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JUDUL MATA KULIAH : PSIKOLOGI  SOSIAL 1    

NOMOR KODE/SKS : 02085213 /  2 SKS      

SEMESTER  : 2  

DOSEN   :  

 

DESKRIPSI SINGKAT: Mata kuliah ini membahas mengenai berbagai konsep-konsep dasar psikologi sosial, interaksi sosial, masyarakat, perilaku 

individu dalam kelompok, fungsi sikap sosial, proses pembentukan dan perubahan sikap sosial, faktor-faktor yg mempengaruhi sikap sosial dan 

hubungan sikap sosial dengan perilaku dan hubungan psikologi sosial dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Pelaksanaaan perkuliahan selama 14 kali 

tatap muka dan dua kali quis.  

 

STANDAR KOMPETENSI: Setelah menyelesaikan kuliah ini mahasiswa diharapkan  mampu memahami dan menguasai konsep teoritis 

hubungan manusia dengan lingkungan sosialnya dalam konteks psikologi sosial. 

NO 
KOMPETENSI 

DASAR 

MATERI 

PEMBELAJA

RAN 

URAIAN MATERI 

PEMBELAJARAN 

ES. 

WAKTU 

MEDIA 

PEMBEL

AJARAN 

PENDEKATAN 

PEMBELAJARAN 
PENILAIAN 

DAFTAR 

KEPUSTAKAAN 

1 Mahasiswa mampu 

memahami mengenai 

pengertian psikologi 

sosial  

Pengantar 

psikologi 

sosial 

Definisi psikologi 

sosial  

2 X 45’ LCD, 

whitebo

ard, 

spidol 

Diskusi, 

ceramah 

interaktif 

Tanya jawab 

1. Prosedu

r :  

Non tes 

2. Bentuk 

soal :  

  (1),(2),(3) 

 



Tanya 

Jawab 

3. Soal :  

jelaskan 

mengen

ai 

pengerti

an dari 

psikolog

i sosial 

2 Mahasiswa mampu 

memahami definisi 

psikologi sosial, 

konsep dasar psikologi 

sosial, sejarah 

psikologi sosial  

psikologi dan 

perbedaan dan 

persamaan psikologi 

dengan psikologi sosial 

dan ilmu jiwa 

Pengantar  

psikologi 

sosial 

1. Definisi psikologi 

sosial menurut 

para ahli 

2. Konsep dasar 

psikologi sosial 

3. Sejarah psikologi 

sosial 

4. Persamaan dan 

perbedaan ilmu 

psikologi dengan 

psikologi sosial dan 

ilmu jiwa  

2 X 45’ 

 

LCD, 

whitebo

ard, 

spidol 

Diskusi, 

ceramah 

interaktif. 

Tanya jawab 

1. Prosedu

r :  Non 

tes 

2. Bentuk 

soal :  

Tanya 

Jawab 

3. Soal  :  

Jelaskan 

tentang 

persam

aan dan 

perbeda

an 

psikolog

i sosial 

dengan 

ilmu 

psikolog

i lainnya 

  (1),(2),(3) 

 



3 Mahasiswa mampu 

memahami hubungan 

psikologi sosial dengan 

ilmu-ilmu sosial 

lainnya. 

Hubungan 

psikologi 

sosial 

dengan 

ilmu-ilmu 

sosial 

lainnya. 

1. Hubungan psikologi 

sosial dengan 

sosiologi 

2. Hubungan psikologi 

sosial dengan 

antropologi 

3. Hubungan psikologi 

sosial dengan ilmu 

politik 

4. Hubungan psikologi 

sosial dengan ilmu 

alam 

5. Hubungan psikologi 

sosial dengan ilmu 

filsafat 

6. Hubungan psikologi  

sosial dengan ilmu 

pendidikan 

 

2 X 45’ LCD, 

whitebo

ard, 

spidol 

Diskusi, 

ceramah 

interaktif 

Tanya jawab 

Penugasan 

 

1. Prosedu

r :  

Non tes 

2. Bentuk 

soal 

:Tanya 

Jawab 

3. 3. Soal   

: 

Jelaskan 

mengen

ai 

hubung

an 

psikolog

i sosial 

dengan 

sosiolog

i ! 

(1),(2),(3) 

 

4 Mahasiswa mampu 

memahami dasar-

dasar perilaku individu 

dalam masyarakat 

atau kelompok sosial 

Dasar-dasar 

perilaku 

individu 

dalam 

masyarakat 

atau 

kelompok 

sosial 

1. Individu, keluarga 

dan masyarakat 

2. Perilaku manusia 

3. Manusia dan 

lingkungannya 

 

2 X 45’ LCD, 

whitebo

ard, 

spidol 

Diskusi, 

ceramah 

interaktif 

Tanya jawab 

Penugasan  

 

1. Prosedur

 :   

Non tes 

2. Bentuk 

soal :   

Tanya 

Jawab 

3. Soal :   

Jelaskan 

mengena

i perilaku 

(1),(2),(3) 

