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BAB 

1 
Hotpascaman Simbolon 

 

A. Pendahuluan 

1. Sebenarnya Psikologi Itu Apa? 

Tulisan ini sebenarnya diinspirasi dari pengalaman 

pribadi penulis. Semua diawali dengan pengalaman penulis 

pada masa pandemi, dikala semua aktivitas terhenti dan 

melibatkan kegiatan daring (dalam jaringan) lebih banyak 

daripada tatap muka langsung (luring- luar jaringan). 

Penulis pada akhirnya memberanikan buat akun sosial 

media yang sedang hits pada waktu itu. Adalah Tiktok, 

sebuah aplikasi yang memiliki penetrasi penggunanya lebih 

cepat dari banyak platform media sosial lainnya.  

Penulis membuat akun dengan tujuan melakukan 

aktivitas yang bertujuan untuk edukasi sederhana dari sisi 

psikologi. Penulis membuat akun dengan melibatkan kata 

profesi Psikolog dan pada masa saat penulis mendapatkan 

perhatian dari netizen (sebutan untuk penikmat dunia 

maya), banyak pertanyaan yang diberikan oleh netizen 

GHQJDQ�PHQ\HEXWNDQ�SHQXOLV�GHQJDQ�SDQJJLODQ�´GRNµ� 

3DQJJLODQ� ´GRNµ� DGDODK� VHEXWDQ� VLQJNDW� XQWXN�

dokter. Sebutan ini juga diberikan oleh masyarakat dengan 

memperhatikan hal ini bagian dari kesehatan. Mengetahui 

ini penulis juga berpikir bahwasanya sebutan ini tidaklah 

tepat bagi profesi psikolog. Sehingga muncullah pemikiran 

untuk memberikan edukasi mengenai perbedaan mendasar 

MENGENAL LEBIH 

DEKAT PSIKOLOGI 
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BAB 

2 
Ronald Panaehan Pasaribu 

 

A. Pendahuluan 

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki 

keanekaragaman dalam banyak hal dan telah menjadi ciri khas 

dunia sosial dan budaya di Indonesia. Perbedaan suku, budaya, 

keyakinan, ras, bahasa, adat istiadat dan sebagainya begitu jelas 

terlihat dalam kehidupan bermasyarakat. Keanekaragaman ini 

telah diperkenalkan sejak lama sesuai dengan semboyan 

EDQJVD�,QGRQHVLD�´%KLQHND�7XQJJDO�,NDµ�\DQJ�EHUDUWL�EHUEHGD-

beda tetapi tetap satu jua. Bhineka Tunggal Ika adalah 

semboyan bangsa yang tercantum dan menjadi bagian dari 

dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila.  

Pancasila sebagai dasar negara memang tidak perlu 

diperdebatkan lagi, karena Pancasila telah diyakini sebagai 

kepribadian bagi seluruh anak bangsa Indonesia. Artinya 

Pancasila merupakan suatu kenyataan objektif yang hidup dan 

berkembang dalam masyarakat Indonesia (Kaelan, 2009). Selain 

itu, Pancasila juga dijadikan sebagai falsafah atau pandangan 

hidup yang mengandung makna bahwa semua aktivitas 

kehidupan bangsa Indonesia harus sesuai dengan Pancasila. 

Sebagai pandangan hidup, salah satu fungsi Pancasila adalah 

mempersatukan masyarakat yang memiliki latar belakang yang 

berbeda-EHGD��%R·D�������� 

  

PSIKOLOGI 

KEBERAGAMAN 
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BAB 

3 
Nenny Ika Putri Simarmata 

 

A. Pendahuluan 

Bagi kebanyakan orang, salah satu aspek yang paling 

membuat frustrasi adalah tidak mampu memahami tingkah 

laku orang lain. Bayangkan jika itu yang dirasakan oleh orang 

lain terhadap kita. Ketika kita memahami diri kita sendiri, hal 

ini akan membantu kita untuk bertingkah laku dengan baik 

dan positif karena kita menyadari dengan benar apa yang kita 

rasakan dan lakukan. Sebagai makhluk sosial, kita memahami 

bahwa perasaan dan pikiran kita berdampak kepada orang 

lain. 

