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Psikopatologi :

Psycho : psikis

Phatos : penyakit

Logos : ilmu



PSIKOLOGI ABNORMAL

Cabang dari psikologi yang 

mempelajari mengenai gambaran, 

penyebab, dan treatmen tingkah

laku abnormal



 Apa yang dimaksud dengan PERILAKU 

ABNORMAL?



APAKAH INI PERILAKU ABNORMAL?



APAKAH INI PERILAKU ABNORMAL?

 Foto pakaian irian jaya



APAKAH EINSTEIN ABNORMAL?

Foto enstein



TINGKAH LAKU ABNORMAL

 Gangguan kesehatan mental dan

diklasifikasikan sebagai penyimpangan fungsi-

fungsi psikologis yang normal

 Dalam psikologi lebih lazim digunakan istilah

gangguan psikologis, bukan gangguan mental. 

Alasan (?)



KARAKTERISTIK PERILAKU ABNORMAL

 Definisi perilaku abnormal tidak cukup hanya

satu karakteristik saja, biasanya muncul

beberapa karakteristik sekaligus. Diantaranya :

1. Kejarangan Statistik

2. Pelanggaran Norma

3. Distress Pribadi

4. Disabilitas dan Disfungsi Perilaku

5. Yang tidak diharapkan (Unexpextedness)



KEJARANGAN STATISTIK

Kejarangan statistik misalkan

digunakan dalam

mendiagnosis retardasi

Mental.

IQ> 7O = Retardasi Mental

Bagaimana orang yang mempunyai kemampuan

atletik yg hebat? Atau orang yang jenius ex : 

einstein?



PELANGGARAN NORMA

 Karakteristik lainnya adalah perilaku tersebut

melanggar norma sosial atau mengancam atau

mencemaskan orang lain.

 Seperti contohnya : perilaku antisosial psikopat, 

pasien psikotik.

 Wanita tuna susila,  tidak selalu dipelajari di

psikologi abnormal…

 Pencemas juga tidak melanggar norma…



DISTRESS PRIBADI

 Berikutnya, adalah perilaku dinilai abnormal 

jika menciptakan tekanan dan siksaan pada

orang yang mengalaminya.

 Contohnya : gangguan anxietas dan depressi

 Namun beberapa gangguan tidak menimbulkan

distress. Contoh : psikopat



DISABILITAS ATAU DISFUNGSI 

PERILAKU

 Disabilitas dalam aspek tertentu, misalkan

disabilitas sosial, pekerjaan, atau akademik.

 Contohnya fobia naik pesawat, yang dapat

menyebabkan distress pribadi dan disabilitas

karir.

Namun veyourisme dan transvetisme, meskipun

mengalami distress namun bukanlah suatu

disabilitas.



YANG TIDAK DIHARAPKAN 

(UNEXPECTEDNESS)

 Distress dan disabilitas dianggap suatu yang 

abnormal karena munculnya tidak diharapkan.

 Contohnya : gangguan kecemasan

 Dilain sisi rasa lapar merupakan stress yang kita

harapkan.



ATAU…

 Sosial-budaya (cultural relativism)

 Perilaku tidak biasa (ketidaklaziman)

 Ketidaknyamanan (discomfort)

 Kriteria maladaptif:

- Melukai diri sendiri dan atau

membahayakan orang lain

- Menunjukkan penderitaan emosional

- Mempengaruhi secara signifikan

kemampuan individu untuk berfungsi

dalam kehidupan sehari- hari

- Kehilangan kontak dengan realita



KESIMPULAN

 Tidak ada satu karakter tunggal yang 

menghasilkan definisi memuaskan.

 Semua secara bersama-sama memberikan

kerangka kerja yang bermanfaat untuk

mendefinisikan abnormalitas.


