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Pengertian Psikologi (1) 

- Berasal dari bahasa Latin 

- Psyche = jiwa       abstrak 

 Disadari atau tidak disadari 

- Logos = Ilmu Pengetahuan 

- Psikologi = Ilmu pengetahuan yang mempelajari 
tingkah laku individu (jiwa) dalam berinteraksi 
dengan lingkungan 
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Pengertian Psikologi (2) 

JIWA (Ki Hajar Dewantoro, 1962) 

Diartikan sebagai : 

- Kekuatan yang menyebabkan hidupnya manusia 

- Serta menyebabkan manusia dapat berfikir, 
bernafas dan berkehendak (budi) 

- Lagi pula menyebabkan orang mengerti atau 
insyaf akan segala gerak jiwanya 
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Pengertian Psikologi (3) 

JIWA (Aristoteles,384-323 SM) 

Terdapat 3 macam jiwa : 

- Anima Vegetativa 

- Anima Sentitiva 

- Anima Intelektiva 
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Pengertian Psikologi (4) 

Sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai 
tingkah laku manusia, psikologi berhubungan dengan : 

1.Bidang penelitian : upaya untuk menemukan informasi 
baru berkenaan dengan tingkah laku manusia yang 
berkembang menjadi sub disiplin psikologi. 

2.Bidang Aplikasi : upaya untuk menerapkan informasi 
mengenai tingkah laku manusia dalam berbagai 
masalah praktis dalam kehidupan manusia. 
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Beberapa Sub-Disiplin Psikologi (1) 

Psikologi Umum : 

Mempelajari tingkah laku manusia sebagai sesuatu yang 
terpisah. Objek yang dipelajari disini mencakup proses 
penginderaan, persepsi, emosi, kemampuan, pikiran, 
intelegensia, daya ingat dan lain-lain 
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Beberapa Sub-Disiplin Psikologi (2) 

Psikologi Perkembangan : 

Mempelajari tingkah laku manusia berdasarkan tahap / 
perioda perkembangannya.  

Termasuk disini adalah psikologi anak, psikologi remaja, 
psikologi dewasa, psikologi manula 
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Beberapa Sub-Disiplin Psikologi (3) 

Psikologi Kepribadian : 

Mempelajari perbedaan-perbedaan tingkah laku antara 
orang yang satu dengan orang yang lainnya. 

Yang menjadi objek pembahasan disini antara lain 
adalah teori kepribadian, perkembangan kepribadian 
dan tipe kepribadian 
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Beberapa Sub-Disiplin Psikologi (4) 

Psikologi Sosial : 

Mempelajari tingkah laku manusia dalam berhubungan 
dengan orang lain atau kelompok tertentu.  

Termasuk disini pembahasan tentang nilai, norma, 
aturan, komunikasi, kepemimpinan, kekuasaan, dan 
lain-lain. 
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Beberapa Sub-Disiplin Psikologi (5) 

Psikologi Abnormal : 

Mempelajari tingkah laku manusia yang berada di luar 
batas-batas normal. 
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Beberapa Sub-Disiplin Psikologi (6) 

Bidang ilmu terapan dari psikologi : 

- Psikologi pendidikan 

- Psikologi rekayasa 

- Psikologi militer 

- Psikologi eksperimen 

- Psikologi industri 
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Psikologi Industri (1) 

Psikologi Industri : 

Studi tentang perilaku manusia dalam aspek-aspek 
kehidupan yang berhubungan dengan industri dan 
mencakup aplikasi dari pengetahuan tentang tingkah 
laku manusia pada pemecahan masalah-masalah 
manusia dalam konteks industri. 
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Pengantar 
Psikologi : 

 Ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental 

Psikologi Industri & organisasi : 

 Cabang dari psikologi yang perhatiannya tertuju pada 
penyelidikan perilaku dalam setting kerja dan penerapan 
prinsip-2 psikologi utk mengubah perilaku kerja tersebut 

Psikologi Industri & organisasi : 

 Mempelajari perilaku manusia dlm setting kerja (job 
behavior) 

 perilaku yang nampak (overt behavior) 

 perilaku yang tidak nampak (covert behavior) 

 



Psikologi Industri dan Organisasi 
 Adalah ilmu yg mempelajari perilaku manusia dlm 

peranannya sbg tenaga kerja & konsumen baik sec. 
individual maupun sec. kelompok dgn maksud agar 
temuannya dpt diterapkan dlm industri dan organisasi 
utk kemanfaatan manusianya & organisasinya 

 



Beberapa Istilah terkait 
◦ Industri : 

  Kegiatan otonomi yg mengolah segala bahan menjadi 
barang / jasa dgn nilai tambah  
◦ Perusahaan industri : 

  Badan usaha yg melakukan kegiatan usaha di bidang 
industri 
◦ Organisasi 

  Kesatuan yg memungkinkan sekelompok orang mencapai 
tujuan yg tidak dapat dicapai individu secara perorangan 
◦ Organisasi / perusahaan 

  Merupakan sebuah sistem hirarki (susunan) dr kelompok2 
yg saling terkait & saling tergantung dlm mencapai tujuan 
tertentu 
 



