tampak dari luar atau 
dapat dilihat 
2. Hayat: ditandai oleh gera 
3. Ruh: bergerak dengan spiritual 
4. Nafs: kesadar terhadap diri manusia 
Menurut sigmund freud, manusia memiliki 3 unsur dalam menjalani 
kehidupanya. Yaitu id (keinginan dan kebutuhan), ego (pemenuh atas 
keinginan dan kebutuhan), dan superego (hati nurani atau pengawas yang 
berdasarkan norma terhadap apa yg akan dipenuhi oleh ego) 
Manusia sebagai makhluk individu yang secara etimologis berasal dari 
bahasa latin yaitu “individum” dan bahasa inggris “in and divided” memiliki 
arti tidak dapat terbagi dan merupakan satu kesatuan secara jasmani dan 
rohani 
Manusia sebagai makhluk sosial yanh berarti tidak dapat hidup sendiri dan 
saling bergantungan satu sama lain. Sehingga manusia harus melakukan 
interaksi sosial dalam masyarakat. 
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Bayu Tresna Aji 9:54 am on March 30, 2017 



Nama: Bayu Tresna Aji 
NIM:5545164611 
Manusia merupakan makhluk indiviu dan juga sosial. 
Manusia dalam pandang teologis dan juga filosofis itu terdiri dari empat 
unsur yang saling berintegrasi satu sama lain. Empat unsur tersebut 
diantaranya ialah 
1. Jasad: badan utuh dan kasar dari manusia dan tampak dari luar atau 
dapat dilihat 
2. Hayat: ditandai oleh gera 
3. Ruh: bergerak dengan spiritual 
4. Nafs: kesadar terhadap diri manusia 
Menurut sigmund freud, manusia memiliki 3 unsur dalam menjalani 
kehidupanya. Yaitu id (keinginan dan kebutuhan), ego (pemenuh atas 
keinginan dan kebutuhan), dan superego (hati nurani atau pengawas yang 
berdasarkan norma terhadap apa yg akan dipenuhi oleh ego) 
Manusia sebagai makhluk individu yang secara etimologis berasal dari 
bahasa latin yaitu “individum” dan bahasa inggris “in and divided” memiliki 
arti tidak dapat terbagi dan merupakan satu kesatuan secara jasmani dan 
rohani 
Manusia sebagai makhluk sosial yanh berarti tidak dapat hidup sendiri dan 
saling bergantungan satu sama lain. Sehingga manusia harus melakukan 
interaksi sosial dalam masyarakat. 
Menurut sigmund freud, manusia memiliki 3 unsur dalam menjalani 
kehidupanya. Yaitu id (keinginan dan kebutuhan), ego (pemenuh atas 
keinginan dan kebutuhan), dan superego (hati nurani atau pengawas yang 
berdasarkan norma terhadap apa yg akan dipenuhi oleh ego) 
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Arif Novianto 10:31 am on March 30, 2017 



Nama : Arif Novianto{5545164395} 
Sebagai makhluk individu yang menjadi satuan terkecil dalam suatu 
organisasi atau kelompok, manusia harus memiliki kesadaran diri yang 
dimulai dari kesadaran pribadi di antara segala kesadaran terhadap segala 
sesuatu. Kesadaran diri tersebut meliputi kesadaran diri di antara realita, 
self-respect, self-narcisme, egoisme, martabat kepribadian, perbedaan dan 
persamaan dengan pribadi lain, khususnya kesadaran akan potensi-
potensi pribadi yang menjadi dasar bagi self-realisation. 
Manusia Sebagai Makhluk Sosial 
Di dalam kehidupannya, manusia tidak hidup dalam kesendirian. Manusia 
memiliki keinginan untuk bersosialisasi dengan sesamanya. Ini merupakan 
salah satu kodrat manusia adalah selalu ingin berhubungan dengan 
manusia lain. Hal ini menunjukkan kondisi yang interdependensi. Di dalam 
kehidupan manusia selanjutnya, ia selalu hidup sebagai warga suatu 
kesatuan hidup, warga masyarakat, dan warga negara. Hidup dalam 
hubungan antaraksi dan interdependensi itu mengandung konsekuensi-
konsekuensi sosial baik dalam arti positif maupun negati 
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Chairunnisa Novita Sari (5545163251) 11:23 am on March 30, 2017 
Manusia, individu, makhluk sosial merupakan satu kesatuan, saling 
terigrentasi antara satu dan lain nya. 
*individu mempunyai posisi : 
-anggota masyarakat 
• sbgai status di dalam masyarakat 
Berdasarkan pandangan teologis,filosofis tentang konsep manusia. Terdiri 
4 unsur : 
-jasad 
-hayat 



