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Kata Pengantar

Puji  syukur  alhamdulillah  marilah  kita  panjatkan  kepada  Allah  SWT,  atas
limpahan  rahmatNya  sehingga  penyusunan  dokumen  kurikulum  dapat  terselesaikan
dengan baik. Sholawat serta salam  marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi
Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di hari akhir. Penyusunan
dokumen  kurikulum  program  studi  psikologi  islam  bertujuan  untuk  memperoleh
gambaran  mengenai  capaian  pembelajaran  lulusankmopetensi   serta  profil  lulusan
program  studi  psikologi  islam.  Tujuan  dari  penyusunan  dokumen  kurikulum  ini
digunakan  sebagai  acuan  dalam  pengembangan  akademik  program  studi  psikologi
islam.  Dalam  penyusunan  dokumen  kurikulum  melibatkan  banyak  pihak  diantaranya
dekan, wakil dekan I, seluruh dosen program studi psikologi islam serta stakeholder. 

Kurikulum Pendidikan Tinggi  merupakan seperangkat rencana dan pengaturan
mengenai  capaian  pembelajaran  lulusan,  bahan  kajian,  proses,  dan  penilaian  yang
digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Program Studi.  Kurikulum seharusnya
memuat  standar  kompetensi  lulusan  yang  terstruktur  dalam  kompetensi  utama,
kompetensi pendukung dan kompetensi  lainnya yang mendukung  tercapainya tujuan,
terlaksananya misi, dan terwujudnya visi program studi. Kurikulum memuat mata kuliah/
modul/blok  yang  mendukung  pencapaian  kompetensi  lulusan dan  memberikan
keleluasaan pada mahasiswa untuk memperluas wawasan dan memperdalam keahlian
sesuai  dengan  minatnya,  serta  dilengkapi  dengan  deskripsi  mata  kuliah/modul/blok,
silabus, rencana pembelajaran dan evaluasi. 

Kurikulum  dirancang  berdasarkan  relevansinya  dengan  tujuan,  cakupan  dan
kedalaman  materi,  pengorganisasian  yang  mendorong  terbentuknya  hard  skills  dan
keterampilan kepribadian dan perilaku (soft skills) yang dapat diterapkan dalam berbagai
situasi dan kondisi. Perumusan kompetensi lulusan Program Studi Psikologi Islam IAIN
Salatiga  mengacu   pada  Permenristekdikti  Nomor  44  tahun  2015  tentang  Standar
Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), Peraturan Presiden Republik Indonesia No 8 tahun
2012  tentang  Kerangka  Kualifikasi  Nasional  Indonesia  (KKNI),  Keputusan  Asosiasi
Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi  Indonesia (AP2TPI) Nomor 01 Tahun 2015
tentang Kurikulum Inti Program Studi Psikologi Jenjang Sarjana, serta hasil review dari
Konsorsium Keilmuan Psikologi (K2P) PTKI. Selain itu perumusan kompetensi utama
lulusan  Program Studi Psikologi Islam IAIN Salatiga juga mengacu pada visi, misi, dan
tujuan dari  program studi.

Salatiga, Desember 2018

Tim Penyusun
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TIM PENYUSUN

Tim penyusun Dokumen Kurikulum  Program Studi Psikologi Islam Fakultas Dakwah 
IAIN Salatiga adalah sebagai berikut :

A. Pengarah : Dr. Mukti Ali, M.Hum
B. Penanggung Jawab : Dr. H. Saadi, M.Ag
C. Ketua : Dr. Muna Erawati, M.Si
D. Sekretaris : Qurrotu Ayun, M.Psi.,Psikolog
E. Anggota : Semua dosen Psikologi

3 Dokumen Kurikulum Program Studi Psikologi ISlam



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

A. Latar Belakang
B. Landasan Pengembangan Kurikulum
C. Maksud dan Tujuan Pengembangan Kurikulum
D. Visi, Misi dan Tujuan

1. Visi, Misi dan Tujuan Institut
2. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas
3. Visi, Misi dan Tujuan Program Studi

E. Struktur Kurikulum
1. Profil Lulusan
2. Deskripsi kualifikasi level 6 pada KKNI
3. Capaian Pembelajaran
4. Pemetaan, Pengemasan, Penetapan bobot SKS
5. Kode Mata kuliah
6. Distribusi Matakuliah dan Program Semester
7. Pendekatan dan Metode Pembelajaran
8. Penilaian Pembelajaran
9. Sumber Belajar

F. Dosen
G. Tenaga Kependidikan
H. Sarana dan Prasarana Perkuliahan
I. Sistem Penjaminan Mutu Akademik

1. Standar Mutu Implementasi Kurikulum
2. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kurikulum
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KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SALATIGA

Nomor : B-443/D3/PP.02.4/08/2018
TENTANG

DOKUMEN KURIKULUM KKNI PROGRAM STUDI PSIKOLOGI ISLAM 
FAKULTAS DAKWAH IAIN SALATIGA

TAHUN AKADEMIK  2018/2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEKAN FAKULTAS DAKWAH 
IAIN SALATIGA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga tertib administrasi serta meningkatkan
efisiensi  dan  efektifitas  peyelenggaraan  pendidikan,  maka  perlu
diterbitkan buku pedoman akademik Fakultas Dakwah IAIN Salatiga;

b. bahwa sesuai  dengan perkembangan dan dinamika lembaga,  maka
pedoman tersebut perlu disempurnakan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a, b,  di atas perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Dakwah
Institut  Agama  Islam  Negeri  Salatiga  tentang  Pedoman  Akademik
Fakultas Dakwah IAIN Salatiga Tahun Akademik 2018/2019;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 08 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43
Tahun 1999 Tentang pokok-pokok kepegawaian;

2. Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan
Nasional;

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; 
4. Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2005  tentang  Standar

Nasional Pendidikan; 
5. Peraturan  Pemerintah  Nomor  55  Tahun  2007  tentang  Pendidikan

Agama dan Pendidikan Keagamaan; 
6. Peraturan  pemerintah  Nomor  37  Tahun  2009  Tentang  Dosen

(lembaran  Negara  Republik  Indonesia  tahun  2009  Nomor  76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi;

8. Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  143  Tahun  2014
tentang  Perubahan  Sekolah  Tinggi  Agama  Islam  Negeri  Salatiga
menjadi Institut Agama Islam Negeri Salatiga;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014
Tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi;

10. Peraturan  Menteri  Agama  R.I.  Nomor  7  Tahun  2015  tentang
Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Salatiga;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH IAIN SALATIGA TENTANG
BUKU PEDOMAN KURIKULUM PROGRAM STUDI PSIKOLOGI ISLAM
FAKULTAS DAKWAH IAIN SALATIGA TAHUN AKADEMIK 2018/2019

PERTAMA : Semua  unsur  civitas  akademika  Fakultas  Dakwah  IAIN  Salatiga  agar
dalam penyelenggaraan kegiatan mengacu pada buku pedoman ini.

KEDUA : Segala  peraturan  panduan  dan  petunjuk  teknis  penyelenggaraan
pendidikan dan  pengajaran  yang  tidak  sesuai  dengan  pedoman  ini
dinyatakan tidak berlaku lagi. 

KETIGA : Keputusan ini berlaku untuk mahasiswa Fakultas dakwah IAIN Salatiga.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila
di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan
diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Salatiga
Pada tanggal : 14 Agustus 2018
Dekan,

MUKTI ALI

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Rektor IAIN Salatiga
2. Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Dakwah;
3. Ketua Program Studi  di Lingkungan Fakultas Dakwah
4. Kasubag Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni.
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DOKUMEN KURIKULUM
PROGRAM STUDI PSIKOLOGI ISLAM

TAHUN 2018

A. Latar Belakang
Sebagai salah satu langkah penjaminan mutu, Program Studi Psikologi

Islam IAIN Salatiga melakukan penyusunan dokumen kurikulum yang bertujuan
untuk mendokumentasikan kurikulum yang digunakan dalam kegiatan akademik
program  studi  .  Dokumen  kurikulum  ini  juga  diharapkan  dapat  memberikan
manfaat yaitu sebagai acuan dalam kegiatan akademik program studi. Dokumen
kurikulum  ini  memuat  acuan  serta  proses  dalam  penyusunan  kurikulum.
Dokumen  kurikulum  ini  berisi  kompetensi  mahasiswa/  capaian  pembelajaran
lulusan,  deskripsi  mata  kuliah  serta  besaran  sks  yang  harus  ditempuh  oleh
mahasiswa.  Proses  awal  yang  dilakukan  dalam  menyusun  kurikulum  adalah
program studi melakukan kegiatan rapat internal untuk menyusun visi dan misi.
Setelah visi dan misi terbentuk, program studi melakukan kegiatan focus group
discussion  dengan  mengundang  stakeholder.  Dalam  penyusunan  kurikulum,
program  studi  mengacu  kepada  SNPT/Standar  Nasional  Pendidikan  Tinggi
Indonesia, kemudian untuk kompetensi kurikulum program studi mengacu pada
AP2TPI  atau asosiasi  penyelenggaraan  pendidikan  tinggi  psikologi  Indonesia.
Kurikulum yang disusun juga mengikuti jenjang KKNI. 

Program studi Psikologi Islam Fakultas Dakwah IAIN Salatiga berada di
bawah  naungan  Kementerian  Agama.  Nomenklatur  yang  dikeluarkan
berdasarkan  Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  33  tahun  2013  menyebutkan
bahwa  program  studi  psikologi  islam  memiliki  gelar  sarjana  psikologi/S.Psi.
Penamaan program studi psikologi  islam yang ada di  fakultas dakwah adalah
mengikuti  aturan  yang  digunakan  oleh  kementerian  agama.  Seperangkat
pembelajaran yang digunakan di program studi psikologi islam tetap mengacu
pada  AP2TPI.  Nomenklatur  psikologi  islam adalah  berasal  dari  Kementerian
Agama,  karena  keanggotaan  masih  belum  sepenuhnya  diakui  oleh  AP2TPI
sehingga  perguruan  tinggi  islam  Indonesia  membentuk  konsorsium  yang
dinamakan  K2P PTKI  atau  disebut  dengan  Konsorsium Keilmuan  psikilogi  di
lingkungan PTKI.  IAIN Salatiga  merupakan anggota dari  K2P PTKI.  Kegiatan
awal  yang  dilakukan  oleh  K2P  PTKI  memberikan  pendampingan  kepada
program  studi  psikologi  islam  dengan  melakukan  review  kurikulum  supaya
sesuai dengan AP2TPI. 

IAIN Salatiga telah melakukan review kurikulum dengan menghadirkan
ketua  K2P  PTKI.  Hasil  dari  kegiatan  review  kurikulum  adalah  adanya
penghapusan  dan  perubahan   matakuliah  yang  tidak  sesuai  dengan  disiplin
keilmuan  psikologi.  Saat  ini  Program  STudi  Psikologi  Islam  berada  dibawah
Fakultas  Dakwah.  Untuk  memiliki  lulusan  yang  memiliki  kompetensi  sesuai
dengan AP2TPI, saat ini Fakultas Dakwah hanya berperan sebagai wadah atau
tempat  saja,  Psikologi  islam  tetap  mengacu  pada  kurikulum  psikologi  dari
Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia/ AP2TPI. 

B. Maksud dan Tujuan
Tujuan  dari  penyusunan  dokumen kurikulum  ini  adalah  program studi

memiliki seperangkat  rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran
lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan Program Studi.  Selain itu dokumen kurikulum ini  diharapkan
mampu  membantu  dosen dalam  proses  pembelajaran  untuk   mencapai
kompetensi lulusan seperti hasil kesepakatan di Forum AP2TPI.
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C. Visi, Misi dan Tujuan

1. Visi “Tahun 2030 menjadi program studi psikologi yang menghasilkan lulusan
berakhlak mulia dan siap berkarya dalam penguatan nilai-nilai profetik yang
berwawasan ke-Indonesiaan bagi kesejahteraan umat”

2. Misi  “Melaksanakan  pendidikan,  penelitian,  pengabdian  masyarakat,  dan
kerjasama dalam bidang psikologi”

Misi yang diemban Program Studi Psikologi Islam  adalah : 

a. Menyelenggarakan pendidikan psikologi dengan kurikulum terintegrasi.
b. Melaksanakan penelitian dalam bidang psikologi secara terintegrasi. 
c. Menyelenggarakan publikasi karya ilmiah dalam bidang Psikologi. 
d. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berlandaskan nilai-nilai

profetik yang berwawasan ke-Indonesiaan bagi kesejahteraan umat. 
e. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan. 

3. Tujuan 
Tujuan Program Studi Psikologi Islam adalah:

1. Menghasilkan Sarjana Psikologi yang religius, mencintai budaya bangsa,
dan taat kode etik. 

2. Mendukung  ketersediaan  sumber  daya  manusia  yang  kompeten,
terampil, dan berdaya saing tinggi.

3. Menghasilkan karya ilmiah dan produk reka baru dalam bidang psikologi.
4. Menjadi  Program  Studi  Psikologi  yang  memiliki  reputasi  nasional  dan

regional. 
5. Terjalinnya kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pemerintah

dan swasta.

D. Struktur Kurikulum
Beban studi pada Program Studi Psikologi Islam adalah 148 SKS dan

dijadwalkan  untuk  8  (delapan)  semester  dan  selama-lamanya  14  semester.
Adapun kelompok matakuliahnya sebagai berikut :  Matakuliah Pengembangan
Kepribadian (MPK), Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKK),  Matakuliah
Keahliah Berkarya (MKB), Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB) dan Mata kuliah
Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) (Kepmendiknas No 232/U/2000).
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Jenis Mata Kuliah SKS Keterangan

(1) (2) (3)
Matakuliah Wajib 141
Matakuliah Pilihan 9 Jumlah SKS yang 

disediakan untuk dipilih 
sebanyak 36 SKS

Total 150



E. Profil Lulusan Program Studi Psikologi Islam
1. Administrator Tes Psikologi

Melakukan  kegiatan  administrasi  alat  tes  seperti  memberikan  instruksi,
skoring dan penyusunan laporan hasil tes di bawah supervisi psikolog.

