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Pengertian  Psikologi UMUM 

 Berasal dari kata PSIKOLOGI DAN UMUM 

 PSIKOLOGI Berasal dari Kata Yunani 

 Psyche: jiwa   

 Logos: ilmu 

  

; ilmu yang mempelajari tentang jiwa baik 
GEJALA, PROSESNYA MAUPUN LATAR 
BELAKANGNYA. 

 

 



 

Psikologi

psyche logos

Jiwa Ilmu pengetahuan

Ilmu jiwa  

Gejala kejiwaan/perilaku

Ilmu yang mempelajari perilaku 

manusia



JIWA 
Bersifat ABSTRAK; tidak dapat diraba, 

tidak dapat di dengar, tidak dapat 
dilihat, tidak dapat dicium dan tidak 
dapat dirasakan 

Man dapat mengetahui jiwa hanya 
dengan TINGKAH LAKUnya 



PANDANGAN AHLI ttg jiwa 
1. PLATO ( 427-347 SM) 

 
3 macam kekuatan jiwa: 
1. Berfikir (logistion)-

OTAK 
2. Berkehandak 

(Thumeticon)-DADA 
3. Keinginan  

(Abdumen)-PERUT 



PLATO 
  DI DUNIA ADA 3 KEBAJIKAN: 

1. Kebijaksanaan apabila akal menguasai 
manusia, 

2. Keberanian apabila kehendak menguasai 
manusia dan  

3. penguasaan diri apabila keinginan patuh 
pada akal 



ARISTOTELES (384-322 SM) 
JIWA adalah jumlah dari daya 

hidup dengan proses-prosesnya 

FUNGSINYA :  DICHOTOMI 

1. kemampuan untuk MENGENAL  

2. DAN kemampuan 
BERKEHENDAK 

 



JIWA ADALAH KEKUATAN HIDUP  
( LEVENS BEGINSEL) 

TIAP MAHLUK HIDUP PY JIWA 

1. ANIMA VEGETATIVA: tumbuhan 
kemapuan untuk makan-minum dan 
berkembang biak 

2. ANIMA SENSITIVA: hewan 

3. ANIMA INTELEKTIVA: manusia (hewan+ 
berfikir dan berkemauan) 



JOHN LOCKE (1632-1704) 

Unsur atau elemen 
terkecil dari JIWA 
manusia adalah 
SIMPLE   IDEA 



JAMES MILL (1773-1836) 
 JIWA  adalah susunan yang tidak terbatas dari elemen-

elemennya dan susunan itu dapat diuraikan dalam 
elemen dasarnya 

 

JOHN STUART MILL (1806-1873) 
 JIWA adalah perpaduan dari elemen-elemen sehingga 

merupakan kesatuan yang mempunyai sifat sendiri 
disebut “mental chemistry” 



FREUD (DALI GULO,1982) 
 PSYCHE terdiri dari bagian sadar  (conscious) dan 

bagian tidak sadar (unconscious) 

 Id, ego dan super ego 

 

Wundt DALAM EYSENCK (1972) 
 Keseluruhan aktivitas mental atau fungsi psikis dan 

tingkah laku manusia 



Wulyo (92) 

Psyche : hal-hal yang 
berkaitan dengan 
aktivitas psikologi 
misalnya pikiran, akal, 
ingatan dan prinsip. 



JIWA 
JIWA (Ki Hajar Dewantara) 

1. Kekuatan yg menyebabkan hidupnya manusia 

2. Menyebabkan man, dapat berfikir, perasaan dan 
kehendak 

3. Menyebabkan org mengerti atau insyaf akan segala 
gerak jiwanya 

 



Abu Ahmadi (1982) 
 Jiwa bersifat  ABTRAK, dikenali melalui GEJALA jiwa 

 GEJALA JIWA diketahui melalui TINGKAH LAKU 

 Gejala JIWA : mengamati, menanggapi, mengingat, 
memikirkan, dsb 

 

DIMYATI MAHMUD (1989) 
 MAN menghayati kehidupan jiwanya melalui kegiatan 

BERPIKIR, MERASA, FANTASI, MENGINGAT, 
SUGESTI, SEDIH dan SENANG. 

 Gejala JIWA : pengenalan (kognisi), perasaan (emosi), 
kehendak (konasi) dan campuran (KOMBINASI) 



Psyche adalah... 
 Sesuatu yang abstrak, yang 

menjadi penggerak dan pengatur 
bagi segala tingkah laku 
seseorang, baik TL yang termasuk 
perbuatan maupun TL 
penghayatan. 