Mengenal diri sendiri merupakan proses untuk 

memahami kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri kita 

sebagai individu. Hal ini penting karena dengan mengenal diri 

sendiri, seseorang akan memperhatikan setiap pola pikiran, 

perasaan, dan tindakannya. Pikiran dan perasaan kita akan 

memengaruhi setiap keputusan yang kita buat. Namun 

sayangnya masih banyak orang yang enggan memahami dan 

mengenal diri sendiri atau bahkan tidak tahu bagaimana cara 

untuk mengenal diri sendiri. 

Pada dasarnya, setiap orang cenderung akan 

mengembangkan dirinya sendiri menjadi pribadi yang lebih 

baik, lebih dewasa dan matang. Namun kecenderungan 

seseorang untuk menumbuhkan kemampuannya tidak bisa 

terwujud begitu saja tanpa ada upaya untuk mengembangkan 

kepribadian. Oleh karena itu, di sekeliling kita, kita banyak 

MEMAHAMI DIRI 

SENDIRI 
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BAB 

4 
Karina Meriem Beru Brahmana 

A. Pendahuluan 

Konflik peran gender merupakan konflik yang 

umumnya terjadi dalam diri laki-laki ketika tidak dapat 

memenuhi atau menjalankan tuntutan peran gendernya sesuai 

dengan yang diharapkan oleh keluarga, budaya maupun 

lingkungan masyarakat dimana mereka berada �2·1HLO� 2015). 

Konsep mengenai konflik peran gender pada laki-laki mulai 

muncul pada akhir tahun 1970-an. Sebelum itu fokus penelitian 

mengenai gender lebih banyak pada perempuan dan sangat 

sedikit pada laki-laki. Pergerakan kaum perempuan pada tahun 

1970-an atau yang dikenal sebagai emansipasi perempuan 

menjadi dasar dari semakin bertambahnya kepedulian akan 

kaum perempuan sehingga laki-laki seolah menjadi terabaikan 

�2·1HLO� 1981b). 

2·1HLO (1981b) mengatakan bahwa akhir tahun 1970 

hingga awal 1980-an merupakan masa dimana kaum laki-laki 

mulai menyadari bahwa mereka merupakan korban dari 

sosialisasi peran gender yang terbatas dan seksisme dalam 

kehidupan mereka. Para ahli perilaku secara umum 

menyatakan bahwa konflik peran gender memiliki sumber 

yang sama dengan konflik peran yakni adanya perbedaan 

antara proses sosialisasi peran yang diharapkan pada individu 

dengan peran yang dijalankan oleh individu tersebut 

(Chusmir & Koberg, 1986). Hal ini juga sesuai dengan apa 

yang diungkapkan oleh 2·1HLO (2008) bahwa konflik peran 

KONFLIK PERAN 

GENDER PADA 

LAKI-LAKI 
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BAB 

5 
Nancy Naomi G. P. Aritonang 

 

´6WULYH�WR�ILQG�WKLQJV�WR be thankful for,  

DQG�MXVW�ORRN�IRU�WKH�JRRG�LQ�ZKR�\RX�DUH�µ 

³ Bethany Hamilton 

 

A. ,·P�)XOO\�%OHVVHG: Bersyukur dan Kepuasan Hidup 

"Syukur mengubah apa yang kita miliki menjadi cukup." ² Aesop 

Setiap orang pasti pernah merasa tidak puas dengan 

kehidupan yang dimilikinya. Terlepas dari baik atau tidaknya 

kehidupan yang dijalani saat ini, sepanjang siklus hidup kita 

pasti merasa tidak cukup, merasa kurang, dan tidak puas untuk 

pencapaian ataupun keadaan yang diperoleh, di masa lalu, juga 

saat ini. Kenapa kita bisa merasa tidak puas dengan hidup? 

Untuk menjawab pertanyaan ini kita perlu membahas apa arti 

kepuasan hidup itu sebenarnya. 

Menurut Hurlock (2004), kepuasan hidup adalah 

kebahagiaan yang timbul dari pemenuhan kebutuhan atau 

harapan dan merupakan penyebab atau sarana untuk 

menikmati. Kepuasan hidup merupakan salah satu komponen 

pokok dari kesejahteraan individu dan didefinisikan sebagai 

penilaian kognitif individu dari subjective well-being (Pavot, 

2009). Menurut Diener dan Biswas-Diener (2008), kepuasan 

hidup adalah penilaian secara kognitif mengenai seberapa baik 

dan memuaskan hal-hal yang sudah dilakukan individu dalam 

BERSYUKUR 

MENINGKATKAN 

KESEHATAN MENTAL 



66 

 

BAB 

6 
Ervina Marimbun Rosmaida Siahaan 

 

A. Pendahuluan 

Sebagai orangtua kita sering berpikir ketika anak masuk 

pada masa remaja maka kita akan berpikir anak sudah dewasa. 