 



individu 

dalam 

kelompo

k 

masyara

kat atau 

kelompo

k sosial 

5 Mahasiswa mampu 

memahami dasar-

dasar perilaku individu 

dalam masyarakat 

atau kelompok sosial 

Persepsi 

sosial 

1. Definisi persepsi 

sosial 

2. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

persepsi sosial 

3. Dimensi –dimensi 

dalam persepsi 

sosial 

4. Bias dalam 

persepsi sosial 

2 X 45’ LCD, 

whitebo

ard, 

spidol 

Ceramah 

interaktif 

Diskusi  

Tanya jawab 

Penugasan  

 

1. Teknik :   

Non tes 

2. Bentuk 

tes :   

Tanya 

Jawab 

3. Soal  :   

Jelaskan 

mengena

i definisi 

persepsi 

sosial 

dan 

faktor-

faktor 

yang 

mempen

garuhi 

persepsi 

sosial ! 

(1),(2),(3) 

 

6 Mahasiswa mampu 

memahami tentang 

Sikap sosial  1 Definisi sikap 

sosial 

2 X 45’ LCD, 

whitebo

Diskusi, 

ceramah 

1. Teknik:   

Tes 

(1),(2),(3) 

 



definisi sikap sosial, 

proses dan komponen 

sikap sosial, fungsi 

sikap sosial, proses 

pembentukan dan 

perubahan sikap 

sosial, faktor-faktor yg 

mempengaruhi sikap 

sosial dan hubungan 

sikap sosial dengan 

perilaku. 

 

 

 

 

 

2 Proses dan 

komponen sikap 

sosial 

3 Fungsi sikap 

sosial 

4 Proses 

pembentukan 

dan perubahan 

sikap sosial  

5 Faktor-faktor yg 

mempengaruhi 

sikap sosial 

6 Hubungan sikap 

sosial dengan 

perilaku 

ard, 

spidol 

interaktif 

Tanya jawab 

2. Bentuk 

tes :  

Tes 

Uraian 

3. Soal :   

Jelaskan 

tentang 

definisi 

sikap 

sosial 

dan 

faktor-

faktor 

yang 

mempe

ngaruhi 

sikap 

sosial ! 

7 mahasiswa mampu 

memahami mengenai 

definnisi interaksi 

sosial, syarat-syarat 

terjadinya interaksi 

sosial,  dasar 

berlangsungnya 

interaksi sosial, 

bentuk-bentuk 

interaksi sosial dan 

interaksi sosial dalam 

perspektif teori 

Interaksi 

sosial 

1. definisi interaksi 

sosial 

2. syarat-syarat 

terjadinya 

interaksi sosial 

3. dasar 

berlangsungnya 

interaksi sosial 

4. bentuk-bentuk 

interaksi sosial 

5. interaksi sosial 

dalam perspektif 

2 X 45’ LCD, 

whitebo

ard, 

spidol 

Diskusi, 

ceramah 

interaktif 

Tanya jawab 

Studi kasus 

 

1. Teknik: 

Tes     

2. Bentuk: 

Tes 

Uraian 

Soal: 

Jelaskan 

mengena

i syarat-

syarat 

terjadiny

a 

(1),(2),(3) 

 



interaksionisme 

simbolik 

teori 

interaksionisme 

simbolik 

interaksi 

sosial ! 

8 mahasiswa mampu 

memahami definisi 

prasangka sosial, ciri-

ciri prasangka sosial, 

sumber-sumber 

penyebab prasangka 

sosial, faktor-faktor yg 

mempengaruhi 

prasangka sosial, 

teori-teori prasangka 

sosial, cara 

mengurangi prasangka 

sosial, dan dampak 

prasangka sosial. 

Prasangka 

sosial 

1 Definisi 

prasangka sosial 

2 Ciri-ciri 

prasangka sosial 

3 Sumber-sumber 

penyebab 

prasangka sosial 

4 Faktor-faktor yg 

mempengaruhi 

prasangka sosial 

5 Teori-teori 

prasangka sosial 

6 Cara mengurangi 

prasangka sosial 

7 Dampak 

prasangka sosial 

2 X 45’ LCD, 

whitebo

ard, 

spidol 

Diskusi, 

ceramah 

interaktif 

Tanya jawab 

Studi kasus 

Penugasan 

1. Teknik:   

Tes 

2. Bentuk 

tes :   

Penugas

an dan 

studi 

kasus 

3. Soal :   

Carilah 

kasus 

mengena

i 

prasangk

a sosial 

dalam 

kehidupa

n 

(1),(2),(3) 

 

9 mahasiswa mampu 

memahami mengenai 

pengaruh sosial dan 

kontrol pribadi yaitu 

antara lain tentang 

konformitas, 

kesepakatan, 

kepatuhan dan 

Pengaruh 

sosial dan 

kontrol 

pribadi 

1. Pengaruh sosial 

dan kontrol 

pribadi  

2. konformitas 

3. kesepakatan 

4. kepatuhan 

5. indoktrinasi 

intensif 

2 X 45’ LCD, 

whitebo

ard, 

spidol 

Diskusi, 

ceramah 

interaktif 

Tanya jawab 

Studi kasus 

Penugasan  

 

1. Teknik:   

Tes 

2. Bentuk 

tes :   

Non tulis 

Soal :   

Jelaskan 

mengena

(1),(2),(3) 

 



indoktrinasi intensif. 

