BEHAVIOUR :
- OVERT
- COVERT ( Merasa – Mengetahui – – Bermotivasi )

‘Mengalami’
Hidup adalah mengalami.
Karena itu biasaya pada saat kita mengalami sesuatu kita tidak
menyadarinya.
Contoh : Waktu kita belajar naik sepeda tidak disadari lagi kita sudah
pandai

ALAM :
- Menjelaskan hubungan antara segi lingkungan dan pengalaman.
- Manusia ialah mahluk yang hidup dalam lingkungan. Jadi manusia
berpengaruh terhadap dunia keliling (milieu) dan dipengaruhi dunia
itu
Perbandingan : hidup tumbuhan yang menarik H2O dan CO2 dari
lingkungan dan mengeluarkan

O2

Pengalaman disebut segi vegetatif manusia, segi vital yang setingkat
dengan hidup tumbuhan. Karena hidup pengalaman ialah hidup yang
tidak sadar.
PENGALAMAN :
Dalam pengalaman

Kita tidak membuat jarak

- Bayi mengalami lingkungannya dengan langsung dan belum
mengetahuinya.
aman/bahaya

Jadi

penghayatan

dari

enak/tidak

enak,

dihayati sebagai alam bayi.

- Orang mendiami lingkungannya.
• Misalnya saya tinggal di kota Bandung sejak saya kecil. Dulu
ketika jaman saya kecil ketika jalan kaki di daerah dago atas
sekitar jam 9 pagi, hawa embun dari mulut masih terlihat. Hawa
dingin menusuk tulang jika jogging jam 6 pagi. Banyak burung
berhinggapan berkicau di ranting yang satu dan berayun ke
ranting yang lain. Itulah penghayatan alam saya dimana saya
menghayati betapa sejuknya hawa Bandung di daerah dago
atas ketika saya kecil.
• Tetapi kini, ketika saya jogging j 6.30 pagi, hawa di Bandung
atas sudah terasa semakin panas dan sulit sekali melihat
langsung embun yang keluar dari mulut kita. Burung-burung
juga tidak seramai dulu hinggap di ranting-ranting pohon
karena sudah banyak pohon menghilang ditebang untuk
pemukiman Artinya penghayatan alam tempat tinggal saya
sekarang menjadi berubah dimana saya menghayati Bandung

semakin panas dan tidak lagi saya bisa merasakan betapa
sejuknya hawa Bandung di daerah dago atas ketika saya kecil.
ALAM (KOSMOS) :
Memberi kepastian terhadap perasaan aman (basic security)
Contoh :
- Lantai dipercayai tidak gempa sehingga saya berani berjalan
menginjakkan kaki di atas tanah.
- Kita melihat kalender bahwa bulan Desember 2008 adalah maju ke
depan bukan mundur ke belakang (Ada kepastian bahwa waktu
menuju ke hari besok dan mengalir terbalik)
Opposite Contoh :
- Ketika orang tidak lagi tumbuh tua tetapi malah terbalik tambah
muda setiap tahun
- Biasanya matahari terbit di timur, tetapi kita tidak pernah melihat
matahri terbit selama 1 bulan sehingga langit gelap terus

Contoh psikologis :
- Setiap pulang sekolah Deni melihat ibu sedang masak di dapur
(selama bertahun-tahun sudah menjadi rutinitas bagi anak melihat
pemandangan ibunya selalu berada posisi di dapur).
- Setiap akhir bulan ibu selalu menyuruh Ani membeli beras secara
rutin di warung langganan ( tetapi tiba-tiba sembako hilang di
pasaran, beras tidak ada, minyak goreng hilang, warga antri dimanamana untuk antri sembako)
Dari 2 contoh di atas, berubahkah alam penghayatan Deni dan Ani…?

Hal di luar keamanan kosmos akan memberikan rasa goncang (chaos)
URUTAN ALAM PENGHAYATAN :
STIMULUS BARU

HERAN

DIASIMILASIKAN
MENJADI PENGALAMAN

HILANG DALAM KONTINUITAS ALAM

TERBIASA

Contoh : Waktu kita belajar naik sepeda tidak disadari lagi kita sudah
pandai

Artinya : Hal asing yang disadari menjadi biasa jika hilang dalam
pengalaman.
ALAM dan PENGALAMAN menjadi satu :
- Dalam kesadaran, alam menjadi dunia luar (kosmos).
- Alam menjadi cakrawala dimana benda-benda mulai muncul,
- Sehingga pengalaman menjadi relasi-relasi yang digabungkan dengan
makna-makna (labenswelt) di sekeliling kita.

