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Tinjauan Mata Kuliah

P

sikologi Sosial adalah salah satu cabang ilmu Psikologi yang antara lain
mempelajari tentang: persepsi sosial (pemahaman mengenai orang lain
dan dampaknya pada perilaku kita), kognisi sosial (berpikir mengenai orang
lain dan lingkungan sosial), sikap (melakukan penilaian mengenai orang
lain), identitas sosial (memantapkan jati diri), prasangka dan diskriminasi
(memahami penyebabnya dan akibatnya terhadap kelompok tertentu),
perilaku prososial (memberi bantuan pada orang lain), kepemimpinan
(kemampuan mempengaruhi orang lain/bawahan), perilaku agresif (perilaku
yang bertujuan menyakiti orang lain), diri/self (pembentukan diri merupakan
hasil interaksi dengan orang lain), hubungan antarkelompok (konflik
antarkelompok, kompetisi, kooperasi), dinamika kelompok (perubahan sikap
anggota kelompok disebabkan oleh interaksi antaranggota kelompok), dan
lain-lain. Karenanya, sebagai suatu ilmu, Psikologi Sosial dapat
dimanfaatkan oleh mahasiswa yang mendalami ilmu administrasi negara,
ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, sosiologi, bahasa, penyuluhan, dan
ilmu-ilmu lain yang berkaitan dengan perilaku manusia.
Pembelajaran mata kuliah Psikologi Sosial (ADPU4218) bagi mahasiswa
Universitas Terbuka dimaksudkan agar mahasiswa mampu menggunakan
teori dan metode Psikologi Sosial dalam membantu memecahkan berbagai
masalah kehidupan. Oleh karena itu, pokok bahasan yang dibahas dalam
Buku Materi Pokok ini disusun sedemikian rupa agar mahasiswa memiliki
pengertian dan pemahaman yang utuh dan benar tentang Psikologi Sosial.
Beragam contoh perilaku dalam berbagai aspek kehidupan disertai dengan
pembahasannya ditampilkan secara rinci. Tujuan umum kompetensi mata
kuliah dan tujuan-tujuan kompetensi khusus (tujuan pembelajaran setiap
modul) tersebut dapat disimak dalam Analisis Kompetensi pada halaman
berikut.
Keseluruhan materi Psikologi Sosial ini akan disajikan dalam 9 modul
yang terdiri dari:
Modul 1: Pengertian dan ruang lingkup Psikologi Sosial.
Modul 2: Kognisi sosial dan persepsi sosial.
Modul 3: Sikap.

x

Modul 4:
Modul 5:
Modul 6:
Modul 7:
Modul 8:
Modul 9:

Prasangka dan diskriminasi.
Bahasa dan komunikasi.
Perilaku kelompok.
Hubungan antarkelompok.
Perubahan sosial.
Aplikasi Psikologi Sosial.

Sebagaimana lazimnya bahan ajar, tidak mungkin dibahas seluruh topik
yang ada dari suatu disiplin ilmu, termasuk Psikologi Sosial. Oleh karenanya
dianjurkan untuk mempelajari buku-buku rujukan yang digunakan dalam
setiap modul, dan berbagai sumber belajar lain (buku acuan, jurnal, dokumen,
dan lain-lain).
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