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PENDAHULUAN 

Psikologi Umum 
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Pengantar 

• Psikologi diakui sebagai ilmu tersendiri 

pada akhir abad 19, sebelumnya masih 

bergantung pada ilmu induknya yakni 

filsafat. 

• Psikologi berasal dari kata psyche (jiwa) 

dan logos (ilmu pengetahuan)  secara 

etimologis psikologi berarti ilmu jiwa. 

• J I W A ? 

By Hiryanto, M.Si. 



Lanjutan....................................... 
• Perkembangan selanjutnya ada perbedaan 

antara ilmu jiwa dan psikologi 

• Psikologi  membatasi diri pada hal-hal yang 
ilmiah saja 

• Ilmu jiwa   mencakup hal yang lebih luas, yang 
ilmiah dan segala persoalan-persoalan jiwa 
yang tidak ilmiah 

• Psikologi tidak mempersoalkan jiwa tetapi gejala 
kejiwaan atau secara umum disebut tingkah 
laku. 

• Jadi psikologi merupakan ilmu yang mempelajari 
tingkah laku manusia. 

• Obyek psikologi adalah tingkah laku. 
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Psikologi  

              psyche      logos 

   Jiwa Ilmu pengetahuan 

  Ilmu jiwa   

Gejala kejiwaan/perilaku 

Ilmu yang mempelajari perilaku 

manusia 
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Tingkah laku 

perbuatan penghayatan 

Pemunculannya 

berupa gerakan-

gerakan yang 

dapat diamati 

secara langsung 

Perilaku yang tidak 

segera dapat 

diamati secara 

langsung 
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Pengertian Psikologi 

• Psikologi adalah ilmu yang mempelajari aktivitas 
individu (Woodworth) 

• Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah 
laku manusia (W.J.H. Sprott) 

• Psikolgi adalah ilmu yang mempelajari tingkah 
laku dan motifnya (J.S. Ross) 

• Psikologi adalah ilmu yang mempelajari 
penghayatan dan perbuatan manusia ditinjau 
dari fungsinya dari subyek (Verbeek) 

• Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah 
laku manusia (Singgih Dirgagunarsa) 
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Tujuan psikologi 

• Memahami  yakni memahami tingkah laku 
manusia. 

• Memprediksi  menggunakan pengetahuan 
yang sudah diperoleh untuk memprediksi 
(prediksi merupakan pemberitahuan lebih 
dahulu apa yang akan terjadi). 

• Mengendalikan  mencegah dan memperbaiki 
keadaan yang kurang menguntungkan dan 
membuka kemungkinan terjadinya keadaan 
yang menguntungkan.  
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PSIKOLOGI 

Ilmu yang mempelajari tingkah 

laku manusia 

Psikologi  umum Psikologi Khusus 

Mempelajari tingkah laku 

manusia dewasa, 

berbudaya dan normal 

Mempelajari tingkah laku yang 

khusus menekankan pada 

aspek-aspek tertentu 

Contoh: psi perkembangan, psi 

pendidikan, psi kepribadian, 

psi ABK, psi sosial, psi industri, 

psi klinis, dll. 
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Ruang Lingkup 

• Kognitif 

• Afektif 

• Psikomotorik 

• Campuran 



Hub Psi dg Ilmu2 Lain 

• ILMU2 LAIN 

• Fisika 

• Kimia 

• Biologi 

• Matematika 

• Kedokteran 

• Sosiologi 

• Antropologi 

• Pedagogi 

• PSIKOLOGI 

• Psikofisika 

• Neurokemis Perilaku 

• Psikologi 

• Psikologi Kuantitatif 

• Psi Klinis/Psikoterapi 

• Psikologi Sosial 

• Psi Lintas Budaya 

• Psi Pendidikan, Psi 

Sekolah, Psi Instruksional 

 