2. Konselor
Melakukan  kegiatan  konseling  yang  berkaitan  dengan  masalah  psikologis
non  klinis  yang  membutuhkan  analisa  psikologi  dasar  (misalnya  konselor
masalah anak dan remaja) di suatu lembaga atau berbentuk tulisan di media
sosial baik cetak maupun elektronik

3. Pengajar
Sebagai tenaga pengajar untuk jenjang pendidikan di bawah S1 (paling tinggi
pengajar level D3)

4. Fasilitator dan Motivator dalam  Program Pelatihan
Melaksanakan aktivitas kegiatan pelatihan yang rancangannya telah disusun
oleh ahli di bidangnya.

5. Tenaga Kerja di Bidang SDM
Melaksanakan  sistem pengembangan sumber  daya  manusia  dalam dunia
industri/organisasi

6. Pelaku Usaha Mandiri
Mendirikan, mengebangkan dan melaksanakan kegiatan usaha mandiri

7. Asisten Peneliti
Membantu kegiatan peneliti  di bidang psikologi  yang memiliki  kemampuan
dalam kajian keilmuan psikologi maupun psikologi terapan

F. Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi
Perumusan  kompetensi  lulusan  Program  Studi  Psikologi  Islam  IAIN

Salatiga mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar
Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), Peraturan Presiden Republik Indonesia No
8 tahun  2012  tentang  Kerangka  Kualifikasi  Nasional  Indonesia
(KKNI)  ,Keputusan Asosiasi  Penyelenggara  Pendidikan  Tinggi  Indonesia
(AP2TPI) Nomor 01 Tahun 2015 tentang Kurikulum Inti Program Studi Psikologi
Jenjang Sarjana, serta hasil review dari Konsorsium Keilmuan Psikologi (K2P)
PTKI. Selain itu perumusan kompetensi utama lulusan Program Studi Psikologi
Islam IAIN Salatiga juga mengacu pada visi, misi, dan tujuan dari program studi.
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DESKRIPSI UMUM KKNI 

Deskripsi Umum
KKNI 
Berdasarkan 
Perpres No. 8 
Tahun 2012

1. Deskripsi Umum 

a) Bertakwa kepada  Tuhan Yang Maha Esa;
b) Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di 

dalam menyelesaikan tugasnya;
c) Berperan sebagai warganegara yang bangga dan 

cinta tanah air serta mendukung perdamaian 
dunia;

d) Mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan 
sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap 
masyarakat dan lingkungannya;

e) Menghargai keanekaragaman budaya, 
pandangan, kepercayaan, dan agama serta 
pendapat/temuan original orang lain;

f) Menjunjung tinggi penegakan hukum serta 
memiliki semangat untuk mendahulukan 
kepentingan bangsa serta masyarakat luas

SIKAP DAN TATA 
NILAI  

(Unsur KKNI No.1)

`

A. DESKRIPSI GENERIK  KKNI LEVEL 6 (SARJANA) 

Paragraf 
pertama 

2 Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan 
mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan, 
teknologi dan/atau seni pada bidangnya dalam 
penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi 
terhadap situasi yang dihadapi

KEMAMPUAN KERJA
UMUM DAN  
KHUSUS
(Unsur KKNI No.2)

Paragraf kedua

3 Mampu Menguasai konsep teoretis bidang 
pengetahuan tertentu secara umum dan konsep 
teoretis bagian khusus dalam bidang 
pengetahuan tersebut secara mendalam, serta 
mampu memformulasikan penyelesaian secara 
prosedural.

PENGUASAAN 
PENGETAHUAN 
UMUM KHUSUS
(Unsur KKNI No.3)

Paragraf ketiga

4.1    .Mampu mengambil keputusan yang tepat 
berdasarkan analisis informasi dan data dan 
mampu memberikan petunjuk dalam memilih 
berbagai alternatif solusi secara mandiri dan 
kelompok

KEMAMPUAN 
MANAJERIAL 
(KEWENANGAN DAN
TANGGUNGJAWAB) 
(Unsur KKNI No.4)

Paragraf 
keempat

4.2     Mampu bertanggungjawab pada pekerjaan sendiri
dan dapat diberi tanggungjawab atas pencapaian 
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hasil kerja organisasi.
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G. KOMPETENSI/CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN

Adapun kompetensi utama lulusan Prodi Psikologi Islam, antara lain :

A. Capaian Pembelajaran Bidang Sikap

1. Menjunjung  tinggi nilai-nilai Ke-Islaman yang meliputi ketaqwaan

terhadap  Tuhan  YME,  nilai  kemanusian,  internalisasi  nilai  dan

norma;

2. Menjunjung  tinggi  nilai  Ke-Indonesiaan  yang  meliputi

nasionalisme,  bangga  dan  cinta  tanah  air,    menghargai

keanekaragaman budaya  serta  memiliki   rasa  tanggung  jawab

pada negara berdasarkan Pancasila;

3. Menjunjung tinggi nilai, norma dan etika akademik yang meliputi

kebebasan dan otonomi akademik;

4. Menampilkan  diri  sebagai  pribadi  yang  jujur, berakhlak  mulia,

mampu beradaptasi  serta menjadi teladan bagi masyarakat

B. Capaian Pembelajaran Bidang Pengetahuan

1. Menguasai konsep,  model,  pendekatan dan prinsip-prinsip teori

psikologi

2. Menguasai   teknik  statistika  dasar  dan  metodologi  penelitian

dasar

3. Menguasai  tahapan  penyusunan  skala  psikologi  serta  konsep

dalam pengukuran psikologis

4. Menguasai  konsep dasar dan prinsip dasar psikodiagnostik yang

mendasari tes psikologi

5. Menguasai teknik interview dan observasi

6. Menguasai  konsep  dasar  konseling,psikoedukasi,pelatihan  dan

psikoterapi

7. Menguasai prinsip pendekatan komunitas dalam mengupayakan

peningkatan kesehatan mental

8. Menguasai  tata  cara  penulisan  ilmiah  standar  American

Psychological Association

9. Menguasai prinsip  etika profesi dan kode etik psikologi Indonesia

C. Capaian Pembelajaran Bidang Ketrampilan

1. Memiliki  kemampuan  melakukan   asesmen  yang  meliputi

observasi, wawancara serta administrator  tes psikologi 

2. Memiliki  kemampuan  melakukan  pengukuran  psikologis  serta

mengembangkan instrumen pengukuran psikologi

3. Memiliki  kemampuan dalam  menganalisis persoalan psikologis

non-klinis  dan  persoalan  perilaku,  serta  menyajikan  alternatif

pemecahan masalah

4. Memiliki  kemampuan  dalam   melakukan  intervensi  psikologi

dengan  menggunakan  konseling,  psikoedukasi,  pelatihan  dan

teknik  intervensi  lain  yang diperbolehkan dengan mendasarkan
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diri pada konsep teoritik dalam psikologi dan kode etik psikologi

indonesia

5. Memiliki  kemampuan  dalam   melakukan  penelitian  psikologi

dengan  metodologi  penelitian  kuantitatif  (analisis  statistika

deskriptif atau atau inferensial multivariat , serta non parametrik

untuk  observed  variable),  dan  dengan  metodologi  penelitian

kualitatif generik.

6. Memiliki  kemampuan  menyusun  strategi  pengembangan  SDM

yang  meliputi  analisis  kebutuhan  pelatihan,metode  dan  teknik

pelatihan serta aplikasinya

7. Memiliki  kemampuan  praktik  usaha  mandiri   serta  memiliki

mindset wirausaha

8. Memiliki kemampuan menulis laporan penelitian yang orisinil dan

distingtif

9.  Mengkaji  secara kritis jurnal dan buku hasil  riset tentang teori

dan  konsep psikologi

10. Memiliki  kemampuan  dalam  menganalisis  argumen  psikologi

modern dan Islam dalam kaitannya dengan isu pengembangan

keilmuan

11. Memiliki  kemampuan  menyajikan  konsep,  argumen,  makalah,

proposal   hasil  analisis  secara lisan dan tertulis  menggunakan

media pembelajaran

D. Kompetensi Pendukung 

1. Mampu  berkomunikasi  baik  lisan  maupun  tulisan  dengan

menggunakan  bahasa  Arab  dan  bahasa   Inggris  dalam

perkembangan  dunia  akademik  dan  dunia  kerja  (dunia  non

akademik);

2. Memiliki kemampuan dalam menggunakan aplikasi komputer

seperti MS Word, Excell, SPSS dan lain-lain untuk pengolahan

data 

3. Memiliki  kemampuan dalam berkolaborasi dan bersinergi  di

dalam menyelesaikan tugas  kelompok 

4. Memiliki  kemampuan melakukan  rapport  dan  membangun

hubungan  professional  yang  efektif  serta  membangun

hubungan interpersonal yang sehat;

5. Memiliki  kemampuan  dalam  mendengarkan  secara  aktif

ditunjukkan dengan sikap tubuh  terbuka dan kontak mata 

6. Memiliki  kemampuan  untuk  gigih  dan  pantang  menyerah

dalam  menyelesaikan  tugas  untuk  mendapatkan  hasil  yang

maksimal

7. Memiliki kemampuan dalam perencanaan, pengorganisasian,

aktualisasi  dan melakukan peninjauan ulang terhadap tugas-

tugasnya
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8. Memiliki kemampuan menggunakan internet untuk mengakses

informasi  dan  referensi  yang  bermanfaat   dalam  penulisan

karya ilmiah, jurnal,buku dan informasi lain yang sejenis.

E. Kompetensi Lainnya

Kompetensi  lain  yang diharapkan  dimiliki  oleh  lulusan  Program

Studi Psikologi Islam adalah : 

1. Mampu membaca al-Qur’an berdasarkan ilmu qira’at dan ilmu

tajwid secara baik dan benar serta menghafal juz ke - 30 

2. Mampu  melaksanakan  ibadah  praktis  dan  bacaan  do’anya

dengan baik dan benar.
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SMT MATAKULIAH SKS

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN
SIKAP PENGETAHUAN KETRAMPILAN PENDUKUNG

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
1

1 2 3 4 5 6 7 8

I Al-Qur'an 2
Pancasila 2
Akhlak Tasawuf 2
Ilmu Tauhid (Believe 
Psychology)

2

Hadits 2
Bahasa Indonesia 2
Bahasa Arab I 2
Bahasa Inggris I 2
Filsafat Ilmu 2
Psikologi Umum I 2

20
II Pengantar Tes 

Psikologi 2
Tafsir  (Tafsir Ayat 
Psikologi) 2
Fiqih (Psikologi Ibadah) 2
Studi Islam Indonesia 2
Kewarganegaraan 2
Bahasa Arab II 2
Bahasa Inggris II 2
Filsafat Manusia 2
Psikologi Umum II 2
Psikologi 
Perkembangan I 3
Pengantar Psikologi 
Islam 2

23
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SMT MATAKULIAH SKS
CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN

SIKAP PENGETAHUAN KETRAMPILAN PENDUKUNG
1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8

III Antropologi dan Sosiologi 2
Psikologi Perkembangan II 3
Psikologi Klinis 3
Psikologi Pendidikan 3
Psikologi Sosial I 3
Psikologi Konseling 3
Psikologi Belajar 3
Biopsikologi 2
Tes Psikologi 1 (Tes 
Inteligensi) 2

24
IV Metode Riset Kualitatif 2

Psikologi Industri dan 
Organisasi 3
Kesehatan Mental 2
Psikologi Kepribadian I 3
Observasi dan Wawancara 3
Psikologi Sosial II 3
Kode Etik Psikologi 2
Tes Psikologi 2 (Tes Bakat 
dan Minat) 2
Statistika I 2
Psikologi Kognitif 2

24
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SMT MATAKULIAH SKS

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN
SIKAP PENGETAHUAN KETRAMPILAN PENDUKUNG

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
1

1 2 3 4 5 6 7 8

V Metode Penelitian Kuantitatif 2
Statistika II 2
Psikometri 2
Psikologi Kepribadian II 3
Psikologi Eksperimen 2
Psikoterapi Islam 2
Psikologi Profetik 2
Tes Psikologi 3 (Tes Seleksi 
Rekruitmen) 2
Psikologi Positif 2
Psikologi Abnormal 2
Konstruksi Alat Ukur 3

24
VI MSDM 2

Tes Psikologi 4 (Tes 
Kepribadian) 2
Desain dan Pengelolaan 
Website 2
Microcounseling 2
TOEFL Preparation 0
Kewirausahaan 2
MKP 3
MKP 3
MKP 3

19 19
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SMT
VI

MATAKULIAH
PILIHAN

SKS
CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN

SIKAP PENGETAHUAN KETRAMPILAN PENDUKUNG
1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8

Bidang Pendidikan dan 
Perkembangan
Pendidikan Karakter 3
BK di Sekolah 3
Hambatan dan 
Gangguan 
Perkembangan 3
Bidang Sosial
Patologi dan Rehabilitasi 
Sosial 3
Psikologi  Keluarga 3
Psikologi Indigenous 3
Bidang Klinis
Assesmen Klinis 3
Teknik-teknik Psikoterapi 3
Neuropsikologi 3
Bidang Industri dan 
Organisasi
Pelatihan dan 
Pengembangan 3
Analisis Jabatan 3
Penilaian Kinerja 3
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SMT MATAKULIAH SKS
CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN

SIKAP PENGETAHUAN KETRAMPILAN PENDUKUNG
1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8

VII KKN Tematik 4
Seminar Proposal 2
PPL 4

10

VIII Skripsi 6
6

Total Seluruh Matakuliah 150
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KETERKAITAN PROFIL LULUSAN, KOMPETENSI DENGAN MATAKULIAH YANG RELEVAN