 

i 

konformi

tas dan 

berikanla

h 

contohny

a ! 

 

10 

mahasiswa mampu 

memahami mengenai 

teori ketertarikan dan 

derajat daya tarik fisik 

Ketertarika

n 

interperson

al dan daya 

tarik fisik 

1. Ketertarikan 

interpersonal : 

a. definsi 

ketertarikan 

interpersonal 

b. kekuatan 

kedekatan : 

repeated 

exposure 

c. kedekatan 

afektif :emosi 

positif dan 

negative 

d. teori 

ketertarikan 

2. Daya tarik fisik : 

a. definisi daya 

tarik fisik 

b. derajat daya 

tarik fisik 

c. daya tarik fisik 

dan evaluasi 

interpersonal 

2 X 45’ LCD, 

whitebo

ard, 

spidol 

Diskusi, 

ceramah 

interaktif 

Tanya jawab 

Studi kasus 

Penugasan  

 

1. Teknik :   

Tes 

2. Bentuk 

tes :   

Non tulis 

Soal :   

Jelaskan 

mengena

i teori 

ketertari

kan dan 

derajat 

daya 

tarik fisik 

! 

 (1),(2),(3) 

 



11 Mahasiswa mampu 

memahami mengenai 

definisi kebutuhan 

afiliasi dan 

persahabatan, 

persahabatan dan 

hubungan 

pertemanan serta ciri 

persahabatan. 

Kebutuhan 

afiliasi dan 

persahabat

an 

Kebutuhan afiliasi : 

1. definisi 

kebutuhan 

afiliasi 

2. perbedaan 

disposisional 

dalam 

kebutuhan 

afiliasi 

3. efek dari 

kebutuhan 

afiliasi terhadap 

tingkah laku 

sosial 

Persahabatan : 

1. definisi 

persahabatan 

2. persahabatan 

dan hubungan 

pertemanan 

3. persahabatan vs 

pertemanan 

4. ciri 

persahabatan 

2 X 45’ LCD, 

whitebo

ard, 

spidol 

Diskusi, 

ceramah 

interaktif 

Tanya jawab 

Studi kasus 

 

1. Teknik:   

Tes 

2. Bentuk 

tes :   

Tulis 

3. Soal :   

Berikanla

h contoh 

kasus 

mengena

i 

kebutuha

n afiliasi 

dan 

persahab

atan ! 

(1),(2),(3) 

 

12 Mahasiswa mampu 

memahami mengenai 

definisi agresi, 

bagaimana terjadinya 

agresi, faktor-faktor 

Perilaku 

agresi 

1. definisi agresi 

2. bagaimana 

terjdinya agresi 

3. faktor-faktor 

penyebab 

2 X 45’ LCD, 

whitebo

ard, 

spidol 

Diskusi, 

ceramah 

interaktif 

Tanya jawab 

Studi Kasus 

1. Teknik :   

Tes 

2. Bentuk 

tes :   

Tulis 

 (1),(2),(3) 

 



penyebab perilaku 

agresi, dampak agresi 

dan teori tentang 

agresi.  

 

perilaku agresi 

4. tipe-tipe agresi 

5. bentuk-bentuk 

agresi 

6. jenis-jenis agresi 

7. dampak agresi 

8. teori-teori 

tentang agresi 

 3. Soal :   

Berikanl

ah 

contoh 

kasus 

mengen

ai agresi 

dalam 

kehidup

an ! 

13 

 

mahasiswa mampu 

memahami mengenai 

definisi altruisme dan 

alasan individu 

melakukan altruisme 

altruisme 1. Definisi altruisme 

2. Mengapa orang 

melakukan 

perilaku 

Altruisme 

3. Kapan orang 

melakukan 

perilaku 

altruisme 

4. Tahap-tahap 

perilaku 

altruisme 

5. Bagaimana 

meningkatkan 

perilaku altruism 

2 X 45’ LCD, 

Video 

Diskusi, 

ceramah 

interaktif 

Tanya jawab 

1. Teknik :   

Tes 

2. Bentuk 

tes :   

Tulis 

3. Soal :   

Jelaskan 

mengen

ai 

tahap-

tahap 

perilaku 

altruism

e ! 

 (1),(2),(3) 

 

14 mahasiswa mampu 

memahami definisi 

kelompok dan norma 

kelompok 

kelompok 1. Definisi 

kelompok 

2. Macam-macam 

kelompok 

2 X 45’ LCD, 

Video 

whitebo

ard, 

Diskusi, 

ceramah 

interaktif 

Tanya jawab 

1. Teknik :   

Tes 

2. Bentuk 

tes :   

 (1),(2),(3) 

 



 3. Proses dan dasar 

pembentukan 

kelompok 

4. Norma kelompok 

5. Alasan masuk 

kelompok 

6. Pengaruh 

kelompok 

spidol Studi kasus 

 

Tulis 

3. Soal :   

Berikan 

penjelas

an 

mengen

ai dasar 

dan 

proses 

terbent

uknya 

kelomp

ok 
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