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Pengertian Psikologi Sosial

• Secara garis besar Psikologi Sosial adalah salah satu cabang ilmu psikologi yang

mengkaji tingkah laku individu di dalam situasi sosial, dengan melakukan kajian dan

analisis tentang bagaimana manusia mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan

sosialnya

• Psikologi sosial adalah studi yang mempelajari tentang hubungan manusia dengan

individu atau kelompok lainnya

• Psikologi sosial merupakan suatu ilmu yang membicarakan atau membahas mengenai

tingkah laku individu terhadap lingkungan sosial dan budayanya.

• Psikologi sosial adalah ilmu yang mempelajari terhadap perilaku individu dalam

konteks sosial-budaya nya dan juga lebih menekankan pada perilaku sosial manusia



POINT PENTING DALAM PSIKOLOGI SOSIAL YANG HARUS DIINGAT ADALAH (1) 
TINGKAH LAKU/PERILAKU INDIVIDU DENGAN INDIVIDU LAINNYA, (2) 

KOMUNITAS/KELOMPOK (3) LINGKUNGAN SOSIAL (4) BUDAYA



Sejarah singkat Psikologi Sosial

• Banyak kalangan yang menggangap bahwa Wilhelm Wundt sebagai pendiri psikologi

yang mempunyai kedudukan penting dalam perkembangan psikologi sosial. Awalnya

Wundt hanya mengusulkan dua cabang psikologi yaitu psikologi fisiologis dan psikologi

rakyat atau psikologi sosial. Pandangan Wundt terhadap psikologi lebih bersifat kognitif

ia memiliki konsep bahwa psikologi adalah "ilmu pikiran". Namun beberapa tahun

kemudian Floyd Henry Allport mengajukan teori yang berbeda menurut Floyd perilaku

sosial terjadi karena beberapa faktor bukan hanya mengenai insting saja. Menurut

Floyd perkembangan suatu ilmu tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial politik yang

sedang terjadi, saat perang dunia selesai perhatian psikologi lebih mengarah ke proses

individual dari sinilah psikologi sosial mulai mempelajari mengenai interaksi sosial.

Psikologi sosial mengalami kemajuan sekitar tahun 1970-1980 mengenai atribusi, sikap,

perbedaan gender, diskriminasi seksual, psikologi lingkungan, psikologi massa, dan

sebagainya



Ruang Lingkup Psikologi Sosial

Menurut Myers :

• Pikiran sosial, yaitu meliputi bagaimana individu memahami diri sendiri dan orang lain, apa
yang ia yakini, penilaian yang dibuat oleh individu, dan sikap yang dimiliki individu

• Pengaruh sosial, yang meliputi budaya, tekanan konformitas, persuasi, dan kelompok-
kelompok sosial

• Hubungan Sosial, yang meliputi prasangka, agresi, ketertarikan dan keintiman, serta
bantuan

Shaw & Constanzo :

• Studi tentang pengaruh sosial terhadap proses individu, misalnya: studi tentang persepsi,
motivasi proses belajar, atribusi (sifat).

• Studi tentang proses-proses individual bersama, seperti bahasa, sikap sosial, perilaku meniru,
dan lainnya.

• Studi tentang interaksi kelompok, misalnya kepemimpinan, komunikasi hubungan
kekuasaan, kerjasama, persaingan, dan konflik.



Ruang Lingkup Psikologi Sosial

Menurut Michener dan Delamater (1986) :

1. Pengaruh individu terhadap orang lain 

2. Pengaruh kelompok terhadap anggotanya

3. Pengaruh anggota kelompok terhadap kelompoknya sendiri

4. Pengaruh kelompok terhadap kelompok lainnya.

Menurut Sarlito, dkk (2009) :

• Psikologi sosial mempelajari perilaku manusia, bukan perilaku hewan karena hewan tidak
mempunyai interaksi seperti yang ada pada manusia. (misalnya bahasa, norma dan 
sebagainya).

• Perilaku itu haruslah yang teramati dan terukur. Bila perilaku tersebut tidak bisa teramati
atau terukur, maka perilaku tersebut harus tetap terukur dan disimpulkan dengn kasat mata.

• Menurut Sarlito, dkk (2009) psikologi sosial menghubungkan aspek-aspek psikologi dari
perilaku sosial dengan proses dan struktur kognitif yang lebih mendasar.



Hubungan Psikologi Sosial dengan
Ilmu Sosial lainnya

• Serge moscovici seorang psikolog sosial perancis menyatakan bahwa psikologi sosial

adalah jembatan diantara cabang-cabang pengetahuan sosial lainnya. Sebab

psikologi sosial mengakui pentingnya memandang individu dalam suatu sistem sosial

yang lebih luas dan karena itu menarik kedalamnya sosiologi, ilmu politik, antropologi,

dan ekonomi. Selain itu psikologi sosial memiliki perspektif luas dengan berusaha

memahami relevansi dari proses internal dari aktivitas manusia terhadap perilaku sosial.

Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa ciri khas dari psikologi sosial adalah

memfokuskan pada individu daripada kelompok atau unit.
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