NO PROFIL LULUSAN KOMPETENSI MATAKULIAH

1 ADMINISTRATOR ALAT TES

1. Menguasai Konsep Dasar 
Dan Prinsip Dasar 
Psikodiagnostik Yang 
Mendasari Tes Psikologi

2. Menguasai prinsip dan etika 
profesi di Indonesia

3. Memiliki kemampuan 
melakukan asesmen yang 
meliputi observasi, 
wawancara serta 
administrator tes psikologi

4. Memiliki kemampuan dalam 
membangun rapport dan 
hubungan baik

5. Memiliki kemampuan dalam 
berkolaborasi dan bersinergi 
di dalam menyelesaikan 
tugas kelompok

6. Memiliki kemampuan 
komunikasi yang baik

7. Memiliki kemampuan 
mendergarkan secara aktif

1. Pengantar Tes 
Psikologi

2. Tes psikologi 1 (tes 
inteligensi)

3. Tes psikologi 2 (tes 
bakat dan minat)

4. Tes psikologi 3 (tes 
seleksi dan 
rekruitmen)

5. Tes psikologi 4 (tes 
kepribadian)

6. Assesmen klinis
(Tes RO dan TAT)

7. Kode etik psikologi

2 KONSELOR

1. Menguasai Konsep, Model, 
Pendekatan Dan Prinsip-
Prinsip Teori Psikologi 
Konseling

2. Menguasai teknik wawancara
dan observasi

3. Menguasai konsep dasar 
konseling, psikoedukasi, 
pelatihan dan psikoterapi

4. Memiliki kemampuan 
menganalisis persoalan 
psikologis non klinis dan 
persoalan perilaku serta 
menyajikan alternatif 
pemecahan masalah

5. Memiliki kemampuan 
melakukan intervensi 
psikologi dengan pendekatan
intervensi sesuai kode etik 
psikologi

6. Memiliki kemampuan dalam 
membangun rapport dan 
hubungan baik

7. Memiliki kemampuan dalam 
berkolaborasi dan bersinergi 
di dalam kelompok

8. Memiliki kemampuan 
komunikasi yang baik

9. Memiliki kemampuan 
mendergarkan secara aktif

1. Psikologi Umum I
2. Psikologi umum II
3. Psikologi 

perkembangan I
4. Psikologi 

perkembangan II
5. Psikologi klinis
6. Psikologi pendidikan
7. Psikologi kepribadian

I
8. Psikologi kepribadian

II
9. Psikologi sosial I
10.  Psikologi sosial II
11.  Psikologi konseling
12.  Psikologi belajar
13.  Kesehatan mental
14.  Psikoterapi islam
15.  Psikologi positif
16.  Psikologi abnormal
17.  Mikro Konseling
18.  BK di Sekolah
19.  Hambatan dan 

gangguan 
perkembangan

20.  Patologi dan 
rehabilitasi sosial

21.  Psikologi keluarga

NO PROFIL LULUSAN KOMPETENSI MATAKULIAH
3 PENGAJAR 1. Menguasai konsep, model, 

pendekatan dan prinsip teori 
psikologi pendidikan

2. Menguasai konsep dasar 
psikoedukasi, pelatihan dan 
psikoterapi

3. Memiliki kemampuan dalam 
melakukan intervensi 
psikologi dengan 
menggunakan konseling, 
psikoedukasi, pelatihan dan 
teknik intervensi lain sesuai 
dengan kewenangan

4. Memiliki kemampuan 
berkomunikasi dengan baik

1. Psikologi Umum I
2. Psikologi umum II
3. Psikologi pendidikan
4. Psikologi belajar
5. Psikologi kognitif
6. Psikologi 

perkembangan I
7. Psikologi 

perkembangan II
8. Psikologi kepribadian

I
9. Psikologi kepribadian

II
10. Psikologi sosial I 
11. Psikologi sosial II
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5. Memiliki kemampuan 
bersinergi di dalam kelompok

6. Memiliki kemampuan 
mendengarkan secara efektif

7. Memiliki kemampuan dalam 
membangun rapport dan 
membina hubungan baik 
secara sehat

12. Kesehatan mental
13. BK di sekolah
14. Hambatan dan 

gangguan 
perkembangan

15. Pendiidkan karakter

4
FASILITATOR/TRAINER 
PROGRAM PELATIHAN

1. Menguasai Konsep, model, 
pendekatan dan prinsip teori 
pelatihan dan pengmbangan

2. Menguasai konsep dasar 
konseling, psikoedukasi, 
pelatihan dan pesikoterapi

3. Menguasai prinsip 
pendekatan komunitas 
dalam mengupayakan 
peningkatan kesehatan 
mental

4. Memiliki kemampuan dalam 
menganalisis kebutuhan 
pelatihan

5. Memiliki kemampuan 
berkomunikasi dengan baik

6. Memiliki kemampuan 
bersinergi di dalam kelompok

7. Memiliki kemampuan 
mendengarkan secara efektif

8. Memiliki kemampuan dalam 
membangun rapport dan 
membina hubungan baik 
secara sehat

1. Psikologi Umum I 
Dan II

2. Psikologi pendidikan
3. Psikologi klinis
4. Psikologi 

perkembangan I dan
II

5. Psikologi 
kepribadian I dan II

6. Psikologi sosial I dan
II

7. Psikologi positif 
8. Psikologi abnormal
9. Pelatihan dan 

pengembangan

5 STAFF/MANAGER SDM

1. Menguasai Konsep, model, 
pendekatan dan prinsip teori 
psikologi industri dan 
organisasi

2. Memiliki kemampuan 
menyusun strategi 
pengembangan SDM

3. Memiliki kemampuan dalam 
berkolaborasi dan bersinergi 
di dalam kelompok

4. Memiliki kemampuan 
membangun hubungan 
profesional yang sehat dan 
efektif

5. Memiliki kemampuan dalam 
perencanaan, 
pengorganisasian, 
aktualisasi dan melakukan 
peninjauan ulang terhadap 
tugas-tugasnya

1. Psikologi Industri 
Dan Organisasi

2. MSDM
3. Psikologi Positif
4. Pelatihan dan 

Pengembangan
5. Analisis jabatan
6. Penilaian kinerja 

6 ASISTEN PENELITI

1. Menguasai  Teknik Statistika 
Dasar Dan Metodologi 
Penelitian Dasar

2. Menguasai Tahapan 
Penyusunan Skala Psikologi 
Serta Konsep Pengukuran 
Psikologis

3. Menguasai Tata Cara 
Penulisan Apa

4. Memiliki Kemampuan 
Pengukuran Psikologis Serta
Mengembangkan Instrumen 
Pengukuran Psikologi

5. Memiliki Kemampuan Dalam 
Melakukan Penelitian 
Psikologi Dengan Metodologi
Penelitian Kuantitatif (Analisa
Deskriptif/Inferensial 
Multivariat, Serta Non 
Parametrik  Untuk Observed 
Variable Dengan Metode 
Penelitian Kualitatif Generik

6. Memiliki Kemampuan 
Menulis Laporan Penelitian 
Yang Orisinil Dan Distingtif

7. Mengkaji Secara Kritis Jurna;
Dan Buku Hasil Riset 
Tentang Teori Dan Konsep 
Psikologi

1. Statistika I Dan II
2. Metode riset 

kualitatif
3. Metode penelitian 

kuantitatif
4. Konstruksi alat ukur
5. Psikometri

7 PELAKU USAHA MANDIRI 1. Menguasai  konsep, model 1. Kewirausahaan
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dan pendekatan prinsip 
mengenai bidang 
kewairausahaan

2. Memiliki kemampuan 
melakukan praktik usaha 
mandiri serta memiliki 
mindset wirausaha

3. Memiliki kemampuan dalam 
berkolaborasi dan bersinergi 
di dalam kelompok

2. Praktikum wirausaha
mandiri
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DESKRIPSI MATAKULIAH WAJIB INSTITUSI

NO KODE MATAKULIAH SKS CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN CPL MATAKULIAH

1 INS201201 Al-Qur'an 2

1. Menjunjung tinggi nilai nilai Ke-lslaman 
yang meliputi ketaqwaan terhadap Tuhan 
YME, nilai kemanusian, internalisasi nilai 
dan norma; 

2. Menjunjung tinggi nilai Ke-lndonesiaan 
yang meliputi nasionalisme, bangga dan 
cinta tanah air, menghargai 
keanekaragaman budaya serta memiliki 
rasa tanggung jawab pada negara 
berdasarkan Pancasila; 

3. Menjunjung tinggi nilai, norma dan etika 
akademik yang meliputi kebebasan dan 
otonomi akademik; 

4. Menampilkan diri sebagai pribadi yang 
jujur, berakhlak mulia, mampu beradaptasi 
serta menjadi teladan bagi masyarakat.

5. Mengkaji konsep dan pendekatan dalam 
menghafal ayat-ayat al qur’an dengan baik 
dan benar sesuai ilmu taajwid.

6. Mengkaji secara kritis jurnal dan buku hasil 
riset tentang ayat al qur’an.

7. Memiliki kemampuan menyajikan makalah 
dan mengnalisi argument,maklah secra 
lisan maupun tertulis.

 

 

Mata kuliah al qur’an adalah mata
kuliah  yang  mengajarkan
mahasiswa  untuk  mampu
menghafalkan sebagian ayat-ayat
al –qur’an dengan baik dan benar
sesuai kaidah dalam ilmu tajwid.

Mahasiswa  mampu  menerapkan
hukum-hukum  tajwid  dalam
bacaan AlQur’an

Mahasiswa  mamu  melafalkan
huruf-huruf  Hijaiyah  sesuai
dengan makhrojul huruf

Mahasiswa  mampu  menjelaskan
benar  dan  salahnya  bacaan
AlQur’an yang diperdengarkan

2 INS201202 Pancasila 2 1. Menjunjung tinggi nilai nilai Ke-lslaman yang
meliputi ketaqwaan terhadap Tuhan YME, 
nilai kemanusian, internalisasi nilai dan 
norma; 

2. Menjunjung tinggi nilai Ke-lndonesiaan yang
meliputi nasionalisme, bangga dan cinta 
tanah air, menghargai keanekaragaman 
budaya serta memiliki rasa tanggung jawab 

Pada mata kuliah ini  membahas
dan  mengkai  pemahaman
mahasiswa  akan  kemampuan
bersikap berlandaskan pada nilai
luhur pancasila.

Menguasai butir-butir pancasila 
dan bersikap berlandaskan pada 
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pada negara berdasarkan Pancasila; 
3. Menjunjung tinggi nilai, norma dan etika 

akademik yang meliputi kebebasan dan 
otonomi akademik; 

4. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur,
berakhlak mulia, mampu beradaptasi serta 
menjadi teladan bagi masyarakat.

nilai –nilai luhur pancasila. 

Menguraikan  proses  penyusunan
sila  dalam pancasila,  UUD 1945
dan detik proklamasi

Menguraikan  prinsip  yang
terkandung  dalam  batang  tubuh
UUD 1945

Menguraikan  sistem
pemerintahan  negara  menurut
pancasila  dan  UUD  1945,
menguraikan  perubahan  dan
penyempurnaan UUD 1945

3 INS201203 Akhlak Tasawuf 2

1. Menjunjung tinggi nilai nilai Ke-lslaman yang
meliputi  ketaqwaan  terhadap  Tuhan  YME,
nilai  kemanusian,  internalisasi  nilai  dan
norma; 

2. Menjunjung tinggi nilai Ke-lndonesiaan yang
meliputi  nasionalisme,  bangga  dan  cinta
tanah  air,  menghargai  keanekaragaman
budaya serta memiliki rasa tanggung jawab
pada negara berdasarkan Pancasila; 

3. Menjunjung  tinggi  nilai,  norma  dan  etika
akademik  yang  meliputi  kebebasan  dan
otonomi akademik; 

4. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur,
berakhlak mulia,  mampu beradaptasi  serta
menjadi teladan bagi masyarakat.

5. Menguasai konsep, model. pendekatan dan
prinsip tokoh sufi. 

6. Mengkaji secara kritis jurnal dan buku teori
dan konsep akhlak tasawuf

 

Mahasiswa mampu menjelaskan 
perilaku para tokoh sufistik dan 
aplikasinya dalam kehidupan 
sebagai manusia

Mampu menjelaskan urgensi 
akhlak tasawuf dalam kehidupan 
modern, pengertian dan ruang 
lingkup akhlak tasawuf, 
manajamen hati sebagai 
pendidikan akhlak, membuktikan 
kekuatan sedekah dan doa 
sebagai sebuah alternatif solusi 
dalam memecahkan masalah 
kehidupan

4 INS201204 Ilmu Tauhid (Believe Psychology) 2 1. Menjunjung tinggi nilai nilai Ke-lslaman yang
meliputi  ketaqwaan  terhadap  Tuhan  YME,
nilai  kemanusian,  internalisasi  nilai  dan

Mahasiswa mampu menjelaskan 
konsep keyakinan dan kaitannya 
dengan perilaku manusia

29 Dokumen Kurikulum Program Studi Psikologi ISlam



norma; 
2. Menjunjung tinggi nilai Ke-lndonesiaan yang

meliputi  nasionalisme,  bangga  dan  cinta
tanah  air,  menghargai  keanekaragaman
budaya serta memiliki rasa tanggung jawab
pada negara berdasarkan Pancasila; 

3. Menjunjung  tinggi  nilai,  norma  dan  etika
akademik  yang  meliputi  kebebasan  dan
otonomi akademik; 

4. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur,
berakhlak mulia,  mampu beradaptasi  serta
menjadi teladan bagi masyarakat.

5. Menguasai  konsep,  model,pendekatan dan
prinip ilmu tauhid.

6. Mengkaji  secara kritis jurnal dan hasil  riset
tentang ilmu tauhid 

7. Memiliki  kemampuan  dalam  menganalisis
argument tentang ilmu tauhid

Mampu menganalisis ide-ide 
pemikiran teologis yang lahir

Mahasiswa mampu menjelaskan  
sejarah kalam doktrin dan 
pengaruhnya terhadap warna 
pemikiran islam yang dilandaskan 
pada tujuan penguatan keimanan 
kepda allah swt melalui sikap 
kritis.

