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1. Identitas Mata Kuliah 

Nama Mata Kuliah  :  Psikologi Sosial 
Nomor Kode  :  LS 103 
Jumlah SKS  :  2 
Semester   :  1 
Kelompok Mata Kuliah :   
Program Studi/Program :  Pendidikan Luar Sekolah/ S1 
Status Mata Kuliah  :  - 
Prasyarat   :  - 
Dosen   :  Prof. Dr. Mustofa Kamil 
       Dr. Asep Saefudin, M.Pd  

2. Tujuan 
Mata kulian ini bertujuan untuak membelajarkan para mahasiswa sehingga diharapkan dapat : 
a. Menjelaskan  tentang definisi, ruang lingkup dan tingkat analisis psikologi sosial. 
b. Menjelaskan metode ilmiah psikologi social, juga beberapa prasyarat dalam analisis 

metode psikologi social. 
c. Menjelaskan tentang bagaimana memahami diri dan orang lain serta beberapa prasyarat 

konsep diri dan atribut memahami orang lain. 
d. Menjelaskan tentang hubungan interpersonal, sikap, pengaruh social dan tingkah laku 

menolong dalam psikologi social. 
e. Menjelaskan tentang kelompok, individu dalam kelompok, kepemimpinan kelompok, 

pengambilan keputusan dalam kelompok dan hubungan antar kelompok. 
f. Menjelaskan tentang aspek-aspek identitas social (self dan gender). 
g. Menjelaskan manfaat psikologi social bagi pengembangan program pendidikan luar 

sekolah.      
 
3. Deskripsi Isi 

Matakuliah ini merupakan matakuliah pokok (fondasi) sebagai pendukung bagi 
pengembangan keilmuan pendidikan luar sekolah. Untuk kepentingan itu Pada awal 
perkuliahan akan dibahas tentang definisi, ruang lingkup dan tingkat analisis psikologi 
social. Materi itu disampaikan untuk membentuk pemahaman awal terhadap mahasiswa agar 
sedikit demi sedikit memahami tentang psikologi social. Setelah mahasiswa mengerti dan 
memahami secara mendasar tentang pengantar psikologi social  baru masuk pada aspek-
aspek utama (kajian inti) dari mata kuliah ini meliputi: Metode ilmiah psikologi social, juga 
beberapa prasyarat dalam analisis metode psikologi social. Memahami diri dan orang lain 
serta beberapa prasyarat konsep diri dan atribut memahami orang lain. Hubungan 
interpersonal, sikap, pengaruh social dan tingkah laku menolong dalam psikologi social. 
Konsep kelompok, individu dalam kelompok, kepemimpinan kelompok, pengambilan 
keputusan dalam kelompok dan hubungan antar kelompok. Aspek-aspek identitas social 
(self dan gender). Pada bagian akhir perkuliahan diharapkan mahasiswa mampu 
menjelaskan manfaat psikologi social bagi pengembangan program pendidikan luar sekolah.      

 
4. Pendekatan Pembelajaran 



Ekspositori dan inkuiri 
 Metode : Ceramah, tanya jawab, diskusi dan pemecahan masalah 
 Tugas : Makalah, Laporan Buku, Penyajian dan Diskusi 
 Media : OHP, LCD  
 

5. Evaluasi 
 Kehadiran 
 Laporan Buku 
 Makalah 
 Penyajian dan Diskusi 
 UTS 
 UAS 

 
6. Rincian Materi Perkuliahan 

Pertemuan  1 : Orientasi Perkuliahan dan Kontrak belajar  (learning contract) 
Pertemuan  2 : Definisi, ruang lingkup dan tingkat analisis psikologi sosial. 
Pertemuan  3 : Metode ilmiah psikologi sosial, prasyarat dalam analisis metode 

psikologi social 
Pertemuan  4 : Memahami diri dan orang lain serta beberapa prasyarat konsep 

diri dan atribut memahami orang lain 
 

Pertemuan  5 : Hubungan interpersonal, dan berbagai atribut tentang hubungan 
interpersonal dan tingkah laku personal. 

Pertemuan  6 : Sikap : pembentukan sikap, fungsi sikap dan tingkah laku    
Pertemuan  7 : Ujian Tengah Semester 
Pertemuan  8 : Konsep dan definisi kelompok, individu dalam kelompok dan 

pengaruh kelompok terhadap tingkah laku individu 
Pertemuan  9 : Kepemimpinan kelompok, pengambilan keputusan dalam 

kelompok. 
Pertemuan  10 : Hubungan antar kelompok dan teori yang berhubungan dengan 

konflik 
Pertemuan  11 : Berpikir mengenai dunia sosial 
Pertemuan  12 : Mengevaluasi dunia sosial 
Pertemuan  13 : Stereotip, prasangka dan diskriminasi 
Pertemuan  14 : Menjelaskan tentang aspek-aspek identitas sosial (self dan 

gender). 
Pertemuan  15 : Menjelaskan manfaat psikologi sosial bagi pengembangan 

program pendidikan luar sekolah. 
Pertemuan  16 : Ujian Akhir Semester dan Pengumpulan Tugas Akhir 
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