 Perbuatan: diamati secara 
langsung 

 Penghayatan : tidak dapat 
diamati secara langsung 



PANDANGAN AHLI TTG PSIKOLOGI  
 RENE DESCRATES: ilmu tentang kesadaran 

 GEORGE BARKELEY : ilmu tentang pengindraan 

 IVAN PAVPOW: ilmu tentang reflek 

 CLIFFORD T. MORGAN: ilmu tentang TL man dan 
hewan 

 EDWIN&HERBART: study ttg hakekat man 

 GARDEN MORPHY: ilmu yg mempelajari respon 
mahluk hidup thd lingkungannya 

 SARLITO WIRAWAN: ilmu pengetahuan yg 
mempelajari TL man dalam HUB dengan lingkungan 



 

Pengertian Psikologi

• Psikologi adalah ilmu yang mempelajari aktivitas
individu (Woodworth)

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

• Psikologi 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)

By Purwandari, M.si.



 Psikologi adalah... 
   Ilmu Pengetahuan yang 
mempelajari tingkah 
laku manusia, baik TL 
yang termasuk 
perbuatan maupun 
penghayatan dalam 
hubungannya dengan 
lingkungan SEKITAR 



Psikologi sebagai ilmu 
 Memenuhi syarat-syarat: 

1. Mempunyai obyek tertentu: tingkah laku manusia 

2. Mempunyai metode tertentu: eksperimen, non-
eksperimen  (obyektif, adekuat, reliabel, valid, 
sistematis, dan akurat) 

3. Sistematis 

4. universal 
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OBYEK DAN RUANG LINGKUP 
PSIKOLOGI 

 

 

 OBYEK PSIKOLOGI 

 

 

 

  RUANG LINGKUP PSIKOLOGI: segala macam 
gejala jiwa, yaitu: kognitif afektif, psikomotor, dan 
campuran. 

Normal 

Abnormal 

Sakit 
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Macam-macam gejala jiwa: 

 Gejala pengalaman/kognitif: 
pengamatan, tanggapan, persepsi, 
fantasi, asosiasi, berpikir, 
kecerdasan kognitif. 

 Gejala perasaan/emosi/afektif: 
jasmaniah & rohaniah. 

 Gejala kehendak/karsa/konatif: 
motif & kemauan. 

 Gejala campuran/kombinasi: 
perhatian, sugesti, dan kelelahan. 
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TINGKATAN TINGKAH LAKU 
 Tingkat ANORGANIK: berlangsung menurut hukum alam, misal; 

batu, besi akan jatuh menurut hkm percepatan gerak beraturan. Hal 
ini terjadi juga pada manusia, misal: jatuh dari atap atau kapal 
terbang.   

 Tingkat VEGETATIF: ada proses pertumbuhan & kehidupan. Seperti 
tumbuhan, pada manusia juga terdapat fungsi peredaran darah, 
fungsi berkembang biak. 

 Tingkat ANIMAL: didorong oleh insting/naluri & nafsu. Pada 
manusia berupa gerak-gerik naluriah dan nafsu. 

 Tingkat HUMAN: berupa kemampuan, pengertian, pikiran, 
kesadaran, pendirian, kata hati, mengakui norma-norma, kemauan. 
Didukung kemampuan berbahasa manusia. 

 Tingkat ABSTRAK atau disebut tingkat absolut, metafisis, religius, 
transedental: dorongan manusia untuk memberi arti pada hidup. 
Bentuk tertingginya adalah ingin mengadakan hubungan dengan 
Tuhan, Sang Maha Pencipta. 



KLASIFIKASI PSIKOLOGI 
 Berdasarkan lapangan/ obyek yang diselidiki; 

1.  Psikologi UMUM 

2.  Psikologi KHUSUS 

 

  Berdasarkan  keguanaan/tujuannya;  

 1. Psikologi Teori 

 2. Psikologi Praktis 



PSIKOLOGI UMUM 
ADALAH psikologi yang mempelajari, 

menguraikan, dan menyelidiki berbagai 
kegiatan atau aktivitas psikis manusia pada 
umumnya, antara lain pengamatan, 
intelegensi, perasaan, emosi, kehendak dan 
motif-motif 

Psi umum mencari dalil-dalil yang bersifat 
umum dari kegiatan psikis 
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PSIKOLOGI KHUSUS 

Ditinjau dari terjadinya dan perkembangan manusia:  

GENETIS & PERKEMBANGAN 

Ditinjau dari kelompok manusia yang menyimpang  

dari norma: PATOLOGI, ABNORMAL,  

KRIMINAL, ANAK LUAR BIASA, DAN KLINIS 

Ditinjau dari masalah kelompok: MASSA,  

KEMASYARAKATAN, BANGSA-BANGSA, 

DAN SOSIAL 

Ditinjau dari sifatnya: KEPRIBADIAN 



27 

 

1. PIKOLOGI PENDIDIKAN 

2. PSIKOLOGI KEDOKTERAN 

3. PSIKOLOGI INDUSTRI 

4. PSIKOLOGI DAGANG 