5 INS201205 Hadits 2

1. Menjunjung tinggi nilai nilai Ke-lslaman yang
meliputi  ketaqwaan  terhadap  Tuhan  YME,
nilai  kemanusian,  internalisasi  nilai  dan
norma; 

2. Menjunjung tinggi nilai Ke-lndonesiaan yang
meliputi  nasionalisme,  bangga  dan  cinta
tanah  air,  menghargai  keanekaragaman
budaya serta memiliki rasa tanggung jawab
pada negara berdasarkan Pancasila; 

3. Menjunjung  tinggi  nilai,  norma  dan  etika
akademik  yang  meliputi  kebebasan  dan
otonomi akademik; 

4. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur,
berakhlak  mulia,  mampu beradaptasi  serta
menjadi teladan bagi masyarakat.

5. Menguasai konsep dan aspek ajaran islam
yang terkandung dalam hadis Nabi SAW.

Mata kuliah ini mengkaji tentang 
aspek ajaran islam yang 
terkandung dalam hadis nabi 
muhammad saw dan dapat 
mempraktikannya dalam 
kehidupan sehari-hari.

Menjelaskan pesan-pesan yang 
terkandung dalam hadits Nabi 
Muhamad SAW

Menjelaskan implementsi Iman, 
Ihsan dan Islam, persaudaraan 
dan soidaritas sesama Islam, 
keutamaan berbuat baik kepada 
orang tua

6 INS201206 Bahasa Indonesia 2 1. Menjunjung  tinggi  nilai  nilai  Ke-lslaman
yang meliputi ketaqwaan terhadap Tuhan
YME,  nilai  kemanusian,  internalisasi  nilai
dan norma; 

2. Menjunjung  tinggi  nilai  Ke-lndonesiaan

Mata kuliah ini membahas tentang
aspek pengetahuan menegnai 
pedoman umum ejaan bahasa 
indonesia, diksi, kalimat efektif 
dan paragraf, dan penyuntingan 
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yang  meliputi  nasionalisme,  bangga  dan
cinta  tanah  air,  menghargai
keanekaragaman  budaya  serta  memiliki
rasa  tanggung  jawab  pada  negara
berdasarkan Pancasila; 

3. Menjunjung  tinggi  nilai,  norma  dan  etika
akademik  yang  meliputi  kebebasan  dan
otonomi akademik; 

4. Menampilkan  diri  sebagai  pribadi  yang
jujur, berakhlak mulia, mampu beradaptasi
serta menjadi teladan bagi masyarakat.

5. Menerapkan  bahasa  Indonesia  untuk
memperkaya  pikitran,  gagasan,  dalam
berbagai  bentuk  karya  ilmiah  yang
berkualitas

6. Mampu menyusun dan menyunting karya
ilmiah

hasil menulis mencakup artikel 
ilmiah, menyusun karya ilmiah 
dan penyutingan daftar pustaka

7 INS201207 Bahasa Arab I 2

1. Menjunjung tinggi nilai nilai Ke-lslaman
yang  meliputi  ketaqwaan  terhadap
Tuhan  YME,  nilai  kemanusian,
internalisasi nilai dan norma; 

2. Menjunjung tinggi nilai Ke-lndonesiaan
yang  meliputi  nasionalisme,  bangga
dan  cinta  tanah  air,  menghargai
keanekaragaman  budaya  serta
memiliki  rasa  tanggung  jawab  pada
negara berdasarkan Pancasila; 

3. Menjunjung  tinggi  nilai,  norma  dan
etika  akademik  yang  meliputi
kebebasan dan otonomi akademik; 

4. Menampilkan diri sebagai pribadi yang
jujur,  berakhlak  mulia,  mampu
beradaptasi serta menjadi teladan bagi
masyarakat.

5. Menjelaskan dan mengidentifikasi kata
bahasa arab dan isim

6. Mampu  berkomunikasi  dengan  lisan
dan tulisan dalam bahas arab

mahasiswa mampu menulis huruf 
arab secara terpisah dan 
berangkai, membdeakan tanda 
bunyi dan implikasinya dalam 
susunan kata, 

mengidentifikasi kata. Isim dan 
karakteritistiknya, menyebutkan 
berbagai jenis kosakata arab

menidentifikasi isim tunggal, isim 
mtsnna dan isim jamak

menidentifikasi fiil madhi, fiil 
mudharrik dan fiil amar

menidentfikasi penggunaan fiil 
dalam kalimat

kata sifat dan penggunaan nya 
dalam kalimat, kat aganti subyek 
dan obyek, analisis searapan kata
dari bahasa arab
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8 INS201208 Bahasa Inggris I 2

1. Menjunjung tinggi nilai nilai Ke-lslaman
yang  meliputi  ketaqwaan  terhadap
Tuhan  YME,  nilai  kemanusian,
internalisasi nilai dan norma; 

2. Menjunjung tinggi nilai Ke-lndonesiaan
yang  meliputi  nasionalisme,  bangga
dan  cinta  tanah  air,  menghargai
keanekaragaman  budaya  serta
memiliki  rasa  tanggung  jawab  pada
negara berdasarkan Pancasila; 

3. Menjunjung  tinggi  nilai,  norma  dan
etika  akademik  yang  meliputi
kebebasan dan otonomi akademik; 

4. Menampilkan diri sebagai pribadi yang
jujur,  berakhlak  mulia,  mampu
beradaptasi serta menjadi teladan bagi
masyarakat.

5. Menguasai  konsep  dan  model
pendekatan dalam bahasa inggris.

 
6. Memiliki  kemampuan  menulis  laporan

dalam bahasa inggris.

7. Mengkaji  secara kritis jurnal dan buku
hasil riset tentang bahasa inggris.

Menidentifikasi verb, noun, 
adjektif dan adverb dalam bahasa 
inggris
Menyimpulkan komponen simple 
sentence dan dapat membuat 
simple sentence

Menidentifikasi perbedaan positif 
sentence dan negatif sentence 
dan dapat menerapkan dalam 
aktivitas reading dan writing

Mendeskripsikan pola pembuatan 
kalimay tanya dan dapat 
menerapkannya dalam aktivitas 
reading dan writing

Mendefinisikan present tense dan 
menggunakannya secara tepat

Mengenali future tense, indirect 
speech, noun phrase, passive 
voice dan dapat 
menggunakannya secara tepat

9 INS201209 Filsafat Ilmu 2 1. Menjunjung tinggi nilai nilai Ke-lslaman
yang  meliputi  ketaqwaan  terhadap
Tuhan  YME,  nilai  kemanusian,
internalisasi nilai dan norma; 

2. Menjunjung tinggi nilai Ke-lndonesiaan
yang  meliputi  nasionalisme,  bangga
dan  cinta  tanah  air,  menghargai
keanekaragaman  budaya  serta

Menjelaskan pengertian, peran 
dan tantangan pengembangan 
ilmu, landasan keberadan ilmu, 
ontologi dan metafisika ilmu

Menjelaskan tentang 
epistemologi, aksiologi, logika dan
metode ilmiah
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memiliki  rasa  tanggung  jawab  pada
negara berdasarkan Pancasila; 

3. Menjunjung  tinggi  nilai,  norma  dan
etika  akademik  yang  meliputi
kebebasan dan otonomi akademik; 

4. Menampilkan diri sebagai pribadi yang
jujur,  berakhlak  mulia,  mampu
beradaptasi serta menjadi teladan bagi
masyarakat.

5. Menguasai konsep, model. pendekatan
dan prinsip-prisip filsafat ilmu.

6. Mengkaji  secra  kritis  jurnal  dan  buku
riset filsafat ilmu.

Menjelaskan wcana hubungan 
ilmu dengan nilai, penerapan ilmu 
dan etika ilmiah, menjelaskan 
wacana perkembangan pemikiran 
manusia, hubungan ilmu dengan 
agama , ilmu dan kebudayaan, 
ilmu dan politik

Menjelaskan hakikat kebenaran 
dan pengetahuan yang bersifat 
ilmiah

Menjeelaskan secara kritis 
tentang argumentasi, pendapat 
dan tuntuttan dari berbagai 
agama, ideologi dan pandangan 
dunia

10 INS202204 Tafsir Ayat Psikologi 2 1. Menjunjung tinggi nilai nilai Ke-lslaman
yang  meliputi  ketaqwaan  terhadap
Tuhan  YME,  nilai  kemanusian,
internalisasi nilai dan norma; 

2. Menjunjung tinggi nilai Ke-lndonesiaan
yang  meliputi  nasionalisme,  bangga
dan  cinta  tanah  air,  menghargai
keanekaragaman  budaya  serta
memiliki  rasa  tanggung  jawab  pada
negara berdasarkan Pancasila; 

3. Menjunjung  tinggi  nilai,  norma  dan
etika  akademik  yang  meliputi
kebebasan dan otonomi akademik; 

4. Menampilkan diri sebagai pribadi yang
jujur,  berakhlak  mulia,  mampu
beradaptasi serta menjadi teladan bagi
masyarakat.

5. Menguasai  konsep  ,model  dan
pendekatan tafsir psikologi.

6. Mengkaji  secara kritis jurnal dan buku
hasil riset tentang tafsir ayat psikologi.

Mahasiswa diharapkan mampu 
menjelaskan pengertian psikologi 
perspektif ayat Alqur’an, 
perkembangan manusia 
perspektif islam, 

Menjelaskan wawasan Alqur’an 
tentang manusia

Menjelaskan tentang terminologi 
Al Basyar, Al Ins dan an nafs, aql, 
qalb sebagai dimensi insanian 
dan spiritual psikis manusia

Menjelaskan prinsip psikologi 
barat dan perspektif aspek 
manusia mneurut Al Qur’an

Menjelaksn struktur psikis jiwa 
menurut Islam, ibadah sebagau 
motivasi utama dalam berperilaku,
kesehatan mental dalam 
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perspektif islam

11 INS202205 Fiqih (Psikologi Ibadah) 2

1. Menjunjung tinggi nilai nilai Ke-lslaman
yang  meliputi  ketaqwaan  terhadap
Tuhan  YME,  nilai  kemanusian,
internalisasi nilai dan norma; 

2. Menjunjung tinggi nilai Ke-lndonesiaan
yang  meliputi  nasionalisme,  bangga
dan  cinta  tanah  air,  menghargai
keanekaragaman  budaya  serta
memiliki  rasa  tanggung  jawab  pada
negara berdasarkan Pancasila; 

3. Menjunjung  tinggi  nilai,  norma  dan
etika  akademik  yang  meliputi
kebebasan dan otonomi akademik; 

4. Menampilkan diri sebagai pribadi yang
jujur,  berakhlak  mulia,  mampu
beradaptasi serta menjadi teladan bagi
masyarakat.

mahasiswa diharapkan mampu 
menjelaskan konsep psikologi 
dalam beribadah (perilaku 
manusia dalam melakukan 
ibadah)

menjelaskan dampak psiologis 
manusia ketika menjalankan 
ibdah sesuai dengan 
keyakinannya

menjelaskan dan menguraikan 
kedudukan fiqih , mahkum alaih, 
sumber hukum yang berupa 
Alqur’an dan Asunnah, Ijmak, 
Qiyas

12 INS202202 Studi Islam Indonesia 2

1. Menjunjung tinggi nilai nilai Ke-lslaman 
yang meliputi ketaqwaan terhadap 
Tuhan YME, nilai kemanusian, 
internalisasi nilai dan norma; 

2. Menjunjung tinggi nilai Ke-lndonesiaan 
yang meliputi nasionalisme, bangga 
dan cinta tanah air, menghargai 
keanekaragaman budaya serta 
memiliki rasa tanggung jawab pada 
negara berdasarkan Pancasila; 

3. Menjunjung tinggi nilai, norma dan 
etika akademik yang meliputi 
kebebasan dan otonomi akademik; 

4. Menampilkan diri sebagai pribadi yang 
jujur, berakhlak mulia, mampu 
beradaptasi serta menjadi teladan bagi 
masyarakat.

5. Menguasai konsep, modelpendekatan 
mengenai studi islam di Indonesia.

6. Mengkaji secra kritis jurnal dan buku 
hasil aresearch tentang studi islam.

Memiliki kemampuan dalam 
menganalisis argumen mengenai 
studi islam Indonesia

Apa tipologi agama lokal dengan 
bebrapa pendekatan baik historis, 
antropologis , sosiologis dan 
teologis

Menjelaskan metode dan prinsip 
agama, aliran sangkan paran

Menjelaskan teori aliran 
keagamaan dan kajian sosiologi, 
akulturasi dalam kajian 
antropologi, interelasi dalan 
dinamika keberadaan lokal
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13 INS202206 Kewarganegaraan 2

1. Menjunjung tinggi nilai nilai Ke-lslaman
yang  meliputi  ketaqwaan  terhadap
Tuhan  YME,  nilai  kemanusian,
internalisasi nilai dan norma; 

2. Menjunjung tinggi nilai Ke-lndonesiaan
yang  meliputi  nasionalisme,  bangga
dan  cinta  tanah  air,  menghargai
keanekaragaman  budaya  serta
memiliki  rasa  tanggung  jawab  pada
negara berdasarkan Pancasila; 

3. Menjunjung  tinggi  nilai,  norma  dan
etika  akademik  yang  meliputi
kebebasan dan otonomi akademik; 

4. Menampilkan diri sebagai pribadi yang
jujur,  berakhlak  mulia,  mampu
beradaptasi serta menjadi teladan bagi
masyarakat.

