
•• Definisi psikologi?Definisi psikologi?

•• Dari mana asalnya pengetahuan mengenai Dari mana asalnya pengetahuan mengenai 

prosesproses--proses psikologis diperoleh ?proses psikologis diperoleh ?

•• Apa yang dilakukan ketika suatu penelitian Apa yang dilakukan ketika suatu penelitian 

Fakta empirik yang 

Terakumulasi melalui 

penelitian•• Apa yang dilakukan ketika suatu penelitian Apa yang dilakukan ketika suatu penelitian 

psikologi berlangsung?psikologi berlangsung?

penelitian



Metode ilmiah

Menciptakan kondisi 

spesifik untuk spesifik untuk 

diobservasi

Observasi sistematis

Menerima/menolak 

alternatif penjelasan



•• Penelitian tentang prosesPenelitian tentang proses--proses psikologis yang proses psikologis yang 

mendasari perilaku: ilmu psikologi mendasari perilaku: ilmu psikologi (psychological (psychological 

science)science)

•• Science            latin : scientiaScience            latin : scientia

pengetahuan 
≅

pengetahuan 

contentproses

Apa yang 

diketahui: hal-

hal yang  

dipelajari

Cara sistematis yang 

dilakukan dalam 

mengumpulkan data, 

mencatat adanya 

hubungan dan 

memberikan 

penjelasan 



Psychology science Psychology science 

x x 

commonsense psychologycommonsense psychology



Karakteristik Karakteristik 

Commonsense psychologyCommonsense psychology

•• Commonsense psychology: pengetahuan Commonsense psychology: pengetahuan 

psikologi yang proses pengumpulan data bersifat psikologi yang proses pengumpulan data bersifat 

keseharian dan tidak ilmiahkeseharian dan tidak ilmiah

•• Sumber data:  teman, famili atau orangSumber data:  teman, famili atau orang--orang orang •• Sumber data:  teman, famili atau orangSumber data:  teman, famili atau orang--orang orang 

yang mempunyai otoritas, orang yang dihormati, yang mempunyai otoritas, orang yang dihormati, 

media, buku yang dibaca media, buku yang dibaca 

•• Penarikan kesimpulan: Penarikan kesimpulan: 



MetodologiMetodologi

•• Teknik ilmiah yang digunakan untuk Teknik ilmiah yang digunakan untuk 

mengumpulkan dan mengevaluasi data mengumpulkan dan mengevaluasi data 

psikologispsikologis

•• Dimana psikolog mendapatkan data?Dimana psikolog mendapatkan data?•• Dimana psikolog mendapatkan data?Dimana psikolog mendapatkan data?

Laboratorium yang terkontrol

Survey di komunitas tertentu

Mengobservasi perilaku 

manusia dalam Natural settig



Karakteristik “modern science” Karakteristik “modern science” 

•• Asumsi deterministik:  Asumsi deterministik:  perilaku pasti mengikuti urutan natural, perilaku pasti mengikuti urutan natural, 
oleh karenanya bisa diprediksi.  Ada penyebab yang jelas oleh karenanya bisa diprediksi.  Ada penyebab yang jelas 
mengapa seseorang berperilaku. Sebabnya bisa ditemukan mengapa seseorang berperilaku. Sebabnya bisa ditemukan 
melalui penelitian. melalui penelitian. 

•• Data yang dikumpulkan adalah data empirical: Data yang dikumpulkan adalah data empirical: yang bisa yang bisa 
diamati dan berdasarkan pengalaman.diamati dan berdasarkan pengalaman.diamati dan berdasarkan pengalaman.diamati dan berdasarkan pengalaman.

•• Mencari prinsip umum.  Mencari prinsip umum.  Dari observasi dibuat prinsip umum Dari observasi dibuat prinsip umum 
(hukum atau teori) yang dapat menjelaskan kejadian itu(hukum atau teori) yang dapat menjelaskan kejadian itu

•• Parsimony:  Parsimony:  bukan mencari model yang kompleks.  Prediksi bukan mencari model yang kompleks.  Prediksi 
yang paling sedikit adalah yang terbaik.  “yang paling sedikit adalah yang terbaik.  “less is bettter” less is bettter” 

•• SelfSelf--correcting.correcting.
Bersedia menerima ketidakpastian dari kesimpulan yang Bersedia menerima ketidakpastian dari kesimpulan yang 
diperoleh. If you put forward an incorrect thesis diperoleh. If you put forward an incorrect thesis -- someone will someone will 
test it and "OOPS" test it and "OOPS" -- you will be proven incorrectyou will be proven incorrect

•• Replication:  Replication:  



Tujuan psikologiTujuan psikologi

•• DeskripsiDeskripsi

•• PrediksiPrediksi

•• EksplanasiEksplanasi

•• KontrolKontrol



Tujuan psikologi Tujuan psikologi 

•• Deskripsi: Deskripsi: merupakan langkah awal dalam merupakan langkah awal dalam 
memahami setiap fenomena.  Suatu pengamatan memahami setiap fenomena.  Suatu pengamatan 
yang sistematik dan unbiased terhadap perilakuyang sistematik dan unbiased terhadap perilaku. . 

