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1 

Mahasiswa mampu 
memahami pengertian 
psiokologi sosial, sejarah 
perkembangannya, 
ruang lingkup kajiannya, 
dan kaitannya dengan 
disiplin ilmu lain 

Mahasiswa mampu 
mendefinisikan 
psikologi sosial, 
ruang lingkup 
kajiannya, sejarah 
singkat 
perkembangannya 
dan hubungannya 
dengan ilmu-ilmu 
sosial lain 
 
 
 

Pengantar � Kontrak belajar 
� Definisi Psikologi 

Sosial 
� Sejarah Psikologi 

Sosial 
� Ruang lingkup 

kajian Psikologi 
Sosial 

� Hubungan 
Psikologi Sosial 
Dengan disiplin 
lain 

 

LCD Ceramah 
Diskusi 
Tanya 
jawab 

UTS 
� David O. Sears, 

Joinathan L. Freedman, 
L. Ane Peplau, Psikologi 
Sosial , edisi kelima, 
(Erlangga: Jakarta, 
2006) 

� Faturrochman, 
Pengantar Psikologi 
Sosial (Pustaka, 2006) 

� Bimo Walgito, Psikologi 
Sosial (Suatu Pengatar)  
edisi revisi, (Andi, 2003)  
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2 

Mahasiswa mampu 
memahami pendekatan 
dan teori-teori Psikologi 
Sosial  

Mahasiswa mampu 
memahami 
pendekatan dan 
teori-teori umum 
dalam psikologi 
serta perbedaanya 
dari pendekatan dan 
teori-teori umum 
tetang perilaku 
sosial 
 

� Teori-teori umum 
tentang perilaku 

�  Pendekatan 
psikologi sosial 

� Teori-teori umum  
Psikologi sosial 

 
 
 

� Pendekatan 
Biologis 

� Pendekatan 
Belajar 

� Pendekatan 
Insentif 

� Pendekatan 
Kognitif 

LCD Ceramah 
Diskusi 
Tanya 
jawab 

UTS 

Idem 

3 

Mahasiswa mampu 
memahami metode-
metode penelitian dalam 
psikologi sosial 

Mahasiswa mampu 
memahami metode-
metode dan isu-isu 
dalam penelitian 
dalam psikologi 
sosial 

Metode-metode 
penelitian psikologi 
sosial 

� Korelasional 
� Eksperimental 
� Lapangan 
� Laboratorium 

LCD Ceramah 
Diskusi 
Tanya 
jawab 

UTS 

Idem 

4 

Mahasiswa mampu 
memahami konsep-
konsep dasar psiokologi 
sosial dan topik bahasan 
yang berkembang dalam 
psikologi sosial 

Mahasiswa mampun 
mendefinisikan dan 
memahami dan 
memberi contoh-
contoh konsep 
persepsi diri dan 
sosial 

Persepsi Diri dan 
Sosial 

� Evaluasi diri 
� Atribusi diri 
� Kesadaran diri  
� Kognisi sosial 
� Pembentukan 

kesan 
� Skema 

LCD Ceramah 
Diskusi 
Tanya 
jawab 

UTS  
 
 
Idem 

5 

Mahasiswa mampu 
memahami konsep-
konsep dasar psiokologi 
sosial dan topik bahasan 
yang berkembang dalam 
psikologi sosial 

Mahasiswa mampu 
mendefinisikan, 
memahami dan 
memberi conth-
contoh konsep 
atribusi 

Teori atribusi � Definisi atribusi 
� Teori-teori 

atribusi 
� Bias-bias atribusi 

LCD Ceramah 
Diskusi 
Tanya 
jawab 

UTS  
 
 
Idem 
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Mahasiswa mampu 
memahami konsep-
konsep dasar psiokologi 
sosial dan topik bahasan 
yang berkembang dalam 
psikologi sosial 

Mahasiswa mampu 
mendefinisikan 
menjelaskan unsur-
unsur sikap dan 
membedakannya 
dari perilaku 
 
 

Sikap dan perilaku � Pengertian 
dan unsur-
unsur sikap 

� Pembentukan 
sikap 

� Sikap dan 
perilaku 

 

LCD Ceramah 
Diskusi 
Tanya 
jawab 

UTS  
 
 
 