5. Mampu  menganalisis  masalah
kontekstual  kewarganegaraan  yang
berkaitan  dengan  semanagat
kebangsaan  dan  cinta  tanah  air,
demokrasi,  kesadaran  hukum,  serta
keragaman

6. Mampu  mengimplementasikan  nilai
keislaman dalam konteks penyelesaian
masalah  yang   berkaitan  dan  cinta
tanah  air,  demokrasi,  kesadaran
hukum, serta keragaman

Mahasiswa mampu memahami 
konsep pendidikan 
kewarganegaraan, menghayati 
dan mengamalkan nilai-nilai 
kewarganegaraan dalam berbagai
kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara

Mahasiswa mampu menjelaskan 
konsep kewarganegraan, konsep 
identitas nasional, konsep negara 
dan kewarganegaraan, konsep 
demokrasi, konsep otonomi 
daerah, konsep civil society

14 INS202201 Bahasa Arab II 2 1. Menjunjung tinggi nilai nilai Ke-lslaman
yang  meliputi  ketaqwaan  terhadap
Tuhan  YME,  nilai  kemanusian,
internalisasi nilai dan norma; 

2. Menjunjung tinggi nilai Ke-lndonesiaan
yang  meliputi  nasionalisme,  bangga
dan  cinta  tanah  air,  menghargai
keanekaragaman  budaya  serta
memiliki  rasa  tanggung  jawab  pada
negara berdasarkan Pancasila; 

3. Menjunjung  tinggi  nilai,  norma  dan
etika  akademik  yang  meliputi

Mahasiswa diharapkan mampu 
menjelaskan teori fiil, fail dan 
maful

Menjelaskan fiil amar,  dhamir 
mufraddan jamak sebagai marfuk

Mampu berbicara kegiatan sehari-
hari menggunakan bahasa arab
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kebebasan dan otonomi akademik; 
4. Menampilkan diri sebagai pribadi yang

jujur,  berakhlak  mulia,  mampu
beradaptasi serta menjadi teladan bagi
masyarakat.

5. Menguasai  konsep  dasar  ,model  dan
pendekatan dalam bahasa arab.

6. Mengkaji  secara  kritis  jurnal  tentang
berbahasa arab.

7. Memiliki  kemampuan  meyajikan
konsep,argument,mkalah hasil  analissi
menggunakan bahasa arab.

15 INS202203 Bahasa Inggris II 2

1. Menjunjung tinggi nilai nilai Ke-lslaman
yang  meliputi  ketaqwaan  terhadap
Tuhan  YME,  nilai  kemanusian,
internalisasi nilai dan norma; 

2. Menjunjung tinggi nilai Ke-lndonesiaan
yang  meliputi  nasionalisme,  bangga
dan  cinta  tanah  air,  menghargai
keanekaragaman  budaya  serta
memiliki  rasa  tanggung  jawab  pada
negara berdasarkan Pancasila; 

3. Menjunjung  tinggi  nilai,  norma  dan
etika  akademik  yang  meliputi
kebebasan dan otonomi akademik; 

4. Menampilkan diri sebagai pribadi yang
jujur,  berakhlak  mulia,  mampu
beradaptasi serta menjadi teladan bagi
masyarakat.

5. Menguasai  konsep,model  ,dan
pendekatan dalam bahasa inggris.

6. Mengkaji  secara kritis jurnal dan buku
hasil riset tentang berbahasa inggris.

7. Memiliki  kemampuan  lisan  Maupun
tulisan  dengan  menggunakan  bahasa
inggris.

8. Memiliki  kemampuan  dalam
menganalisis  argument  berbahsa
inggris.

 

Mahasiswa mampu menceritakan 
kembali isi setiap bacaaan kajian 
islam berbahsa inggris dengan 
menggunakan kalimat kompleks

Mampu menjawab soal yang 
bersumber dari bacaan berbahsa 
inggris tentang materi kajian islam

Mampu membedakan kalimat 
majemuk dan kalimat kompleks 
dalam bahasa inggris

Menyebutkan ragam kalimat dan 
makna penghubung antar klausa 
dalam kalimat bahasa inggris
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DESKRIPSI MATAKULIAH WAJIB PRODI

NO KODE MATAKULIAH SKS CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN BAHAN KAJIAN YANG HARUS DIKUASAI

1 DAK241211 Psikologi Umum I 3

1. Menjunjung tinggi nilai nilai Ke-lslaman
yang  meliputi  ketaqwaan  terhadap
Tuhan  YME,  nilai  kemanusian,
internalisasi nilai dan norma; 

2. Menjunjung tinggi nilai Ke-lndonesiaan
yang  meliputi  nasionalisme,  bangga
dan  cinta  tanah  air,  menghargai
keanekaragaman  budaya  serta
memiliki  rasa  tanggung  jawab  pada
negara berdasarkan Pancasila; 

3. Menjunjung tinggi nilai, norma dan etika
akademik yang meliputi kebebasan dan
otonomi akademik; 

4. Menampilkan diri sebagai pribadi yang
jujur,  berakhlak  mulia,  mampu
beradaptasi serta menjadi teladan bagi
masyarakat.

5. Menguasai  Konsep,  Model,
Pendekatan  Dan  Prinsip-Prinsip  Teori
Dalam Psikologi Umum I

6. Memiliki  kemampuan  menganalisis
argumen-argumen  psikologi  dalam
kaitannya  dengan  isu  perkembangan
keilmuan

7. Memiliki  kemampuan  dalam
bekerjasama  dan  bersinergi  di  dalam
kelompok

8. Memiliki  kemampuan  untuk  gigih  dan
pantang  menyerah  dalam
menyelesaikan tugas

9. Memiliki  kemampuan  komunikasi
dengan baik secara lisan dan tertulis

Mahasiswa mampu menjelaskan konsep 
psikologi secara umum, sejarah psikologi

Menguraikan makna persepsi dan sensasi, 
dasar biologis dalam mengendalikan tingkah 
laku, kemampuan dan emosi manusia, 
kesadaran ,e memori, amnesia

Menjelaskan dan menguraikan pengerian 
pronsip pendekatan psikologi dalam perspektif 
psikoanalisa, behavioaral, humanistik

2 DAK242208 Filsafat Manusia 2 1. Menjunjung tinggi nilai nilai Ke-lslaman Menjelaskan pengertian filsafat manusia, objek 
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yang  meliputi  ketaqwaan  terhadap
Tuhan  YME,  nilai  kemanusian,
internalisasi nilai dan norma; 

2. Menjunjung tinggi nilai Ke-lndonesiaan
yang  meliputi  nasionalisme,  bangga
dan  cinta  tanah  air,  menghargai
keanekaragaman  budaya  serta
memiliki  rasa  tanggung  jawab  pada
negara berdasarkan Pancasila; 

3. Menjunjung tinggi nilai, norma dan etika
akademik yang meliputi kebebasan dan
otonomi akademik; 

4. Menampilkan diri sebagai pribadi yang
jujur,  berakhlak  mulia,  mampu
beradaptasi serta menjadi teladan bagi
masyarakat.

5. Menguasai Konsep, Model, 
Pendekatan Dan Prinsip-Prinsip Teori 
tentang filsafat manusia

6. Memiliki kemampuan menganalisis 
argumen-argumen psikologi dalam 
kaitannya dengan isu perkembangan 
keilmuan

7. Memiliki kemampuan dalam 
bekerjasama dan bersinergi di dalam 
kelompok

8. Memiliki kemampuan untuk gigih dan 
pantang menyerah dalam 
menyelesaikan tugas

9. Memiliki kemampuan komunikasi yang 
baik secara lisan dan tertulis

dan metode filsafat manusia, menidentfikasi ciri 
benda hidup, tumbuhan, hewan dan manusia

Menguraikan hakekat manusia sebagai homo 
educandum dan homo concord

Mendeskripsikan hakekat manusia menurut rene
descartes, august comte, paul sartre  dan 
memapu menguraikan konsep tubuh dan jiwa 
manusia

Menguasai konsep ,model ,pendekatan dan 
prinsip mengenai filsafat manusia.

Mampu menguraikan hakekat manusai menurut 
Descartes,Arthur Schopenhaeur,Augeste 
Comte,Jean Paul Sartre.

Mampu menyajikan konsep ,argumen ,dan 
metoda filsafat manusia.

Menguasai hakikat Aliran manusia.

3 DAK242313 Psikologi Umum II 3 1. Menjunjung tinggi nilai nilai Ke-lslaman
yang  meliputi  ketaqwaan  terhadap
Tuhan  YME,  nilai  kemanusian,
internalisasi nilai dan norma; 

2. Menjunjung tinggi nilai Ke-lndonesiaan
yang  meliputi  nasionalisme,  bangga
dan  cinta  tanah  air,  menghargai
keanekaragaman  budaya  serta

Menjelaskan konsep berfikir, emosi, motivasi, 
agresi, konflik, stres, inteligensi, kepribadian 
sera konsep abnormalitas

Menguasai teori Psikoanalisa

Menguasai dasar-dasar psikogi kepribadian dan 
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memiliki  rasa  tanggung  jawab  pada
negara berdasarkan Pancasila; 

3. Menjunjung tinggi nilai, norma dan etika
akademik yang meliputi kebebasan dan
otonomi akademik; 

4. Menampilkan diri sebagai pribadi yang
jujur,  berakhlak  mulia,  mampu
beradaptasi serta menjadi teladan bagi
masyarakat.

5. Menguasai Konsep, Model, 
Pendekatan Dan  Prinsip-Prinsip Teori 
Dalam Psikologi Umum II

6. Memiliki kemampuan menganalisis 
argumen-argumen psikologi dalam 
kaitannya dengan isu perkembangan 
keilmuan

7. Memiliki kemampuan dalam 
bekerjasama dan bersinergi di dalam 
kelompok

8. Memiliki kemampuan untuk gigih dan 
pantang menyerah dalam 
menyelesaikan tugas

9. Memiliki kemampuan komunikasi yang 
baik secara lisan dan tertulis

teori  sistem.

Mengkaji aspek intelligensi

Menganalisa konsep social perception dan 
social influence

Menerpkan teori social influence dalam dakwah .

14 DAK242314 Psikologi Perkembangan I 3 1. Menjunjung tinggi nilai nilai Ke-lslaman
yang  meliputi  ketaqwaan  terhadap
Tuhan  YME,  nilai  kemanusian,
internalisasi nilai dan norma; 

2. Menjunjung tinggi nilai Ke-lndonesiaan
yang  meliputi  nasionalisme,  bangga
dan  cinta  tanah  air,  menghargai
keanekaragaman  budaya  serta
memiliki  rasa  tanggung  jawab  pada
negara berdasarkan Pancasila; 

3. Menjunjung tinggi nilai, norma dan etika
akademik yang meliputi kebebasan dan
otonomi akademik; 

4. Menampilkan diri sebagai pribadi yang
jujur,  berakhlak  mulia,  mampu
beradaptasi serta menjadi teladan bagi

Mampu menjelaskan perbedaan antara 
pertumbuhan dan perkembangan serta 
memahami pentingnya faktor genetik dan 
lingkungan dalam perkembangan

Mmapu menguraikan teori-teori perkembnagan 
manusia

Menyebutkan dan menjelaskan 10 prinsip 
perkembangan serta memberikan contoh yang 
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masyarakat.
5. Menguasai Konsep, Model, 

Pendekatan Dan  Prinsip-Prinsip Teori 
Dalam Psikologi Perkembangan I

6. Memiliki kemampuan menganalisis 
argumen-argumen psikologi dalam 
kaitannya dengan isu perkembangan 
keilmuan

7. Memiliki kemampuan mengkaji secara 
kritis jurnal dan buku hasil riset tentang 
teori dan konsep psikologi 
perkembangan

8. Memiliki kemampuan dalam 
bekerjasama dan bersinergi di dalam 
kelompok

9. Memiliki kemampuan untuk gigih dan 
pantang menyerah dalam 
menyelesaikan tugas

10. Memiliki kemampuan menganalisis 
persoalan psikologis non klinis dan 
perilaku serta menyajikan alternatif 
pemecahan masalah

11. Memiliki kemampuan berkomunikasi 
dengan baik secara lisan dan terulis

tepat

Mampu memahami dan menjelaskan ciri khas 
perkembangan fisik dan kognitif pada masa usia
1 – 3 tahun, 4- 6 tahun serta 7- 12 tahun 

Mampu memahami dan menjelaskan ciri khas 
perkembangan emosi dan sosial pada masa 
usia 1 – 3 tahun, 4- 6 tahun serta 7- 12 tahun 

Mampu memahami dan menjelaskan ciri khas 
bahasa pada masa usia 1 – 3 tahun, 4- 6 tahun 
serta 7- 12 tahun

Menguasai konsep dan teori kognitif dan teori 
psikososial berkaitan dengan perkembangan 
manusia

Mengkaji 10 prinsip perkembangan dan mampu 
memberikan contoh yang tepat.

Menerapkan teori Kognitif dan psikososial dalam
assesment psikologi perkembangan

5 DAK242211 Pengantar Psikologi Islam 2 1. Menjunjung tinggi nilai nilai Ke-lslaman
yang  meliputi  ketaqwaan  terhadap
Tuhan  YME,  nilai  kemanusian,
internalisasi nilai dan norma; 

2. Menjunjung tinggi nilai Ke-lndonesiaan
yang  meliputi  nasionalisme,  bangga

Menguraikan dasar-dasar pemahaman psikologi
islam dan metode dan pendekatan dalam 
mempelajari psikologi islam
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dan  cinta  tanah  air,  menghargai
keanekaragaman  budaya  serta
memiliki  rasa  tanggung  jawab  pada
negara berdasarkan Pancasila; 

3. Menjunjung tinggi nilai, norma dan etika
akademik yang meliputi kebebasan dan
otonomi akademik; 

4. Menampilkan diri sebagai pribadi yang
jujur,  berakhlak  mulia,  mampu
beradaptasi serta menjadi teladan bagi
masyarakat.