•• Deskripsi yang baik memberi pengetahuan yang Deskripsi yang baik memberi pengetahuan yang 
lebih banyaklebih banyaklebih banyaklebih banyak

griefgrief

sad, depressed & cryingsad, depressed & crying

Observational 

research 



•• Prediksi: Prediksi: upaya mencari tahu yang lebih upaya mencari tahu yang lebih 
lanjut.  Diidentifikasi adanya kondisi lain lanjut.  Diidentifikasi adanya kondisi lain 
yang berkaitan dengan perilaku.  Misal:  yang berkaitan dengan perilaku.  Misal:  
kematian kakek berkaitan dengan rasa sedih.  kematian kakek berkaitan dengan rasa sedih.  
Sehingga bisa diperkirakan bhw orang akan Sehingga bisa diperkirakan bhw orang akan 
merasa sedih jika kakek meninggal  merasa sedih jika kakek meninggal  merasa sedih jika kakek meninggal  merasa sedih jika kakek meninggal  

kematian Nonexperimental 

research design



•• Eksplanasi: Eksplanasi: telah dapat menjelaskan perilaku telah dapat menjelaskan perilaku 
dan mengetahui apa penyebabnya.  dan mengetahui apa penyebabnya.  
Eksplanasi artinya tahu kondisiEksplanasi artinya tahu kondisi--kondisi yang kondisi yang 
secara tetap menimbulkan perilaku tersebut. secara tetap menimbulkan perilaku tersebut. 

•• Agar bisa menjelaskan perilaku harus Agar bisa menjelaskan perilaku harus 
digunakan rancangan penelitian digunakan rancangan penelitian digunakan rancangan penelitian digunakan rancangan penelitian 
eksperimentaleksperimental



•• Kontrol : Kontrol : penerapan dari apa yang telah penerapan dari apa yang telah 
dipelajari mengenai perilaku.  Apabila suatu dipelajari mengenai perilaku.  Apabila suatu 
perilaku bisa dibuat eksplanasinya melalui perilaku bisa dibuat eksplanasinya melalui 
eksperimen,  pengetahuan yang diperoleh itu eksperimen,  pengetahuan yang diperoleh itu 
dapat digunakan untuk merubah, dapat digunakan untuk merubah, 
meningkatkan perilaku tersebut.meningkatkan perilaku tersebut.meningkatkan perilaku tersebut.meningkatkan perilaku tersebut.

•• Misal:  cognitive behavioral therapy  bisa Misal:  cognitive behavioral therapy  bisa 
menghapuskan grief lebih baik daripada menghapuskan grief lebih baik daripada 
terapi yang lain.terapi yang lain.



Tools  yang dipakaiTools  yang dipakai

•• Observasi:  proses pengamatan dan pencatatan Observasi:  proses pengamatan dan pencatatan 

yang sistematisyang sistematis

•• Pengukuran: menetapkan nilai numerik pada Pengukuran: menetapkan nilai numerik pada 

objek atau peristiwa sesuai aturan konvensiobjek atau peristiwa sesuai aturan konvensiobjek atau peristiwa sesuai aturan konvensiobjek atau peristiwa sesuai aturan konvensi

•• EksperimenEksperimen



Eksplanasi dalam PsikologiEksplanasi dalam Psikologi

Menemukan kondisi antecendentMenemukan kondisi antecendent. Eksplanasi        . Eksplanasi        

mengidentifikasi dan memperjelas kondisi mengidentifikasi dan memperjelas kondisi 

antecendent dari suatu perilakuantecendent dari suatu perilaku

•• AntecendentAntecendent = = kondisi yang sudah ada kondisi yang sudah ada •• AntecendentAntecendent = = kondisi yang sudah ada kondisi yang sudah ada 
sebelum  suatu perilaku atau peristiwa diteliti. sebelum  suatu perilaku atau peristiwa diteliti. 

•• Misal :  XYZ                       Perilaku AMisal :  XYZ                       Perilaku A

XYZ Perilaku A



Membandingkan kondisiMembandingkan kondisi--kondisi perlakuankondisi perlakuan
•• Jika tidak bisa mengidentifikasi semua Jika tidak bisa mengidentifikasi semua 

antecendent,   maka   fokuskan  pada suatu antecendent,   maka   fokuskan  pada suatu 

antecendent sajaantecendent saja

•• Buat serangkaian antecendent khusus     Buat serangkaian antecendent khusus     

treatmenttreatmenttreatmenttreatment
•• Bandingkan kondisi perlakuan yang berbeda, Bandingkan kondisi perlakuan yang berbeda, 

sehingga eksplanasi thd perilaku bisa diuji secara sehingga eksplanasi thd perilaku bisa diuji secara 

sistematik dan ilmiahsistematik dan ilmiah



••Melakukan eksperimenMelakukan eksperimen, yaitu suatu prosedur , yaitu suatu prosedur 

terkontrol dimana minimal ada dua kondisi terkontrol dimana minimal ada dua kondisi 
perlakuan yang berbedaperlakuan yang berbeda

••Membangun hubungan sebab akibat.  Membangun hubungan sebab akibat.  Dalam Dalam 

eksperimen dapat disimpulkan adanya hubungan eksperimen dapat disimpulkan adanya hubungan eksperimen dapat disimpulkan adanya hubungan eksperimen dapat disimpulkan adanya hubungan 
sebabsebab--akibat.akibat.

•• Kesimpulan: XYZ adalah penyebab perilaku AKesimpulan: XYZ adalah penyebab perilaku A

XYZ Perilaku A

ABC Bukan perilaku A



•• Banyak metode yang bisa digunakan untuk Banyak metode yang bisa digunakan untuk 

mempelajari perilaku,  tetapi hanya “true mempelajari perilaku,  tetapi hanya “true 

experiment” yang bisa memberikan penjelasan experiment” yang bisa memberikan penjelasan 

mengenai hubungan sebab akibat mengenai hubungan sebab akibat mengenai hubungan sebab akibat mengenai hubungan sebab akibat 