Organisasi 
 Suatu wadah 

 Yg menggabungkan sejumlah manusia 

 Untuk bekerjasama 

 Dalam mencapai tujuan  

 Berdasarkan : mekanisme kerja & pembagian fungsi 

 Organisasi meliputi : 

Tujuan  mekanisme kerja  pembagian fungsi 

 



       Struktur    Job design 

 

        Organizational design 

 

Organisasi  

 

 

         Proses 



Organisasi terdiri : 
 Struktur :  

  susunan, tugas, pekerjaan, garis wewenang dari 
bagian dlm organisasi 

 Proses :  

  jiwa dr struktur, al : proses komunikasi, 
pengembangan keputusan, evaluasi prestasi, proses 
sosialisasi & karir 

 



Struktur terdiri dari: 
 job design :  

  rincian, isi, metode & hub tiap pekerjaan untuk 
memenuhi tuntutan organisasi & industri 

 organizational design :  

  struktur tugas, hub. Wewenang  menunjang 
perilaku individu & klp menuju peningkatan prestasi. 

 



Bidang Kajian Psikologi 
 Psikologi perkembangan 

 Psikologi sosial,terdiri: 

a.  Studi tentang pengaruh sosial (persepsi,motivasi dsb) 

b. Studi tentang proses individu bersama (bahasa,sikap sosial dsb) 

c. Studi tentang interaksi kelompok 
(kepemimpinan,kerjasama,konflik dsb) 

 Psikologi kepribadian 

 Mempelajari tingkah laku manusia yang menyesuaikan dengan 
lingkungannya 

 Psikologi kognitif 

 Mempelajari kemampuan kognisi 



Wilayah Aplikasi  Psikologi 
 Psikologi pendidikan (perkembangan dan sosial) 

 Psikologi sekolah 

 Psikologi Industri dan Organisasi 

 Psikologi kerekayasaan 

 Interaksi manusia dan mesin untuk meminimalkan 
human error. 

 Psikologi klinis 



Psikologi Industri dan Organisasi 
 Psikologi personalia 

  Bagian dari PIO yang memperhatikan peyelidikan dan 
analisis thd manusia dan pekerjaannya 

 Psikologi Organisasi 

  Bidang khusus PIO yang memperhatikan 
penyelidikan hubungan antar manusia dalam kerja 

 Human factor psychology 

  Bagian khusus dari PIO yang memperhatikan 
hubungan antara pekerja dan tugas pekerjaannya 

 



Salah Kaprah tentang Psikologi 
 Psikologi bukan ilmu pengetahuan 

 Ramalan kepribadian merupakan psikologi 

 Psikologi adalah psikotes 

 Psikologi melihat manusia seperti robot 

 Parapsikologi adalah bagian dari psikologi 

 Parapsikologi:mempelajari manusia dengan pikirannya 

 Psikologi mempelajari manusia dan perilakunya. 



PIO menangani 4 macam masalah 
 person & person 

 person & group 

 person & object  : orang dgn alat/fasilitas 

 problem of the inner man himself : masalah 
pribadi 

 exp : stres krn ketidakpuasan kerja, dll 

 



Mengubah Perilaku dalam Bekerja 
 Mentalistik 

  Yang diubah adalah individu pekerjanya 

 Kondisional 

  Yang diubah adalah kondisi kerja atau faktor-
faktor di luar diri si pekerja 

 



Psikologi Industri (2) 

Sasaran psikologi industri adalah meminimasi 
permasalahan yang mungkin timbul dalam suatu 
industri / organisasi, dalam upayanya untuk mencapai 
tujuannya. 
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Psikologi Industri (3) 

Sasaran Industri (Tiffin dan Mc Cormick) : 

- Memproduksi barang/jasa untuk memenuhi 
kebutuhan manusia dengan memperhatikan 
kesejahteraan fisik maupun nilai-nilai pribadi 
manusia. 

- Meningkatkan efektivitas dari keterlibatan 
manusia dalam proses produksi/distribusi 
barang/jasa tersebut 

- Tetap menjaga dan meningkatkan kesehatan/ 
keselamatan / kepuasan dari para pekerjanya 
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Beda Psikologi Industri dan Perilaku 
Organisasi 

Menurut Larry L. Cummings : 

Baik psikologi industri maupun perilaku organisasi 
keduanya berfokus pada penjelasan mengenai 
perilaku manusia  dalam organisasi / industri. 
Psikologi industri berangkat dari psikologi, 
sedangkan perilaku organisasi bersifat multi 
disiplin. Namun dengan berkembangnya psikologi 
industri, perbedaan ini menjadi kurang jelas. 
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Teknik Industri, Psikologi Industri dan Human 
Factors Engineering (1) 

Teknik Industri adalah suatu disiplin ilmu yang berhubungan 
dengan kegiatan perancangan suatu sistem kerja yang 
produktif, meliputi: 

-Peralatan 

-Proses 

-Bahan / material 

-Modal 

-Energi 

-Fasilitas 

-Informasi 

-Manusia 
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Terima kasih 