5. Menguasai Konsep, Model, 
Pendekatan Dan  Prinsip-Prinsip Teori 
Dalam Psikologi Islam

6. Memiliki kemampuan menganalisis 
argumen-argumen psikologi dalam 
kaitannya dengan isu perkembangan 
keilmuan

7. Memiliki kemampuan mengkaji secara 
kritis jurnal dan buku hasil riset tentang 
teori dan konsep psikologi islam

8. Memiliki kemampuan dalam 
bekerjasama dan bersinergi di dalam 
kelompok

9. Memiliki kemampuan untuk gigih dan 
pantang menyerah dalam 
menyelesaikan tugas

10. Memiliki kemampuan menganalisis 
persoalan psikologis non klinis dan 
perilaku serta menyajikan alternatif 
pemecahan masalah

11. Memiliki kemampuan berkomunikasi 
dengan baik secara lisan dan terulis

Menjelaskan struktur jiwa , kepribadian, 
motivasi, makna hidupperspektif islam

Menjelaskan pertmbuhan dan perkembangan 
manusia dalam psikologi islam, psikopatologi 
perspektif islam, potensi intuisi dalam psikologi 
islam dan kecerdasan dalam psikologi islam

6 DAK242212 Pengantar Tes Psikologi 2 1. Menjunjung tinggi nilai nilai Ke-lslaman
yang  meliputi  ketaqwaan  terhadap
Tuhan  YME,  nilai  kemanusian,
internalisasi nilai dan norma; 

2. Menjunjung tinggi nilai Ke-lndonesiaan
yang  meliputi  nasionalisme,  bangga
dan  cinta  tanah  air,  menghargai

Menguasai Hakikat dan kegunaan tes, Riwayat
pendahulu tes psikologi, Norma dan arti skor 
tes, Reliabilitas, Validitas, Analisis butir soal, 
Tes-tes individu

Menguasai dan menguraikan tes untuk populasi 
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keanekaragaman  budaya  serta
memiliki  rasa  tanggung  jawab  pada
negara berdasarkan Pancasila; 

3. Menjunjung tinggi nilai, norma dan etika
akademik yang meliputi kebebasan dan
otonomi akademik; 

4. Menampilkan diri sebagai pribadi yang
jujur,  berakhlak  mulia,  mampu
beradaptasi serta menjadi teladan bagi
masyarakat.

5. Menguasai konsep dasar dan prinsip 
dasar psikodiagnostik

6. Memiliki kemampuan dalam 
berkerjasama dan bersinergi di dalam 
kelompok

7. Memiliki kemampuan untuk gigih dan 
pantang menyerah dalam 
menyelesaikan tugas

8. Memiliki Kemampuan Komunikasi Yang
Baik Baik Lisan Maupun Tertulis

khusus, Tes kelompok, Persoalan psikologi dan 
pengetesan, Inventori kepribadian, Mengukur 
minat dan sikap, Teknik-teknik proyektif, Teknik-
teknik pengetesan lainnya

.

7 DAK203201 Sosiologi dan Antropologi 2 1. Menjunjung tinggi nilai nilai Ke-lslaman
yang  meliputi  ketaqwaan  terhadap
Tuhan  YME,  nilai  kemanusian,
internalisasi nilai dan norma; 

2. Menjunjung tinggi nilai Ke-lndonesiaan
yang  meliputi  nasionalisme,  bangga
dan  cinta  tanah  air,  menghargai
keanekaragaman  budaya  serta
memiliki  rasa  tanggung  jawab  pada
negara berdasarkan Pancasila; 

3. Menjunjung tinggi nilai, norma dan etika
akademik yang meliputi kebebasan dan
otonomi akademik; 

4. Menampilkan diri sebagai pribadi yang
jujur,  berakhlak  mulia,  mampu
beradaptasi serta menjadi teladan bagi
masyarakat.

5. Menguasai Konsep, Model, 
Pendekatan Dan prinsip teori sosiologi 
dan antropologi

6. Memiliki kemampuan menganalisis 

Menguasai sejarah dan konsep sosiologi 
antropologi di Indonesia.

Mengkaji ruang lingkup kajian psikologi.

Menguasai teori perubahan sosial.

Menganalisis teori sosiologi antropologi 
kaitannya dengan psikologi kesehatan.

Menguraikan tentang kebudayaan, kultur dan 
peradaban, unsur dan wujud kebudayaan, 
perwujudan kebudayaan dan unsur-unsur 
kebudayaan, dinamika kebudayaan
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persoialan psikologis non klinis dlaam 
bidang sosiologi dan antropologi

7. Memiliki kemampuan dalam 
bekerjasama dan bersinergi di dalam 
kelompok

8. Memiliki kemampuan berkomunikasi 
dengan baik baik melalui lisan dan 
tulisan

Menjelaskan tentang perubahan sosial, metode 
penelitian, sosiologi dan antropologi bidang 
psikologi kesehatan, bidang pendidikan, dan 
bidang psikologi forensik

8 DAK243311 Psikologi Perkembangan II 3 1. Menjunjung tinggi nilai nilai Ke-lslaman
yang  meliputi  ketaqwaan  terhadap
Tuhan  YME,  nilai  kemanusian,
internalisasi nilai dan norma; 

2. Menjunjung tinggi nilai Ke-lndonesiaan
yang  meliputi  nasionalisme,  bangga
dan  cinta  tanah  air,  menghargai
keanekaragaman  budaya  serta
memiliki  rasa  tanggung  jawab  pada
negara berdasarkan Pancasila; 

3. Menjunjung tinggi nilai, norma dan etika
akademik yang meliputi kebebasan dan
otonomi akademik; 

4. Menampilkan diri sebagai pribadi yang
jujur,  berakhlak  mulia,  mampu
beradaptasi serta menjadi teladan bagi
masyarakat.

5. Menguasai Konsep, Model, 
Pendekatan Dan prinsip teori dalam 
psikologi perkembangan II

6. Memiliki kemampuan menganalisis 
persoialan psikologis non klinis dlaam 
bidang perkembangan

7. Memiliki kemampuan dalam 
bekerjasama dan bersinergi di dalam 
kelompok

8. Memiliki kemampuan untuk gigih dan 
pantang menyerah dalam 
menyelesaikan tugas

9. Memiliki kemampuan berkomunikasi 
dengan baik baik melalui lisan dan 
tulisan

Mampu menjelaskan perbedaan antara 
pertumbuhan dan perkembangan serta 
memahami pentingnya faktor genetik dan 
lingkungan dalam perkembangan

Mampu menguraikan teori-teori perkembnagan 
manusia lanjutan

Menyebutkan dan menjelaskan 10 prinsip 
perkembangan serta memberikan contoh yang 
tepat

Mampu memahami dan menjelaskan ciri khas 
perkembangan fisik dan kognitif pada masa usia
remaja akhir, dewasa awal dan dewasa 

Mampu memahami dan menjelaskan ciri khas 
perkembangan emosi dan sosial pada masa 
usia remaja akhir, dewasa awal dan akhir
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Mampu memahami dan menjelaskan ciri khas 
bahasa pada remaja akhir, dewasa awal dan 
akhir

Menguasai konsep dan teori kognitif dan teori 
psikososial berkaitan dengan perkembangan 
manusia

.

Menerapkan teori Kognitif dan psikososial dalam
assesment psikologi perkembangan

9 DAK243310 Psikologi Klinis 3 1. Menjunjung tinggi nilai nilai Ke-lslaman
yang  meliputi  ketaqwaan  terhadap
Tuhan  YME,  nilai  kemanusian,
internalisasi nilai dan norma; 

2. Menjunjung tinggi nilai Ke-lndonesiaan
yang  meliputi  nasionalisme,  bangga
dan  cinta  tanah  air,  menghargai
keanekaragaman  budaya  serta
memiliki  rasa  tanggung  jawab  pada
negara berdasarkan Pancasila; 

3. Menjunjung tinggi nilai, norma dan etika
akademik yang meliputi kebebasan dan
otonomi akademik; 

4. Menampilkan diri sebagai pribadi yang
jujur,  berakhlak  mulia,  mampu
beradaptasi serta menjadi teladan bagi
masyarakat.

5. Menguasai Konsep, Model, 
Pendekatan Dan prinsip teori dalam 
psikologi klinis

6. Memiliki kemampuan menganalisis 
persoialan psikologis non klinis dan 
persoalan perilaku serta menyajikan 

Menguasai konsep normal dan abnormal, 
Menguasai konsep frustasi ,stres ,pola 
hubunganpatogenik,serta klarifikasi tingkah laku 
abnormal, Menguasai konsep dan assesment 
dalam psikologi klinis, Menaganalisis isu kultural
dan etika dalam psikologi klinis.

Menjelaskan penelitian dalam npsikologi klinis, 
konsep normal dan abnormal, sebab tingah laku 
abnormal, asesmen dalam setting klinis, jenis-
jenis psikoterapi dalam setting klinis 
(psikodinamik, behavioral, humanistik dan 
kognitif)

Mengutaikan konsep psikofarmakologi dan jenis-
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alternatif pemecahan masalah
7. Mengkaji secara kritis jurnal dan buku 

hasil riset tentang teori dam konsep 
psikologi klinis

8. Memiliki kemampuan menganalisis 
argumen dalam bidang psikologi klinis

9. Memiliki kemampuan dalam 
bekerjasama dan bersinergi di dalam 
kelompok

10. Memiliki kemampuan untuk gigih dan 
pantang menyerah dalam 
menyelesaikan tugas

11. Memiliki kemampuan berkomunikasi 
dengan baik baik melalui lisan dan 
tulisan

jenisnya

10 DAK243309 Psikologi Pendidikan 3 1. Menjunjung tinggi nilai nilai Ke-lslaman
yang  meliputi  ketaqwaan  terhadap
Tuhan  YME,  nilai  kemanusian,
internalisasi nilai dan norma; 

2. Menjunjung tinggi nilai Ke-lndonesiaan
yang  meliputi  nasionalisme,  bangga
dan  cinta  tanah  air,  menghargai
keanekaragaman  budaya  serta
memiliki  rasa  tanggung  jawab  pada
negara berdasarkan Pancasila; 

3. Menjunjung tinggi nilai, norma dan etika
akademik yang meliputi kebebasan dan
otonomi akademik; 

4. Menampilkan diri sebagai pribadi yang
jujur,  berakhlak  mulia,  mampu
beradaptasi serta menjadi teladan bagi
masyarakat.

5. Menguasai Konsep, Model, pendekatan
dan prinsip teori psikologi pendidikan

6. Mengkaji secara kritis jurnal dan buku 
hasil riset tentang teori dam konsep 
psikologi pendidikan

7. Memiliki kemampuan menganalisis 
argumen dalam bidang psikologi 
pendidikan

8. Memiliki kemampuan dalam 

Menjelaskan konsep dasar tentang psikologi 
pendidikan, prinsip utama perkembangan 
peserta didik, keterkaitan antara motivasi belajar
siswa dan prestasi belajar

Menjelaskan teori kognitif sosial dalam strategi 
belajar mengajar, strategi pembelajaran di kelas,
strategi pembelajaran aktif dan ekperiensial, 

Menjelakan strategi menciptakan suasana 
kondusif di dalam kelas, asesmen dikelsam dn 
merangkum penilaian di kelas

Menguasai sejarah dan pemikiran tokoh 
pendidikan.

prinsip utama perkembangan dan keragaman 
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bekerjasama dan bersinergi di dalam 
kelompok

9. Memiliki kemampuan untuk gigih dan 
pantang menyerah dalam 
menyelesaikan tugas

10. Memiliki kemampuan berkomunikasi 
dengan baik baik melalui lisan dan 
tulisan

siswa.

Menguasai konsep pendidikan inklusi

Menerapkan strategi assesment di kelas.

11 DAK243207 Psikologi Sosial I 3 1. Menjunjung tinggi nilai nilai Ke-lslaman
yang  meliputi  ketaqwaan  terhadap
Tuhan  YME,  nilai  kemanusian,
internalisasi nilai dan norma; 

2. Menjunjung tinggi nilai Ke-lndonesiaan
yang  meliputi  nasionalisme,  bangga
dan  cinta  tanah  air,  menghargai
keanekaragaman  budaya  serta
memiliki  rasa  tanggung  jawab  pada
negara berdasarkan Pancasila; 

3. Menjunjung tinggi nilai, norma dan etika
akademik yang meliputi kebebasan dan
otonomi akademik; 

4. Menampilkan diri sebagai pribadi yang
jujur,  berakhlak  mulia,  mampu
beradaptasi serta menjadi teladan bagi
masyarakat.

5. Menguasai Konsep, Model, pendekatan
dan prinsip teori psikologi sosial

6. Mengkaji secara kritis jurnal dan buku 
hasil riset tentang teori dam konsep 
psikologi sosial

7. Memiliki kemampuan menganalisis 
argumen dalam bidang psikologi sosial

8. Memiliki kemampuan dalam 
bekerjasama dan bersinergi di dalam 
kelompok

9. Memiliki kemampuan untuk gigih dan 
pantang menyerah dalam 
menyelesaikan tugas

10. Memiliki kemampuan berkomunikasi 
dengan baik baik melalui lisan dan 
tulisan

Mampu  menjelaskan  devinisi  psikologi  sosial,
sejarah psikologi sosial dan hubungan psikologi
sosial dengan ilmu lain.

Mampu menjelaskan ruang lingkup psikologi 
sosial & menguasai dasar-dasar perilaku sosial.

Mampu menguraikan tentang teori-teori 
Psikologi Sosial.

Mampu menguasai dan memahami tentang 
persepsi sosial,.

Mampu memahami dan menjelaskan pengertian
atribusi sosial, konsep atribusi sosial, teori-teori 
atribusi, kesalahan atribusi.

Memahami dan menjelaskan  pengertian kognisi
sosial, Jalan pintas mental, berpikir ilusi, aspek 
dasar kognisi sosial.

Mampu memahami dan menjelaskan mengenai  
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Diri pribadi dan sosial (identitas sosial).

Mampu menjelaskan dan memahami tentang 
hubungan antar pribadi (close relationship).

Mampu  menjelaskan  dan  menguasai  tentang
sikap,  prasangka dan diskriminasi.

Mampu memahami dan menjelaskan tentang 
agresi.

Mampu menjelaskan tentang Pro sosial 
Behaviour.

