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KATA PENGANTAR

Puji syukur atas segala limpahan rahmat dan karunia Allah SWT, 
sehingga buku ini bisa tersusun. Psikologi sosial adalah studi ilmiah 

mengenai cara seseorang berpikir tentang orang lain, memengaruhi dan 
berhubungan satu sama lain. Buku ini berisi tentang ragam teori dalam 
psikologi sosial yang dimulai dari pengertian psikologi sosial dan ruang 
lingkupnya, diri dalam dunia sosial (social self), persepsi sosial (social
perception), kognisi sosial (social cognition), sikap dan perubahan sikap 
(attitude and attitude changes), prasangka sosial (prejudice), daya tarik 
interpersonal, perilaku prososial, perilaku agresi dan kelompok sosial.

Kehidupan dan ragam tingkah laku manusia membentuk kehidupan 
itu sendiri, yang tercipta dari interaksi sosial yang terjalin, faktor-faktor 
yang mempengaruhi proses interaksi sosial tersebut serta berbagai 
pembentukan pandangan individu dalam membangun konstruk realitas 
kehidupan sosial mereka. 

Tentunya masih banyak sekali kekurangan yang ada dalam 
segenap usaha yang dilakukan selama proses penyusunan buku ini. 
Untuk ketidaksempurnaaan ini, kami mengundang seluruh pihak untuk 
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meemberikan masukan dan saran serta kritik yang bermanfaat untuk 
perbaikan dan penyempurnaan selanjutnya di masa yang akan datang.

Akhirnya terimakasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang 
berkenan membantu, berdiskusi, bertukar pikiran serta memberikan 
kesempatan untuk menerbitkan buku ini terutama kepada Dekan FISIP 
Untirta, seluruh dosen dan mahasiswa, khususnya FISIP Untirta, pihak 
FISIP Untirta Press serta keluarga tercinta yang senantiasa memberi 
motivasi dan semangat untuk berbuat yang terbaik.

    Serang, November 2013

       Penyusun

             Yeni Widyastuti 
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BAB I
PSIKOLOGI SOSIAL 

DAN RUANG LINGKUPNYA

A.  PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP PSIKOLOGI SOSIAL

Dalam kehidupan sehari-hari sebagai makhluk sosial kita selalu 
berhubungan dengan orang lain. Dalam menjalani hubungan tersebut, 

selalu saja kita ingin tahu tentang apa saja yang dikerjakan oleh orang 
lain. Keingintahuan ini tidak hanya kepada orang-orang terdekat kita saja 
tetapi juga meliputi mereka yang ada di sekitar kita atau juga orang-orang 
terkenal, juga mereka-mereka yang memiliki keistimewaan yang berbeda 
dengan kita. Rasa ingin tahu adalah bagian dari hidup dimana kita semua 
merasakan.

Tetapi sulit bagi kita untuk membuat generalisasi dari tingkah laku 
manusia bila hanya didasarkan pada pengamatan pribadi saja. Fakta yang 
kita temukan belum tentu memiliki keobyektifan, karena itu diperlukan 
suatu metode penelitian ilmiah. Dalam hal ini psikologi dan ilmu-ilmu 
sosial lainnya secara ilmiah dan sistematis dalam penelitiannya berusaha 
memberikan kejelasan tentang perilaku manusia pada umumnya.

Psikologi sosial merupakan usaha sistematik untuk mempelajari 
perilaku sosial (social behaviour). Hal ini berkaitan dengan bagaimana 
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kita mengamati orang lain dan situasi sosial, bagaimana kita bereaksi 
terhadap orang lain dan bagaimana orang lain bereaksi terhadap kita dan 
secara umum bagaimana kita dipengaruhi oleh situasi sosial. 

Fokus utama psikolog sosial adalah pada pemahaman mengenai 
bagaimana dan mengapa individu berperilaku, berpikir dan memiliki 
perasaan tertentu dalam konteks situasi sosial. Situasi sosial dalam hal ini 
adalah kehadiran orang lain secara nyata maupun secara imajinasi. Jadi 
dapat didefi nisikan bahwa psikologi sosial (social psychology) adalah 
kerangka ilmiah atau ilmu pengetahuan yang berusaha memahami asal-
usul dan sebab-sebab terjadinya perilaku dan pemikiran individual dalam 
konteks situasi sosial (Baron & Byrne, 2004:5).

Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat berbagai macam proses 
interaksi sosial yang dibedakan dalam 3 (tiga) pola hubungan yaitu:
a. Interaksi yang terjadi bila seorang individu berhubungan dengan 

orang lain (antar individu). Orang lain dimaksud dapat hadir secara 
nyata maupun berupa pilihan alternatif-alternatif saja. Misalnya ketika 
seseorang yang akan menghadiri acara pernikahan, memilih-milih 
pakaian apa yang akan dikenakan pada acara tersebut. Maka ia akan 
mempertimbangkan juga orang-orang lain yang akan hadir dalam 
acara itu baik tamu lain atau tuan rumah. Tamu lain atau tuan rumah 
itu tidak hadir secara nyata pada saat ia berpakaian.

b. Interaksi yang terjadi karena hubungan individu dengan kelompok. 
Contoh kepemimpinan, yaitu terjadinya hubungan timbal balik antara 
pemimpin dengan anggota kelompok dalam sebuah organisasi.

c. Interaksi yang terjadi karena hubungan antar kelompok (2 orang atau 
lebih) Misalnya kerjasama regional, internasional dan sebagainya.

Seorang psikolog terkemuka, Gordon Allport (dalam Wibowo,2 
000:1.11) dalam usaha merumuskan Psikologi Sosial sebagai ilmu 
pengetahuan menyatakan bahwa:

“Social Psychologist regard their discipline as an attempt to 
understand how the thought, feeling and behaviour of individuals are 
infl uenced by the actual, imagined or implied presence of others”.
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Psikolog Sosial menganggap disiplin ilmunya sebagai usaha mencari 
pengertian tentang bagaimana pikiran, perasaan dan tingkah laku individu 
dipengaruhi oleh hadirnya orang-orang lain baik secara nyata maupun 
hanya berupa khayalan/imajinasi adanya orang lain. Dalam pernyataan di 
atas “actual presence of others” menunjukkan bahwa dalam kenyataannya 
individu dalam bertingkah laku atau melakukan tindakan-tindakannya 
selalu melibatkan kesadaran bahwa mereka berada dalam kelompok-
kelompok sosial tertentu, menduduki jabatan tertentu dan berada dalam 
suatu lingkungan tertentu pula. Selanjutnya walaupun ketika kita berada 
seorang diri, tingkah laku kita mungkin dipengaruhi oleh kesadaran bahwa 
kita menjalankan peran dalam struktur sosial yang majemuk, oleh karena 
itu melibatkan adanya orang lain.

Defi nisi Psikologi Sosial yang diberikan oleh para ahli ilmu psikologi 
sosial menunjukkan ruang lingkup dari ilmu ini. Beberapa defi nisi ini 
antara lain adalah sebagai berikut:

a. WA Gerungan (2004) menyatakan bahwa psikologi sosial adalah 
suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari pengalaman dan tingkah 
laku individu sebagaimana telah dipengaruhi atau ditimbulkan oleh 
situasi-situasi sosial.

b. Jones & Gerard (dalam Sarwono, 2002:3) psikologi sosial adalah sub 
disiplin dari psikologi, khususnya ilmu yang mempelajari tentang 
perilaku individu-individu sebagai fungsi dari rangsang-rangsang 
sosial.

c. David G. Myers (2012:4) psikologi sosial adalah ilmu yang 
mempelajari tentang cara orang-orang berpikir, memengaruhi dan 
berelasi dengan satu dan lainnya.

d. Brehn & Kassin (dalam Dayakisni, 2006:5) psikologi sosial adalah 
ilmu pengetahuan yang mempelajari cara individu berpikir, merasa 
dan bertingkah laku dalam latar belakang atau setting sosial. 

e. Michener & Delamater (dalam Dayakisni, 2006:7) mendefi nisikan 
psikologi sosial sebagai studi sistematik tentang sifat alami dan sebab-
sebab dari perilaku sosial manusia.