-ruh 
-nafs 
*konsep manusia sebagai makhluk individu 
Manusia berasal dari bahasa latin “individum” dan bahasa inggris “in and 
devided” yang berarti tidak berbagi, atau satu kesatuan. 
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Ika Murnia Wati 3:14 pm on March 30, 2017 
Ika Murnia Wati_8105133100_ikamurniawati02@gmail,com 
Manusia sebagai makhluk individu dan manusia sebagai makhluk sosial 
menunjukkan posisi atau kedudukan manusia yang tidak dapat lepas dari 
hakekatnya. Sebagai makhluk individu dengan segala kelebihan 
dibandingkan makhluk lain memiliki kesadaran bahwa ada unsur penting 
yang membentuknya. Dan manusia memiliki tanggungjawab yang tidak 
dapat dihilangkan dari eksistensinya untuk mencapai kebutuhannya baik 
jasmani dan rohaninya. Dengan tanggungjawab tersebut, manusia harus 
dapat bertindak sesuai dengan kesadaran atau pengenalan diri yang baik 
seperti apa dirinya, sehingga dirinya dapat menyesuaikan dengan 
masyarakat di sekitarnya sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, 
manusia terdapat beberapa masalah yang tidak dapat diselesaikan secara 
sendiri. Perlu adanya komunikasi yang baik untuk menyelesaikan masalah 
yang terjadi. Sehingga tercipta lingkungan hidup yang selaras dengan visi 
dan misi yang sama- sama ingin dicapai untuk kebutuhan individu maupun 
sosialnya. 
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Selvi Susanti 5:50 pm on March 30, 2017 
Selvi Susanti – 5235131589 – selvisusantiamor@gmail.com 
Manusia sebagai makhluk individu menurut artinya adalah satu kesatuan, 
tidak terbagi baik itu antara aspek jasmani dan rohani, jiwa dan raga dan 
fisik dan psikis. Sedangkan manusia sebagai makhluk sosial adalah 
manusia yang melakukan aktivitas atau kegiatan sehari-hari dengan 
bantuan orang lain ataupun berkelompok seperti bermusyawarah, 
berorganisasi dan lainnya. Hal ini dilakukan karena pada sejatinya manusia 
tidak bisa hidup sendiri, masih memerlukan bantuan orang lain, baik dari 
lahir maupun hingga mati. Nilai dan norma merupakan pedoman bagi tata 
kelakuan kehiupan manusia sebagai makhluk sosial. 
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Muhamad Syathiri Ramdhan (6315133518) (FIK) 8:51 am on March 31, 2017 
Berdasarkan materi tersebut manusia dibagi menjadi dua konsep yaitu 



manusia sebagai makhluk individual dan manusia sebagai makhluk sosial. 
Manusia sebagai makhluk individual merupakan manusia yang tidak mau 
berbagi atau bisa disebut egois yaitu mementingkan diri sendiri dan tidak 
memperdulikan orang lain. Sedangkan manusia sebagai makhluk sosial 
merupakan manusia yang membutuhkan pertolongan orang lain dan peduli 
terhadap orang lain. Manusia sebagai makhluk sosial dapat bersosialisasi 
dan berinteraksi kepada orang lain agar dapat terjalin hubungan yang 
harmonis. 
Perbedaan antara manusia sebagai makhluk individual dan manusia 
sebagai makhluk sosial sangat lah jelas yaitu dengan bagaimana manusia 
tersebut melakukan interaksi kepada orang lain. Kita sebagai manusia 
seharusnya memiliki sifat sosial, karena dalam kehidupan ini kita tidak bisa 
hidup tanpa pertolongan orang lain. 
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Louisiana Wattimena (2415153403) 10:57 pm on March 31, 2017 
Manusia adalah mahluk sosial yang bersifat individu dan saling terkait 
antar satu sama lain (sesama manusia) dimana manusia memiliki berbagai 
posisi dan status dalam kelompok masyarakat. 
Manusia memiliki berbagai kewajiban-kewajian tertentu dalam satuan 
perannya dalam masyarakat, juga hal-hal yang perlu dilakukan dalam 
membangun/mempertahankan status sosialnya. 
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Muhammad Farhan Adyn 11:48 pm on March 31, 2017 
Manusia. Dalam kajian ini manusia menjadi objeknya. Banyak yang 
mendefinisikan manusia dari sudut pandang teologi, filosofi atau bahkan 
etimologi. Manusia memiliki dua peran sekaligus dalam hidupnya, yakni 
manusia sebagai makhluk individu dan manusia sebagai makhluk sosial. 
Manusia sebagai makhluk individu berarti sebagai subjek yang otonom 
atau bebas berekspresi. Sedangkan manusia sebagai makhluk sosial 
bermakna ia memiliki peran atau status dalam bermasyarakat. Allah pun 
telah memberikan risalahnya kepada manusia untuk mengarungi 
kehidupannya sebagai pribadi yang bermasyarakat. Maka dari sini lah 
peradaban akan terbentuk 
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Farid Pujiono (3425163475) 11:53 pm on March 31, 2017 
Nama : Farid Pujiono 
No.Reg : 3425163475 
Email : faridpujiono257@gmail.com 
Manusia diartikan sebagai human being/makhluk hidup atau makhluk yang 
sangat tinggi derajatnya, jika dibandingkan dengan makhluk lain. Manusia 