12 DAK243312 Psikologi Konseling 3 1. Menjunjung tinggi nilai nilai Ke-lslaman yang
meliputi  ketaqwaan  terhadap  Tuhan  YME,
nilai  kemanusian,  internalisasi  nilai  dan
norma; 

2. Menjunjung tinggi nilai Ke-lndonesiaan yang
meliputi  nasionalisme,  bangga  dan  cinta
tanah  air,  menghargai  keanekaragaman
budaya serta memiliki rasa tanggung jawab
pada negara berdasarkan Pancasila; 

3. Menjunjung  tinggi  nilai,  norma  dan  etika
akademik  yang  meliputi  kebebasan  dan
otonomi akademik; 

4. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur,
berakhlak  mulia,  mampu beradaptasi  serta
menjadi teladan bagi masyarakat.

5. Menguasai Konsep, Model, pendekatan dan 
prinsip teori psikologi konseling

Mampu menjelaskan Pengertian serta kerangka 
analisis psikologi konseling, 

Mampu menguraikan dna menjelaskan prinsip 
konseling dengan menggunakan pendekatan 
Pendekatan teori psikoanalisa, Pendekatan teori
behavioristic, Pendekatan teori humanistic,  
interpersonal, dan etika konselor dan tingkah 
laku 

Mampu menerapkan ketrampilan 
memperhatikan klien, Keterampilan mendengar 
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6. Menguasai konsep dasar konseling, 
psikoedukasi, pelatihan dan psikoterapi

7. Mengkaji secara kritis jurnal dan buku hasil 
riset tentang teori dam konsep psikologi 
konseling

8. Memiliki kemampuan menganalisis argumen
dalam bidang psikologi konseling

9. Memiliki kemampuan dalam bekerjasama 
dan bersinergi di dalam kelompok

10. Memiliki kemampuan untuk gigih dan 
pantang menyerah dalam menyelesaikan 
tugas

11. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan
baik baik melalui lisan dan tulisan

12. Memiliki kemampuan dalam mendengarkan 
secara aktif

13. Memiliki kemampuan dalam membangun 
rapport dan membangun hubungan 
profesional yang efektif

dasar, mengobservasi, mendukung, 
mengungkap makna kata, merangkum, dan 
refleksi perasaan.

Menguasai Lima tahap struktur interviu, Teori 
pribadi, Macam Konseling dan praktek kasus 
konseling anak normal

Melakukan analisis kasus pada anak2, remaja 
dan dewasa

13 DAK243205 Psikologi Belajar 3
1. Menjunjung tinggi nilai nilai Ke-lslaman

yang  meliputi  ketaqwaan  terhadap
Tuhan  YME,  nilai  kemanusian,
internalisasi nilai dan norma; 

2. Menjunjung tinggi nilai Ke-lndonesiaan
yang  meliputi  nasionalisme,  bangga
dan  cinta  tanah  air,  menghargai
keanekaragaman  budaya  serta
memiliki  rasa  tanggung  jawab  pada
negara berdasarkan Pancasila; 

3. Menjunjung  tinggi  nilai,  norma  dan
etika  akademik  yang  meliputi
kebebasan dan otonomi akademik; 

4. Menampilkan diri sebagai pribadi yang
jujur,  berakhlak  mulia,  mampu
beradaptasi serta menjadi teladan bagi
masyarakat.

5. Menguasai Konsep, Model, 
pendekatan dan prinsip teori psikologi 
belajar

Mampu menjelaskan definisi belajar, sejarah 
teori belajar, penelitian belajar, cara menilai hasil
belajar, isu2 belajar

Mampu menjelaskan konsep behaviorism yang 
dikaitkan dengan belajar,  konsep constructivism
yang dikaitkan dengan belajar, Mampu 
menjelaskan konsep social cognitive yang 
dikaitkan dengan belajar,  konsep information 
processing yang dikaitkan dengan belajar

Mampu menjelaskan konsep cognitive learning 
process yang dikaitkan dengan belajar, Mampu 
menjelaskan konsep neuroscience of learning 
yang dikaitkan dengan belajar.
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6. Mengkaji secara kritis jurnal dan buku 
hasil riset tentang teori dam konsep 
psikologi belajar

7. Memiliki kemampuan menganalisis 
argumen dalam bidang psikologi 
belajar

8. Memiliki kemampuan dalam 
bekerjasama dan bersinergi di dalam 
kelompok

9. Memiliki kemampuan untuk gigih dan 
pantang menyerah dalam 
menyelesaikan tugas

10. Memiliki kemampuan berkomunikasi 
dengan baik baik melalui lisan dan 
tulisan

11. Memiliki kemampuan dalam 
mendengarkan secara aktif

14 DAK243209 Biopsikologi 2 1. Menjunjung tinggi nilai nilai Ke-lslaman
yang  meliputi  ketaqwaan  terhadap
Tuhan  YME,  nilai  kemanusian,
internalisasi nilai dan norma; 

2. Menjunjung tinggi nilai Ke-lndonesiaan
yang  meliputi  nasionalisme,  bangga
dan  cinta  tanah  air,  menghargai
keanekaragaman  budaya  serta
memiliki  rasa  tanggung  jawab  pada
negara berdasarkan Pancasila; 

3. Menjunjung tinggi nilai, norma dan etika
akademik yang meliputi kebebasan dan
otonomi akademik; 

4. Menampilkan diri sebagai pribadi yang
jujur,  berakhlak  mulia,  mampu
beradaptasi serta menjadi teladan bagi
masyarakat.

5. Menguasai Konsep, Model, pendekatan
dan prinsip teori tentang biopsikologi

6. Mengkaji secara kritis jurnal dan buku 
hasil riset tentang teori dam konsep 
biopsikologi

7. Memiliki kemampuan menganalisis 
argumen dalam bidang biopsikologi

Mampu memahami dan menjelaskan pengertian 
biopsikologi secara umum,  hubungan biopsilogi 
dan psikologi terutama konsep nature dan 
nurture.

Mampu memahami dan menjelaskan 
metabolisme sel, pelepasan energi dalam sel 
dan pembelahan sel.

Memahami dan mejelaskan sistem pencernaan 
manusia.

Memahami dan mejelaskan sistem pernafasan 
manusia

Mampu memahami dan mejelaskan konsep 
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8. Memiliki kemampuan dalam 
bekerjasama dan bersinergi di dalam 
kelompok

9. Memiliki kemampuan untuk gigih dan 
pantang menyerah dalam 
menyelesaikan tugas

10. Memiliki kemampuan berkomunikasi 
dengan baik baik melalui lisan dan 
tulisan

11. Memiliki kemampuan dalam 
mendengarkan secara aktif

sistem peredaran darah manusia.

Mampu memahami dan mejelaskan sistem imun
manusia.

Mampu memahami dan menjelaskan konsep 
mekanisme evolusi.

Mampu memahami dan mejelaskan prinsip-
prinsip evolusi dan adaptasi.

Mampu menjelaskan dan memahami konsep 
utama genetika

Mampu menjelaskan dan memahami konsep 
genetika yang mencakup gen-gen pada 
kromosom, sifat kimiawi gen, ekspresi gen, 
organisasi informasi dan pengaturan ekspresi 
gen.

15 DAK243206 Tes Psikologi 1 (Tes Inteligensi) 2 1. Menjunjung  tinggi  nilai  nilai  Ke-lslaman
yang meliputi  ketaqwaan terhadap Tuhan
YME,  nilai  kemanusian,  internalisasi  nilai
dan norma; 

2. Menjunjung  tinggi  nilai  Ke-lndonesiaan
yang  meliputi  nasionalisme,  bangga  dan
cinta  tanah  air,  menghargai
keanekaragaman  budaya  serta  memiliki
rasa  tanggung  jawab  pada  negara
berdasarkan Pancasila; 

3. Menjunjung  tinggi  nilai,  norma  dan  etika
akademik  yang  meliputi  kebebasan  dan
otonomi akademik; 

Menguasai  teori-teori intelejensi, Macam-
macam tes intelejensi dan prinsip-prinsip dasar 
pelaksanaan tes intelejensi

Menguasai konsep Tes WAIS : dasar-dasar tes 
Weschler, Ragam Tes Weschler (WAIS, WISC, 
WPPI), aspek yang diukur tes Wescler & Tiap 
Subtesnya.
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4. Menampilkan  diri  sebagai  pribadi  yang
jujur, berakhlak mulia, mampu beradaptasi
serta menjadi teladan bagi masyarakat.

5. Menguasai Konsep, Model, pendekatan 
dan prinsip teori tentang tes binet, tes wisc
dan tes WAIS

6. Mampu melakukan asesmen yang meliputi
observasi, wawancara serta administratot 
tes psikologi

7. Memiliki kemampuan dalam bekerjasama 
dan bersinergi di dalam kelompok

8. Memiliki kemampuan untuk gigih dan 
pantang menyerah dalam menyelesaikan 
tugas

9. Memiliki kemampuan berkomunikasi 
dengan baik baik melalui lisan dan tulisan

10. Memiliki kemampuan dalam 
mendengarkan secara aktif

11. Memiliki kemampuan membangun rapport 
dan membina hubungan baik dengan 
testee

Menguasai Tes-tes Verbal dari tes WAIS : 
administrasi dan skoring subtes verbal

Menguasai Tes-tes Performance dari tes WAIS :
administrasi dan skoring subtes performance

Menguasai konsep Tes WISC : dasar-dasar tes 
WISC, aspek yang diukur tes WISC & Tiap 
Subtesnya.

Menguasi Tes-tes Verbal dari tes WISC : 
administrasi dan skoring subtes verbal, Tes-tes 
Performance dari tes WISC :  administrasi dan 
skoring subtes performance

Menguasai konsep Tes BINET : Dasar-dasar tes
Binet (Bentuk Skala Binet), Sejarah , 
perkembangan tes Binet, Aspek-aspek yang 
diungkap Tes BINET 

Menguasai Tes BINET : Administrasi & 
Skoring tes BINET
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Melakukan Penulisan laporan hasil pengetesan 
TES WAIS & WISC, Penulisan laporan hasil 
pengetesan TES BINET

16 DAK244216 Metode Riset Kualitatif 2 1. Menjunjung tinggi nilai nilai Ke-lslaman
yang  meliputi  ketaqwaan  terhadap
Tuhan  YME,  nilai  kemanusian,
internalisasi nilai dan norma; 

2. Menjunjung tinggi nilai Ke-lndonesiaan
yang  meliputi  nasionalisme,  bangga
dan  cinta  tanah  air,  menghargai
keanekaragaman  budaya  serta
memiliki  rasa  tanggung  jawab  pada
negara berdasarkan Pancasila; 

3. Menjunjung tinggi nilai, norma dan etika
akademik yang meliputi kebebasan dan
otonomi akademik; 

4. Menampilkan diri sebagai pribadi yang
jujur,  berakhlak  mulia,  mampu
beradaptasi serta menjadi teladan bagi
masyarakat.

5. Menguasai Konsep, Model, pendekatan
dan prinsip teori tentang mengenai riset
kualitatif

6. Menguasai teknik wawancara dan 
observasi

7. Mampu mengkaji secara kritis jurnal 
dan buku hasil riset bidang psikologi

8. Memiliki kemampuan dalam 
bekerjasama dan bersinergi di dalam 
kelompok

9. Memiliki kemampuan untuk gigih dan 
pantang menyerah dalam 
menyelesaikan tugas

10. Memiliki kemampuan berkomunikasi 
dengan baik baik melalui lisan dan 
tulisan

11. Memiliki kemampuan dalam 
mendengarkan secara aktif

Menjelaskan  pendekatan kualitatif dalam 
penelitian beserta ciri-ciri khasnya yang 
membedakan dengan penelitian kuantitatif

Menguasai  konsep dan cara mengembangkan 
asumsi dalam penelitian kualitatif.

Menguasai tentang sumber data dan subyek 
penelitian dalam penelitian kualitatif serta isu-isu 
yang terkait dengannya seperti bias budaya, bias
gender, bias peneliti, dll.

Menguasai  dan mampu melaksanakan metode 
pengumpulan data dalam pendekatan kualitatif 
seperti observasi, wawancara, dan studi 
dokumentasi

Menguasai  bentuk keabsahan data dalam 
penelitian kualitatif yang meliputi triangulasi 
sumber data, triangulasi metode pengumpulan 
data, dan triangulasi data yang didapatkan

Menguasai  cara-cara analisis data dalam 
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penelitian kualitatif, seperti reduksi data, 
kondensasi data, dan display data, desain 
penelitian naratif,  desain penelitian studi kasus, 
desain penelitian penelitian historis dan 
etnografis,  fenomenologis, desain penelitian 
discourse analysis.

Mahasiswa mampu merancang dan membuat 
proposal penelitian dengan pendekatan 
kualitatif.

17 DAK244309 Psikologi Industri dan Organisasi 3
1. Menjunjung tinggi nilai nilai Ke-lslaman

yang  meliputi  ketaqwaan  terhadap
Tuhan  YME,  nilai  kemanusian,
internalisasi nilai dan norma; 

2. Menjunjung tinggi nilai Ke-lndonesiaan
yang  meliputi  nasionalisme,  bangga
dan  cinta  tanah  air,  menghargai
keanekaragaman  budaya  serta
memiliki  rasa  tanggung  jawab  pada
negara berdasarkan Pancasila; 

3. Menjunjung tinggi nilai, norma dan etika
akademik yang meliputi kebebasan dan
otonomi akademik; 

4. Menampilkan diri sebagai pribadi yang
jujur,  berakhlak  mulia,  mampu
beradaptasi serta menjadi teladan bagi
masyarakat.

