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� Sosiologi: perilaku hub antar individu, indv dg 
klp, antar klp dlm perilaku sos.nya—sistem n 
struktur sosnya- “prib berhub dg orla”

� Psi : perilaku apa saja terlepas dari makna
sosialnya—”kepribadian”
Psi : perilaku apa saja terlepas dari makna
sosialnya—”kepribadian”

� Psi Sos: mempelajari perilaku individu yg
bermakna dlm hub dg lingk atau rangsang sos

� HUB: CARA PERILAKU INDV yg dibentuk scr
sos



� Berbagai penelitian antropologi dlm
analisisnya menggunakan banyak konsep
psikologi.

� Antropologi : “kepribadian bangsa”, “peran
individu dlm proses perubahan adat”,” nilai
Antropologi : “kepribadian bangsa”, “peran
individu dlm proses perubahan adat”,” nilai
universal dari konsep psi.”

� Antroplopology in mental health—emosi yg
tertekan krn aaspek budaya



� Psikologi merupakan ilmu yang mempunyai 
peranan penting dalam bidang politik, “massa 
psikologi”.

� Penting bagi politisi untuk menyelami gerakan 
jiwa dari rakyat pada umumnya, golongan 
Penting bagi politisi untuk menyelami gerakan 
jiwa dari rakyat pada umumnya, golongan 
tertentu pada khususnya.



� Komunikasi: peristiwa yg terjadi ketika man 
berinteraksi dg man lain

� Psi. Komunikasi : ilmu yg berusaha
menguraikan, meramalkan dan mengendalikan
peristiwa mental dan behavioral dalam
menguraikan, meramalkan dan mengendalikan
peristiwa mental dan behavioral dalam
komunikasi.



� Biologi : mempelajari kehidupan jasmaniah
man---man sbg obyek-fakta2 pd jasad man-
”molekular” berupa perilaku penyesuaian scr
menyeluruh

Psikologi: mempelajari pengindraan dan� Psikologi: mempelajari pengindraan dan
persepsi man- man sbg subyek/ pelaku-
“molar” berupa gerakan, reflek, proses tubuh



� Awalnya Psi disusun berdasar hasil
eksperimen—krn man hidup dan berkembang-
--metode “fenomenologis”---fokus pd gejala
jiwa



� Filasafat: hasil akal man yg mencari kebenaran
dan memikirkan suatu kebenaran
sedalamdalamnya.

� Penyelidikan ttg man—psikologi (memecahkan
masalah yg berkaitan dg akal, kehendak, 
Penyelidikan ttg man—psikologi (memecahkan
masalah yg berkaitan dg akal, kehendak, 
keinginan dan pengetahuan)



� Ilmu Pendidikan : bertujuan memberikan 
bimbingan hidup manusia sejak lahir sampai 
meninggal.

� Pendidikan tidak akan berhasil dengan baik 
bilamana tidak didasarkan pada psikologi bilamana tidak didasarkan pada psikologi 
perkembangan. 

� Hubungan kedua disiplin ilmu ini melahirkan 
Psikologi Pendidikan.



� psikologi dan agama mempunyai hubungan 
erat dalam memberikan bimbingan manusia 
adalah terhadap manusia yang melanggar 
norma – norma yang oleh agama dipandang 
berdosa.berdosa.



� Berikanlah contoh konkrit hubungan psi 
dengan ilmu lain (min 3 contoh)!