Remaja seharusnya sudah mampu memutuskan dan 

melakukan hal-hal yang seharusnya tanpa harus diberitahu. 

Sedangkan bagi remaja sendiri merupakan masa yang 

menyenangkan, sebagaimana dalam dalam tulisan Ali dan 

Asrori (2019), sepertinya mereka (dalam hal ini remaja) sudah 

mulai mendapatkan kepercayaan dari orangtua, mulai 

membentuk kelompok teman sebaya, menjalin relasi dengan 

lawan jenis dengan kata lain mulai berpacaran. 

Namun pada kenyataannya situasi tidak selalu seindah 

seperti yang dibayangkan. Masa remaja juga dinyatakan 

sebagai masa yang sulit atau dikenal sebagai masa badai. 

Menurut Hall salah satu tokoh psikologi yang menyatakan 

EDKZD�PDVD� UHPDMD�GLNHQDO�GHQJDQ�PDVD� ��EDGDL�GDQ�VWUHVV�´�

(storm and stress). Pada masa ini sebagaimana yang diungkap 

oleh Pradipta Rismarini pada laporan Grid.id tahun 2018, 

remaja mengalami pergolakan yang diwarnai oleh konflik dan 

perubahan dalam hidupnya seperti perubahan dengan bentuk 

fisik, perubahan hormon, pencarian identitas, dan membentuk 

hubungan baru termasuk mengekspresikan perasaan seksual. 

Remaja memiliki pengertian yang cukup luas mencakup 

perkembangan dalam mencapai kematangan mental, 

emosional, sosial, dan fisik. Dapat dikatakan bahwa pada masa 

MEMAHAMI STRES 

PADA REMAJA 
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BAB 

7 
Freddy Butarbutar 

 

A. Pendahuluan 

Dalam proses pencapaian berbagai prestasi maupun 

pelaksanaan pekerjaan sehari-hari, stres menjadi bagian yang 

tidak terhindarkan dalam kehidupan. Orang sering 

menyebutkan bagaimana stres telah membuat dirinya gagal 

dalam mencapai hasil yang diharapkan atau gagal mencapai 

prestasi tertentu.  Walaupun memang stres dapat memberikan 

dampak yang baik terhadap kinerja namun sebagian besar 

orang mengasosiasikan kata stres secara negatif, hal ini tidaklah 

sepenuhnya tepat. Namun konteks pembahasan dalam 

manajemen stres ini adalah mengatasi stres yang berdampak 

kurang baik terhadap kinerja. 

Kinerja merupakan hal yang mendukung pencapaian 

seseorang dalam berbagai bidang.  Kinerja optimal merupakan 

suatu hal yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan 

dengan berkualitas. Kinerja sebaiknya konsisten secara positif, 

namun tidak dapat dipungkiri bahwa kinerja tidaklah selalu 

stabil atau mengikuti kurva meningkat secara sempurna. 

Namun kinerja berlangsung mengikuti grafik naik dan turun.  

Namun tentu saja diharapkan bahwa apabila terjadi 

penurunan, tidaklah sangat terjal dan berlangsung lama.  

Kinerja diharapkan dapat menurun namun bisa mencapai 

stabilitas dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dengan 

demikian pencapaian hasil menjadi lebih baik atau konsisten.  

Kinerja yang stabil dimana terdapat fase down yang sedikit dan 

MANAJEMEN STRES 

KERJA UNTUK MENCAPAI 

KINERJA OPTIMAL 
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BAB 

8 
Asina Christina Rosito 

 

A. Pendahuluan 

Definisi lanjut usia (lansia) menurut Undang Undang 

Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, 

adalah individu yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) 

tahun ke atas. Sementara itu, WHO mengkategorikan lanjut 

usia dalam tiga kelompok, yakni usia 60-74 sebagai usia lanjut 

awal, 75-90 tahun sebagai lanjut usia menengah, dan 91 tahun 

ke atas sebagai lanjut usia akhir (Papalia, 2008). 