sebagai individu juga bagian dari anggota masyarakat sesuai statusnya di 
dalam masyarakat. 
Secara Teologis, manusia terdiri dari empat unsur yang saling terintegrasi 
antara satu sama lainnya yaitu jasad, hayat, ruh, dan nafs. dalam teologi 
islam. ada tiga istilah yang merujuk kepada konsep manusia, yaitu basyar 
(Biologis manusia), al – insan (sifat psikologis), al – nas (sifat manusia 
sosial). 
Plato mengatakan bahwa hanya manusia yang memiliki jiwa, sedangkan 
makhluk hidup lainnya tidak memiliki jiwa. Menurut Aristoteles tidak hanya 
manusia yang memiliki jiwa, tetapi semua makhluk hidup (tumbuhan dan 
hewan) juga memiliki jiwa. 
Secara etismologis “manusia” berasal dari bahasa latin “individium” dan 
bahasa inggris “in and devided” yang berarti tidak berbagi. individu adalah 
perpaduan antara faktor genotip (sejak lahir) dan faktor fenotip 
(lingkungan). Menurut Sigmund Freud, kepribadian manusia mengandung 
tiga unsur, yaitu Id (sejak lahir), Ego (realitas), Super Ego (moral dan cita – 
cita). 
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Puji Noer Hikmah - 5545163886 5:25 pm on April 5, 2017 
Puji Noer Hikmah 
5545163886 
Konsep manusia, individu, dan makhluk sosial merupakan sebuah satu 
kesatuan yang tak dapat dipisahkan. manusia merupakan makhluk yang 
sangat tinggi derajatnya, jika dibandingkan 
dengan makhluk lainnya. Secara teologis, manusia terdiri dari empat unsur 
yang saling terintegrasi antara satu sama lainnya: Jasad (Badan kasar 
manusia yang nampak dari luar diri), hayat (Mengandung unsur hidup yang 
ditandai dengan gerak), ruh (Daya yang bekerja secara spritual), nafs (Diri 



atau ke-aku-an yaitu kesadaran tentang diri manusia). selain itu terdapat 
pula arti manusia secara teologis islam yakni, ada tiga istilah yang merujuk 
kepada konsep manusia, yaitu: basyar (بشر ,( al-Insan (االنسان ,( dan al-
Nas (الناس. 
Plato mengatakan bahwa hanya manusia yang 
memiliki jiwa, sedangkan makhluk hidup lainnya tidak 
memiliki jiwa. sangat berbeda dengan pandangan aristoteles, Menurut 
Aristoteles tidak hanya manusia yang memiliki jiwa, tetapi 
semua makhluk hidup (termasuk tumbuh- tumbuhan, dan hewan) 
juga memiliki jiwa. Secara etimologis “manusia” berasal dari bahasa Latin 
“individium” dan bahasa Inggris “in and devided”, yang 
berarti tidak terbagi, atau satu kesatuan antara aspek 
jasmani dan rohani, unsur fisik dan piskhis, unsur raga dan 
jiwa. sedangkan Menurut Sigmund Freud kepribadian manusia 
mengandung tiga unsur, yaitu id, ego, dan superego. 
Hipocrates (460-375 SM) berpendapat bahwa kepribadian seseorang 
dipengaruhi oleh proses-proses faali dalam tubuh, terutama oleh 
bekerjanya cairan-cairan dalam tubuh. Carl G Yung ( 1875-1961) 
menggolongkan tingkah laku atau karakteristik psikologis menjadi 3, yaitu 
introvert, ekstrovert, dan ambivert. Konsep Manusia sebagai Makhluk 
Sosial, Manusia secara hakiki merupakan makhluk sosial, tidak 
bisa hidup sendiri, mulai dari lahir bahkan sampai matipun, 
manusia selalu membutuhkan dan perlu pertolongan 
orang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia bersifat dinamis, 
memainkan role of the game-nya, dipengaruhi dan 
mempengaruhi masyarakat dan institusi-institusi lainnya. 
  Reply 
 