Idem 

7 

Mahasiswa mampu 
memahami konsep-
konsep dasar psiokologi 
sosial dan aplikasinya 
dalam ilmu komunikasi  

Mahasiswa mampu 
memahami konsep 
komunikasi dan 
persuasi serta 
pengaruhnya 
terhadap perubahan 
sikap  

Komunikasi dan 
Perubahan sikap 

� Pengertian 
komunikasi dan 
persuasi 

� Faktor-faktor 
yangmempengauhi 
keberhasilan 
komunikasi 
persuasif dalam 
perubahan sikap  

LCD Ceramah 
Diskusi 
Tanya 
jawab 

UTS 

Idem 

8 

Mahasiswa mampu 
memahami konsep-
konsep dasar psiokologi 
sosial aplikasinya dalam 
kegiatan dan proses 
komunikasi sosial 

Mahasiswa dapat 
memahami dan 
menjelaskan secara 
konkrit konsep 
pengaruh sosial 
(social influence) 
terhadap individu 

Mempengaruhi orang 
lain: Merubah perilaku  

� Social power 
� Teknik 
mempengaruhi 
orang lain 

� Konformitas  
 

LCD Ceramah 
Diskusi 
Tanya 
jawab 

UAS  
 
 
Idem 

9 

Mahasiswa mampu 
memahami konsep-
konsep dasar psiokologi 
sosial dan aplikasinya 
dalam pembentukan 
relasi sosial dan 
interpersonal 

Mahasiswa mampu 
memahami konsep 
daya tarik sosial dan 
interpersonal  dan 
mengidentifikasi 
faktor-faktor 
pendukungnya  

daya tarik sosial dan 
interpersonal 

� Berbagai 
kebutuhan sosial 

� Prinsip dasar daya 
tarik interpersonal 

� Karakteristik 
pribadi 

LCD Ceramah 
Diskusi 
Tanya 
jawab 

UAS  
 
 
 
Idem 
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Mahasiswa mampu 
memahami konsep-
konsep dasar psiokologi 
sosial dan aplikasinya 
dalam pembentukan 
kelompok dan 
perilakunya 

Mahasiswa dapat 
mendefinisikan 
kelompok, 
mengidentifikasi ciri-
cirinya, alasan-
alasan bergabung 
dan perilaku 
kelompok 

Individu &  Kelompok  � Definisi 
kelompok 

� Ciri umum 
kelompok 

� Alasan 
bergabung 
dengan 
kelompok 

� Perilaku dalam 
kelompok 

LCD Ceramah 
Diskusi 
Tanya 
jawab 

UAS  
 
 
 
 
Idem 

11 

Mahasiswa mampu 
memahami topik 
bahasan dalam psikologi 
sosial yang relevan 
dengan isu-isu sosial 
kontemporer 

Mahasiswa mampu 
memahami konsep 
prasangka dan teori-
teori psikologi sosial 
yang mencoba 
menjelaskannya 

Prasangka dan 
Agresisifitas 

� Pengertian 
prasangka dan 
agresi 

� Teori-teori 
prasangka 

� dan agresi 

LCD Ceramah 
Diskusi 
Tanya 
jawab 

UAS  
� Idem 
� Rupert Brown, 

Prejudice: Menangani 
Prasangka dari 
Perspektif Psikologi 
Sosial (Pustaka Pelajar, 
2005) 

12 

Mahasiswa mampu 
memahami topik 
bahasan dalam psikologi 
sosial yang relevan 
dengan isu-isu sosial 
kontemporer  

Mahasiswa dapat 
mendefinisikan 
kekerasan massa 
dan konflik serta 
mengidentifikasi 
upaya-upaya 
penyelesaiannya 
dalam perspektif 
psikologi sosial 

Kekerasan massa 
dan Konflik 

� Definisi 
kekerasan 
massa dan 
konflik 

� Alternatif 
penyelesaian 
konflik 

� Perdamaian 

LCD Ceramah 
Diskusi 
Tanya 
jawab 

UAS  
� Idem 
� F. Budi Hardiman, 

Memahami Negativitas: 
Diskursus tentang 
Massa, teror dan 
Trauma (Kompas, 2005) 
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