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, terdapat 29,3 

juta penduduk lansia di Indonesia pada 2021. Angka ini setara 

dengan 10,82% dari total penduduk di Indonesia. Jumlah ini 

mencapai persentase terbanyak sepanjang ini. Tentunya hal ini 

perlu menjadi perhatian banyak pihak, mengingat lansia sering 

diasumsikan sebagai beban bagi masyarakat. Dalam struktur 

kependudukan, lansia merupakan kelompok usia ´EHEDQµ��

yang berarti memiliki ketergantungan terhadap kelompok usia 

produktif. Jumlahnya yang semakin banyak, secara tidak 

langsung, memiliki dampak sosial dan ekonomi baik bagi 

individu, keluarga, maupun lingkungan sosial (BPS, 2021). 

Sementara itu, menjadi lansia itu bukanlah pilihan, 

melainkan hal yang terjadi secara alami seiring dengan 

bertambahnya usia individu. Semua orang akan masuk dalam 

tahap kehidupan sebagai lansia. Apalagi di masa sekarang ini, 

seiring dengan peningkatan dalam aspek pendidikan dan 

kesehatan, angka harapan hidup semakin tinggi. Maka dari itu, 

PENTINGNYA KETERLIBATAN 

SOSIAL DALAM MENGATASI 

KESEPIAN DAN MENDUKUNG 

LANSIA YANG SEHAT DAN 

BAHAGIA 
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BAB 

9 
Veni Agri Vici Purba 

A. Pendahuluan 

Psikologi merupakan salah satu ilmu yang erat kaitannya 

dengan manusia, namun tidak semua manusia mengenal apa 

itu psikologi. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas 

mengenai peran psikologi pada lingkungan masyarakat 

pedesaan dan organisasi. Pertama, salah satu desa yang belum 

begitu paham mengenai psikologi adalah di tanah kelahiran 

saya, yaitu Kabupaten Simalungun. Masyarakat asli sana juga 

belum pernah terjamah oleh para psikolog, salah satunya 

masyarakat yang memiliki kecenderungan stres 

berkepanjangan, konflik rumah tangga, keterlambatan belajar, 

anak berkebutuhan khusus, dan permasalahan perkembangan 

anak. Selaku masyarakat, mereka hanya bisa menerima nasib 

tanpa ada yang mengarahkan atau menyelesaikan masalah 

secara pribadi tanpa bantuan siapa pun. Jika masalah yang 

dialami cenderung sederhana maka tidak terlalu 

dipermasalahkan. Bagaimana jika sebaliknya, yaitu 

permasalahan yang cukup kompleks, seperti penanganan anak  

berkebutuhan khusus dengan kategori berat. Sejauh ini sesuatu 

yang sudah dilakukan terhadap permasalahan ini, yaitu 

keterlibatan pihak gereja lokal di daerah Simalungun tersebut. 

Salah satu bentuk keterlibatannya yaitu dengan membentuk 

program RBM GKPS (Pelayanan Rehabilitasi Berbasis 

Masyarakat). 

 

PERAN PSIKOLOGI 

DALAM 

MASYARAKAT 
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TENTANG PENULIS 

Penulis 1 

Hotpascaman Simbolon. 

M.Psi., Psikolog, Seorang Psikolog 

lulusan Magister Psikologi Profesi 

Universitas Gadjah Mada, serta 

memiliki minat mayor pada dunia 

industry organisasi serta minat 

minor pada kasus Klinis dewasa. 

Saat ini beliau memiliki aktivitas 

sebagai dosen, kepala pusat karir 

dan menyempatkan diri untuk 

terjun melakukan edukasi pada 

sosial media tiktok dengan nama 

akun @psikolog.pasca. Sejak 2011, memiliki keahlian spesifik 

dalam wawancara behavior, serta assessment center untuk 

pemetaan kompetensi pada program seleksi promosi dan 

pengembangan lainnya. Memiliki pengalaman 10 Tahun sebagai 

assessor di beberapa institusi seperti perkebunan, perbankan, dan 

dunia Pendidikan startup. Saat ini ybs berfokus pada penelitian 

pada emerging case di dunia digital, seperti kesejahterahan 

psikologis pengguna sosial media, generasi millennial dan Z, serta 

dinamika perubahan perilaku interaksi. 
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Psikologi Universitas HKBP 
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dan saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan III, yang 

bertanggungjawab pada pengembangan kemahasiswaan dan 

kerjasama. Selain mengajar ia aktif menulis pada berbagai jurnal 
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