 
sdoriza 1m 
76 
 
anugrah fauzi (2415150538 ) 4:16 pm on April 12, 2017 
manusia sebagai mahluk individu dan sosial (tidak bisa hidup sendiri) dan 
merupakan satu kesatuan. kta sebagai mahluk sosial memiliki kedudukan 
atau jabatan didalam satuy masyarakat., dan manusia juga sebagi mahluk 
yang derajat nya lebih tinggi dibandingkan dengan mahluk lainnya. 
manusia terdiri 4 unsur antara lain yaitu : jasat, hayat, ruh, nafs. dan 
menurut sigmund freund berpendapat bahwa manusia memiliki 3 unsur 



antara lain yaitu : id, ego,super ego. 
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Yanuari falahdina suwandi (3415140735) 11:04 pm on April 12, 2017 
Individu berasal dari kata in dan divided. Dalam bahasa inggris in salah 
satunya berarti tidak, sedangkan divided berarti terbagi. Jadi, individu 
berarti tidak terbagai atau kesatuan. Dalam bahasa latin individu berasal 
dari kata individium yang artinya adalah yang tak terbagi, jadi merupakan 
sebuah sebutan yang dapat dipakai untuk menyatukan sebuah kesatuan 
yang paling kecil dan terbatas. Individu bukan berarti manusiasebagai satu 
kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi melainkan kesatuan yang tak 
terbatas, yaitu sebagai manusia perorangan sehingga sering digunakan 
sebagai sebtuan “orang-seorang” atau “manusia perorangan”. Individu 
merupakan kesatuan aspek jasmani dan rohani. Dengan kemampuan 
kerohaniannya individu dapat berhubungan dan berfikir serta dengan 
pikirannya mngendalikan dan memimpin kesanggupan akali dan 
kesanggupan budi untuk mengatasi segala masalah dan kenyataan yang 
sedang dialaminya. 
Manusia sebagai makhluk individu memiliki unsur jasmani dan rohani, 
unsur fisik dan psikis, unsur jiwa dan raga. Seseorang dikatakan makhluk 
individu manakala unsur-unsur tersebut menyatu dalam dirinya. Jika dalam 
dirinya unsur-unsur tersebut tidak menyatu maka tidak bisa dikatakan 
sebagai makhluk individu. 
Jadi pengertian manusia sebagai makhluk individu mengandung arti bahwa 
unsur yang ada dalam individu tidak terbagi, merupakan satu kesatuan 
yang tidak terpisahkan. 
Setiap manusia memiliki keunikan atau ciri khas, tidak ada manusia yang 
mirip sekali.dari sekian banyak manusia, ternyata masing-masing memiliki 
keunikan tersendiri. Sekalipun orang itu terlahir kembar. 
Walaupun secara umum manusia memiliki perangkat fisik yang sama. 
Tetapi kalau perhatian kita tujukan pada hal yang lebih detail, maka akan 
terdapat perbedaan-perbedaan. Perbedaan itu terletak pada bentuk, 
ukuran, sifat dan lain-lainnya. Kita dapat membedakan seseorang dari 
lainnya berdasarkan perbedaaan-perbedaan yang ada, baik pada 
perbedaaan fisik maupun psikis. 



