
1

DEFINISI PSIKOLOGIDEFINISI PSIKOLOGI

MATERI KULIAH PENGANTAR PSIKOLOGI  -001

Definisi Psikologi

“Psyche “= Jiwa

“Logos”  =  Ilmu
Psikologi  Ilmu Jiwa

Psikologi adalah “Ilmu yang mempelajari tentang segala hal yang 
berhubungan dengan jiwa, hakekatnya, asal usulnya, proses
bekerjanya dan akibat-akibat yang ditimbulkannya
Secara terminologi (menurut istilah pengetahuannya) 

Secara etimologi  dr bahasa Yunani kunp

“Ilmu yang mempelajari perilaku atau
tingkah laku dan proses mental”

Kognitif  Rasional
Afektif  Emosional
Psikomotorik  Gerakan-gerakan fisik dalam berperilaku

Psikologi adalah …….

Jenis Perilaku

• Perilaku refleksif
Perilaku yang terjadi atas reaksi secara spontan terhadap stimulus 
yang mengenai organisme tersebut

• Perilaku non refleksif
Perilaku yang dikendalikan atau diatur oleh pusat kesadaran atau
otak
∞ Proses yang terjd di dlm otak atau pusat kesadaran ini yg disebut proses

psikologis
∞ perilaku atau aktivitas atas dasar proses psikologis disebut aktivitas

psikologis atau perilaku psikologis

Pembentukan Perilaku

1. Pembentukan perilaku dengan kondisioning atau kebiasaan

2. Pembentukan perilaku dengan pengertian (insight)

3. Pembentukan perilaku dengan menggunakan model

Tujuan mempelajari Psikologi

Dapat memiliki tiga kemampuan dasar:
Understanding : memiliki pengetahuan tentang konsep-konsep

dan prinsip-prinsip psikologi yang umumnya
mendasari tingkah laku.

Predicting : berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya, 
diharapkan mampu mendeteksi permasalahan-
permasalahan psikologis yang terjadi di lapangan
pendidikan.

Controlling : mampu menguasai dirinya dan terampil mengatasi
permasalahan kependidikan dengan Psikologis.
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1. Psikologi melihat
komunikasi pada
penyampaian energi dari
alat-alat indera ke otak, 
pada peristiwa
penerimaan dan
pengolahan informasi, 
pada proses saling
pengaruh di antara
berbagai sistem dalam
diri organisme dan diantar
organisme.

Perspektif Psikologi tentang KOmunikasi

2. Psikologi juga menganalisis seluruh komponen yang 
terlibat dalam proses komunikasi. 

padapada komunikatorkomunikator: : Psikologi melacak sifat-sifatnya dan
bertanya: apa yang menyebabkan satu sumber
komunikasi berhasil dalam mempengaruhi orang lain, 
sementara sumber komunikasi yang lain tidak?

PadaPada komunikankomunikan: Psikologi memeriksa karakteristik
manusia komunikan serta faktor-faktor internal 
maupun eksternal yang mempengaruhi perilaku
komunikasinya.

3. Psikologi mengkaji komunikasi di antara
individu: bgmn pesan dari seorang
individu menjadi stimulus yang 
menimbulkan respons pada individu yang 
lain.

4. Dlm psikoterapi (teknik penyembuhan jiwa) 
dikembangkan Metode Komunikasi
terapeutik (Therapeutic Commnucation): 
Seorang terapis mengarahkan komunikasi
begitu rupa shg. Pasien dapat menimbulkan
hubungan sosial yang bermanfaat.

Komunikasi terapeutik memandang sumber
dari gangguan jiwa adalah pada gangguan
komunikasi. 
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