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 Sebagai cabang dari ilmu pengetahauan Psikologi 
Lingkungan perlu teori

 Teori diperlukan untuk memahami berbagai data dan 
informasi

 Dari data dapat dibuat kesimpulan, peramalan, 
generalisasi, pengembangan riset dan melaksanakan 
usaha usaha operasional
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1. Teori Stress Lingkungan

 Elemen Penyebab Tingkah Laku :

    Stressor : elemen lingkungan (stimulus) yang  
merangsang individu

      Stress : hubungan antara stressor dan reaksi yang 
ditimbulkan dalam individu
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PENDAPAT TENTANG STRESSPENDAPAT TENTANG STRESS

SELYE
 Stress diawali dengan reaksi waspada terhadap adanya 

ancaman yang ditandai oleh proses tubuh secara otomatis 
seperti denyut jantung

 Disusul dengan reaksi penolakan terhadap stressor berupa 
seperti menggigil di udara dingin

LAZARUS
 Stress bukan hanya mengandung faktor faal, melainkan juga 

melibatkan kesadaran (kognisi),khususnya dalam tingkah laku 
Copying

 Reaksi terhadap stressor terlebih dahulu individu harus 
menentukan strategi dengan memilih tingkah laku, yaitu 
menghindar, menyerang atau yang lainnya

 Penentuan pilihan ini dilakukan di dalam kognisi 
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2. Teori Pembangkitan (Arousal Approach)2. Teori Pembangkitan (Arousal Approach)

Inti Teori :

 Meningkatnya atau berkurangnya kegiatan di otak 
sebagai akibat dari proses faal tertentu (HEEB,1972)

 Perubahan di otak sebagai variabel perantara 
(intervening variable) antara rangsang dengan tingkah 
laku yang terjadi

 Setelah ada peningkatan kegiatan di otak maka dapat 
diramalkan akan terjadi perilaku tertentu
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HASIL HASIL 

HUKUM YERKES dan DODSON

 Arousal yang rendah menghasilkan hasil kerja yang rendah

 Makin tinggi arousalnya makin tinggi hasil kerjanya

 Pada tugas tugas yang mudah, makin meningkat arousalnya 
maka makin tinggi hasil kerjanya

 Pada pekerjaan yang sulit dengan batas peningkatan arousal 
tertentu, maka hasil kerjanya akan menurun

6



3. Teori Kelebihan Beban (Environmental Load 3. Teori Kelebihan Beban (Environmental Load 
Theory)Theory)

 Teori ini dikemukakan oleh COHEN (1977) dan 
MILGRAM (1970)

 Prinsip dasarnya bahwa manusia mempunyai 
keterbatasan dalam mengolah stimulus

 Kelebihan beban terjadi apabila stimulus lebih besar 
dari kapasitas pengolahan

 Dengan kelebihan beban individu mengabaikan 
sejumlah stimulus sehingga memusatkan perhatian 
hanya pada beberapa stimulus

 Reaksi positif atau negatif ditentukan oleh strategi 
pemilihan tingkah laku copyng mana yang akan dilpilih

 Kelebihan beban ini artinya kapasitas individu dalam 
tataran kognisi sama sekali tidak mampu lagi 
menanganinya
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4. Teori Kekurangan Beban (Understimulation 4. Teori Kekurangan Beban (Understimulation 
Theory)Theory)
Teori ini dikemukakan oleh ZUBEK (1969)
Kurangnya rangsang terhadap indera manusia 

menyebabkan timbulnya rasa kosong, sepi dan 
cemas

Manusia tidak akan senang jika ia tidak cukup 
rangsang dari lingkungan
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5. Teori Tingkat Adaptasi  (Adaptation Level Theory)5. Teori Tingkat Adaptasi  (Adaptation Level Theory)
o Teori ini dikemukakan oleh WOHLWILL (1974)
o Manusia dan stimulus dapat diubah sesuai dengan 

keperluan manusia
o Penyesuaian respons terhadap stimulus disebut ADAPTASI
o Penyesuaian stimulus pada keadaan individu sebagai 

ADJUSTMENT
o Semua orang memiliki tingkat adaptasi (adaptation level) 

tertentu terhadap rangsang atau kondisi lingkungan tertentu
o Reaksi orang terhadap lingkungannya bergantung pada 

tingkat adaptasi orang yang bersangkutan 
o Kondisi lingkungan yang dekat atau sama dengan tingkat 

adaptasi adalah kondisi optimal dan individu cenderung 
mempertahankan kondisi ini dan dalam skema BELL 
dinamakan kondisi homeostatis 

o Makin jauh perbedaan antara keadaan lingkungan dengan 
tingkat adaptasi, makin kuat pula reaksi orang tersebut
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3 Kategori Stimulus Yang Dijadikan Tolak Ukur 3 Kategori Stimulus Yang Dijadikan Tolak Ukur 
Hubungan Tingkah Laku Dan LingkunganHubungan Tingkah Laku Dan Lingkungan

o Stimulus Fisik
o Stimulus Sosial
o Stimulus Gerakan

Masing masing stimulus mengandung 3 dimensi :
 Intensitas (kuat/lemah)
 Diversitas (variasi rangsang)
 Pola (kecil/besar)
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                    6. Teori Kendala Tingkah Laku6. Teori Kendala Tingkah Laku  (The (The 
Behavior Constraint Theory)Behavior Constraint Theory)

 Manusia pada hakekatnya ingin mempunyai kebebasan untuk 
menentukan sendiri tingkah lakunya

 Jika individu mendapatkan hambatan terhadap kebebasannya untuk 
melakukan sesuatu ia akan berusaha untuk memperoleh 
kebebasannya kembali, reaksi ini disebut Psychological Reactance

 Apabila yang bersangkutan gagal dalam mencari jalan keluar dari 
permasalahan maka orang tersebut akan mengalami putus asa atau 
tidak berdaya, ini disebut sebagai learned helplessness
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7. Teori Psikologi Ekologi7. Teori Psikologi Ekologi

Tokoh teori ini adalah BARKER (1968)

Teori ini mempelajari hubungan timbal balik antara 
lingkungan dan tingkah laku

Teori ini mengemukakan tentang adanya set tingkah 
laku (behavioral setting)  adalah pola tingkah laku 
kelompok yang terjadi sebagai akibat kondisi lingkungan 
tertentu (physical milleu) 

Jika ada individu yang bertingkah laku tidak sesuai 
dengan pola kelompok maka seluruh kelompok akan 
merasa terganggu
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METODE PENELITIAN PSI. LINGKUNGANMETODE PENELITIAN PSI. LINGKUNGAN

 Eksperimen Laboratorium 
 Studi Korelasi 
 Eksperimen Lapangan
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8. TEORI CARA BERPIKIR8. TEORI CARA BERPIKIR

 Tokoh teori ini adalah H.L. LEFF (1978)
 Dua macam cara orang berfikir, yaitu : berfikir linier dan 

berfikir system
 Perbedaan cara berfikir ini menyebabkan perbedaan 

dalam rekasi terhadap lingkungan
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Thank You For Attention
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