Ciri seorang individu tidak hanya mudah dikenali lewat ciri fisik atau 
biologisnya. Sifat, karakter, perangai atau gaya dan selera orang juga 
berbeda-beda. Seorang individu adalah perpaduan antara faktor genotip 
dan fenotip. Faktor genotip adalah faktor yang dibawa individu sejak lahir, 
ia merupakan faktor keturunan, dibawa individu sejak lahir. 
Jika seorang individu memiliki ciri fisik dan karakter atau sifat yang dibawa 
sejak lahir, ia juga memiliki ciri fisik dan karakter atau sifat yang 
dipengaruhi oleh faktor lingkungan (faktor fenotip). Faktor lingkungan ikut 
berperan dalam pembentukkan karakteristik yang khas dari seseorang. 
Istilah lingkungan merujuk pada lingkungan fisik dan lngkungan sosial. 
Lingkungan fisik seperti kodisi alam sekitarnya, baik itu lingkungan buatan 
seperti tempat tinggal dan lingkungan. Sedangkan lingkungan yang bukan 
buatan seperti kondisi alam geografis dan iklimnya. Berbeda lingkungan 
tempat tinggal, cenderung berbeda pula kebiasaan dan perilaku orang-
orangnya. Lingkungan sosial merujuk pada lingkungan dimana seseorang 
individu melakukan interaksi sosial. Karakteristik yang khas dari seseorang 
ini sering kita sebut dengan kepribadian. Setiap orang memiliki kepribadian 
yang membedakan dirinya dengan yang lain. Kepribadian seseorang itu 
dipengaruhi faktor bawaan (genotip) dan faktor lingkungan (fenotip) yang 
saling berinteraksi terus menerus. Mayor polak menjelaskan bahwa 
kepribadian adalah “keseluruhan sikap, kelaziman, pikiran dan tindakan, 
baik biologis maupun psikologis, yang dimiliki oleh seseorang dan 
berhubungan dean peranan dan kedudukannya dalam berbagai kelompok 
dan mempengaruhi kesadaran akan dirinya”. Meskipun dalam pengertian 
tersebut mayor polak tidak memasukkan faktor lingkungan sebagai bagian 
dari kepribadian namun dalam pembahasannya mengatakan bahwa 
pembentukkan kepribadian diantaranya dipengaruhi oleh masukan 
lingkungan sosial (kelompok), dan lingkungan budaya (pendidikan). 
Menurut Horton dan Hunt “keseluruhan perilaku seseorang yang 
merupakan interaksi antara kecendrungan-kecendrungan yang diwariskan 
(secara biologis) dengan rentetan-rentetan situasi (lingkungan)”. 
Sedangkan menurut Nursid sumaatmadja, ia menyimpulkan bahwa faktor 
lingkungan (fenotip) ikut berperan dalam pembentukkan karakteristik yang 
khas dari seseorang. 
Sebagai makhluk individu,manusia berperan untuk menjalankan beberapa 
hal seperti berikut : 
1.menjaga dan mempertahankan karkat dan martabatnya 
2. mengupayakan tentang terpenuhinya hak-hak dasar sebagai manusia 
3. merealisasikan segenap potensi diri baik dari sisi rohani maupun 
jasmani 
4. memenuhi kebutuhan dan kepentingan diri demi kesejahteraan 
hidupnya. 
Manusia sebagai makhluk sosial yang dalam kehidupan sehari-hari tidak 



lepas dari pengaruh orang lain baik masyarakat, dirumah, disekolah, dan 
dilingkungan yang lebih besar. Oleh karena itu manusia dikatakan sebagai 
makhluk sosial, yaitu makhluk yang didalam hidupnya tidak bisa 
melepaskan diri dari pengaruh manusia lain. 
Manusia secara kodrat nya adalah makhluk sosial atau makhluk yang 
bermasyarakat, selain itu juga diberikan kelebihan yaitu berupa akal pikiran 
yang berkembang serta dapat dikembangkan. Dalam hubungannya 
dengan manusia sebagai makhluk sosial, manusia selalu hidup bersama 
diantara manusia lainnya. Dorongan masyarakat yang dibina sejak lahir 
akan selalu menampakkan dirinya dalam berbagai bentuk, maka dari 
itudengan sendiriya manusia akan selalu bermasyarakat dalam 
kehidupannya. 
Dalam konteks sosial yang disebut masyarakat, setiap orang akan 
mengenal orang lain oleh karena itu perilaku manusia selalu terkait dengan 
orang lain. Perilaku manusia dipengaruhi orang lain, ia melakukan sesuatu 
yang dipengaruhi faktor dari luar dirinya, seperti tunduk pada aturan, 
tunduk pada norma masyarakat, dan keinginan mendapat respon postif 
dari orang lain (pujian). 
Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial, dikarenakan dalam diri 
manusia ada dorongan untuk berinteraksi dengan orang lain. Ada 
kebutuhan sosial untuk hidup berkelompok dengan orang lain. Kebutuhan 
untuk berteman dengan orang lain, sering kali didasari atas kesamaan ciri 
atau kepentingan. Manusia tidak akan bisa hidup sebagai manusia kalau 
tidak hidup ditengah-tengah manusia. Manusia dibekali dengan akal. 
Manusia memiliki potensi akal yang mempertahankan hidupnya. 
Jadi, kesimpulannya adalah : 
1. Manusia tunduk pada aturan, norma sosial. 
2. Perilaku manusia mengharapkan suatu penilaian dari orang lain. 
3. Manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. 
4. Potensi manusi akan berkembang bila ia hidup ditengah-tengah 
manusia 
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