5. Menguasai Konsep, Model, pendekatan
dan prinsip teori tentang mengenai 
psikologi industri dan organisasi

6. Mampu menganalisis persoalan 
psikologi =s non klinis dan perilaku 
dalam bidang PIO

7. Mampu mengkaji secara kritis jurnal 

Mahasiswa mampu menjelaskan  pengertian, 
tujuan, dan ruang lingkup Psikologi Industri,  
pengertian dan metode rekrutmen, seleksi, dan 
penempatan tenaga kerja

Mahasiswa menguasai  pengertian, tujuan, 
manfaat, dan tahapan pelatihan dan 
pengembangan sumber daya manusia

Mahasiswa mampu menjelaskan pengaruh 
kondisi kerja terhadap perilaku manusia di dunia
kerja,  pengertian dan pengaruh  kepemimpinan 
terhadap perilaku karyawan, i pengertian,  jenis, 
dan fungsi  kelompok dalam organisasi

Mahasiswa menjelaskan pengertian,  dimensi, 
sumber dan jenis budaya organisasi

Mahasiswa menguasai i pengertian, manfaat, 
tahapan, dan strategi pengembangan organisasi,
pengertian, tujuan, manfaat, dan metode  

53 Dokumen Kurikulum Program Studi Psikologi ISlam



dan buku hasil riset bidang psikologi 
industri dan organisasi

8. Memiliki kemampuan dalam 
bekerjasama dan bersinergi di dalam 
kelompok

9. Memiliki kemampuan untuk gigih dan 
pantang menyerah dalam 
menyelesaikan tugas

10. Memiliki kemampuan berkomunikasi 
dengan baik baik melalui lisan dan 
tulisan

pengukuran kinerja

Mahasiswa mampu menjelaskan  teori motivasi 
dan implementasinya dalam dunia industri,  teori 
kepuasan kerja  dan implementasinya dalam 
dunia industry

Mahasiswa mampu menjelaskam tentang stres 
kerja dan hubungannya dengan kinerja,  
pengertian dan faktor yang mempengaruhi 
kesehatan dan keselamatan kerja

Mahasiswa mampu menjelaskan  pengertian 
dan model perilaku konsumen

18 DAK244213 Kesehatan Mental 2 1. Menjunjung tinggi nilai nilai Ke-lslaman
yang  meliputi  ketaqwaan  terhadap
Tuhan  YME,  nilai  kemanusian,
internalisasi nilai dan norma; 

2. Menjunjung tinggi nilai Ke-lndonesiaan
yang  meliputi  nasionalisme,  bangga
dan  cinta  tanah  air,  menghargai
keanekaragaman  budaya  serta
memiliki  rasa  tanggung  jawab  pada
negara berdasarkan Pancasila; 

3. Menjunjung tinggi nilai, norma dan etika
akademik yang meliputi kebebasan dan
otonomi akademik; 

4. Menampilkan diri sebagai pribadi yang
jujur,  berakhlak  mulia,  mampu
beradaptasi serta menjadi teladan bagi
masyarakat.

5. Menguasai Konsep, Model, pendekatan
dan prinsip teori tentang mengenai 
kesehatan mental

6. Menguasai prinsip pendekatan 
komunitas dalam mengupayakan 
kesehatan mental

Mampu menguraikan pengertian kesehatan 
mental, perubahan sosial dan dapat 
menganalisis proses penyesuaian pribadi yang 
mereka lakukan

Mampu menjelaskan pengertian kepribadian 
yang sehat menurut pandangan psikoanalisis,  
behavioristik, dan humanistik.

Mampu membuat klasifikasi masalah-masalah 
penyesuaian diri yang terjadi pada masa lanjut 
usia 
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7. Memiliki kemampuan menganalisis 
persoalan psikologi non klinis dan 
perilaku dalam kaitannya dengan 
kesehatan mental

8. Mampu mengkaji secara kritis jurnal 
dan buku hasil riset mengenai 
kesehatan mental

9. Memiliki kemampuan dalam 
bekerjasama dan bersinergi di dalam 
kelompok

10. Memiliki kemampuan untuk gigih dan 
pantang menyerah dalam 
menyelesaikan tugas

11. Memiliki kemampuan berkomunikasi 
dengan baik baik melalui lisan dan 
tulisan

Menjelaskan pengertian konsep diri, karakteristik
konsep diri, dan perubahan yang terjadi dalam 
konsep diri. 

Mampu menjelaskan pengertian emosi, 
mengevaluasi kesadaran terhadap emosi, 
mengkategorikan ekspresi dan kontrol terhadap 
emosi, melakukan survey literatur dalam 
mengatasi emosi yang bermasalah.

Menjelaskan  motivasi dan perannya dalam 
proses penyesuaian diri, konsep dan penerapan 
perubahan yang berkaitan dengan kesehatan 
mental. 

Mampu menguraikan proses pengambilan 
keputusan, evaluasi kaitan antara hubungan 
interpersonal dengan kesehatan mental,  faktor-
faktor dalam memilih pasangan dan hubungan 
yang terjadi dalam perkawinan. 

Mampu memahami pentingnya pekerjaan dan 
rekreasi dalam kesehatan mental

Mampu memaparkan pengertian stress, tipe-tipe
stress, dan masalah-masalah dalam kesehatan 
mental. is-jenis penangangan yang dapat 
diberikan dalam masalah kesehatan mental.
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19 DAK244311 Psikologi Kepribadian I 3

1. Menjunjung tinggi nilai nilai Ke-lslaman
yang  meliputi  ketaqwaan  terhadap
Tuhan  YME,  nilai  kemanusian,
internalisasi nilai dan norma; 

2. Menjunjung tinggi nilai Ke-lndonesiaan
yang  meliputi  nasionalisme,  bangga
dan  cinta  tanah  air,  menghargai
keanekaragaman  budaya  serta
memiliki  rasa  tanggung  jawab  pada
negara berdasarkan Pancasila; 

3. Menjunjung tinggi nilai, norma dan etika
akademik yang meliputi kebebasan dan
otonomi akademik; 

4. Menampilkan diri sebagai pribadi yang
jujur,  berakhlak  mulia,  mampu
beradaptasi serta menjadi teladan bagi
masyarakat.

5. Menguasai Konsep, Model, pendekatan
dan prinsip teori kepribadian manusia

6. Memiliki kemampuan menganalisis 
persoalan psikologi non klinis dan 
perilaku dalam kaitannya dengan 
kepribadian manusia

7. Mampu mengkaji secara kritis jurnal 
dan buku hasil riset mengenai 
kepribadian

8. Memiliki kemampuan dalam 
bekerjasama dan bersinergi di dalam 
kelompok

9. Memiliki kemampuan untuk gigih dan 
pantang menyerah dalam 
menyelesaikan tugas

10. Memiliki kemampuan berkomunikasi 
dengan baik baik melalui lisan dan 
tulisan

Mampu menjelaskan  tentang pengantar teori 
kepribadian, mengenai Psikodinamika I 
psikoanalisis Freud , Mampu menjelaskan 
mengenai psikodinamika II: psikologi analitis 
Jung, Mampu menjelaskan Psikodinamika III: 
Psikologi Individual Adler, Mampu menjelaskan 
psikodinamika IV relasi obyek dan klein, Mampu 
menjelaskan psikodinamika V psikoanalisis 
sosial horney, Mampu menjelaskan sikodinamika
VI, teori interpersonal Sulivan, Mampu 
menjelaskan psikodinamika VII, psikoanalisis 
Humanistis Fromm

Menjelaskan tetang teori post Freudian erison. 
Menjelaskan tentang psikologi humanistik 
ekstensial I : Abraham Maslow, Menjelaskan 
mengenai psikologi humanistik ekstensial II: Cari
Rogers, Menjelaskan mengenai psikologi 
humanistik III: Victor Frangkl

20 DAK244311 Observasi dan Wawancara 3 1. Menjunjung tinggi nilai nilai Ke-lslaman
yang  meliputi  ketaqwaan  terhadap
Tuhan  YME,  nilai  kemanusian,
internalisasi nilai dan norma; 

2. Menjunjung tinggi nilai Ke-lndonesiaan

Mahasiswa menjelaskan pengertian dari 
observasi,  memahami penerapan metode 
observasi dan observasi sebagai metode ilmiah.

Mahasiswa menguraikan  jenis observasi dan 
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yang  meliputi  nasionalisme,  bangga
dan  cinta  tanah  air,  menghargai
keanekaragaman  budaya  serta
memiliki  rasa  tanggung  jawab  pada
negara berdasarkan Pancasila; 

3. Menjunjung tinggi nilai, norma dan etika
akademik yang meliputi kebebasan dan
otonomi akademik; 

4. Menampilkan diri sebagai pribadi yang
jujur,  berakhlak  mulia,  mampu
beradaptasi serta menjadi teladan bagi
masyarakat.

5. Menguasai Konsep, Model, dalam 
observasi dan wwaancara

6. Menguasai teknik observasi dan 
wawancara

7. memiiliki kemampuan menganalisis 
hasil kegiatan observasi dan 
wawancara

8. Memiliki kemampuan dalam 
bekerjasama dan bersinergi di dalam 
kelompok

9. Memiliki kemampuan untuk gigih dan 
pantang menyerah dalam 
menyelesaikan tugas

10. Memiliki kemampuan berkomunikasi 
dengan baik baik melalui lisan dan 
tulisan

11. Memiliki kemamuan mendengarkan 
secara aktif

tahapan melakukan observasi., cara dan model 
pencatatan data,  teknik pencatatan data, tahap 
pengambilan data, tahap penarikan kesimpulan, 
cara membuat laporan observasi

Mahasiswa mampu menjelaskan  persyaratan 
observer yang baik.

Mahasiswa mampu menjelaskan  validitas, 
reliabilitas observasi perilaku serta etika dalam 
melakukan observasi.

Mahasiswa mampu menjelaskan  arti gerak 
tubuh manusia,  cara pembuatan observation 
guide,  proses pengambilan data dalam 
observasi, i proses membuat laporan hasil 
observasi

21

DAK244312

Psikologi Sosial II

3

1. Menjunjung tinggi nilai nilai Ke-lslaman yang meliputi ketaqwaan terhadap Tuhan YME, nilai kemanusian, internalisasi nilai dan norma; 
2. Menjunjung tinggi nilai Ke-lndonesiaan yang meliputi nasionalisme, bangga dan cinta tanah air, menghargai keanekaragaman budaya serta memiliki rasa tanggung jawab pada negara berdasarkan Pancasila;
3. Menjunjung tinggi nilai, norma dan etika akademik yang meliputi kebebasan dan otonomi akademik; 
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4. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, mampu beradaptasi serta menjadi teladan bagi masyarakat.
5. Menguasai Konsep, Model, pendekatan dan prinsip teori psikologi sosial
6. Memiliki kemampuan dalam menganalisis persoalan psikologis non klinis bidang sosial serta menyajikan alternatif pemecahan masalah
7. Mengkaji secara kritis jurnal dan hasil riset tentang psikologi sosial
8. Memiliki kemampuan manganalisis argumen psikologi dalam kaitannya dengan isu pengembangan keilmuan
9. Memiliki kemampuan dalam bekerjasama dan bersinergi di dalam kelompok
10. Memiliki kemampuan untuk gigih dan pantang menyerah dalam menyelesaikan tugas
11. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik baik melalui lisan dan tulisan
12. Memiliki kemamuan mendengarkan secara aktif

Mahasiswa mampu menguraikan Orientasi Psikologi Sosial II : Sociological social psychology dan Psychological social

Mahasiswa mampu menguraikan konsep dan perilaku Konformitas

Mahasiswa mampu menjelaskan perilaku menyimpang
Perilaku menyimpang       

Psychomovie

Mahasiswa mampu menjelaskan perilaku Stereotipe, prasangka dan 
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Diskriminasi

Mahasiswa mampu menjelaskan Toeri peran : gender dan psikologi tentang jenis   Kelamin

Mahasiswa mampu menjelaskan perilaku Atraktif (daya tarik), menyukai, menyintai dan   hubungan intim, Bahasa dan komunikasi, Agresi dan kekerasan
Perilaku kolektif, Dinamika kelompok dan konflik antarkelompok

22 DAK244206 Kode Etik Psikologi 2 1. Menjunjung tinggi nilai nilai Ke-lslaman
yang  meliputi  ketaqwaan  terhadap
Tuhan  YME,  nilai  kemanusian,
internalisasi nilai dan norma; 

2. Menjunjung tinggi nilai Ke-lndonesiaan
yang  meliputi  nasionalisme,  bangga
dan  cinta  tanah  air,  menghargai
keanekaragaman  budaya  serta
memiliki  rasa  tanggung  jawab  pada
negara berdasarkan Pancasila; 

3. Menjunjung tinggi nilai, norma dan etika
akademik yang meliputi kebebasan dan
otonomi akademik; 

4. Menampilkan diri sebagai pribadi yang
jujur,  berakhlak  mulia,  mampu
beradaptasi serta menjadi teladan bagi
masyarakat.

5. Menguasai prinsip dan etika profesi 
dalam kode etik psikologi indonesia

6. Memiliki kemampuan menganalisis 
kasus-kasus yang berkaitan dengan 
pelanggaran kode etik psikologi 
Indonesia

7. Memiliki kemampuan dalam 
bekerjasama dan bersinergi di dalam 
kelompok

8. Memiliki kemampuan untuk gigih dan 
pantang menyerah dalam 
menyelesaikan tugas

9. Memiliki kemampuan berkomunikasi 
dengan baik baik melalui lisan dan 
tulisan

10. Memiliki kemamuan mendengarkan 

Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai Isu 
Etika, ruang lingkup kompetensi 

Mahasiswa mampu menguraikan Hubungan 
Antar Manusia
Kerahasiaan rekam dan hasil pemeriksaan 
psikologi

Mahasiswa mampu menjelaskan mengneai Iklan 
dan Pernyataan Publik, Biaya dan Layanan 
Psikologi

Mahasiswa mampu menjelaskan kode etik 
bidang Pendiidkan dan Pelatihan

Mahasiswa mampu menjelaskan kode etik 
bidang Penelitian dan Publikasi

Mahasiswa mampu menjelaskan kode etik 
bidang Psikologi Forensik

Mahasiswa mampu menjelaskan kode etik  
bidang Asesmen dan Intervensi, Psikoedukasi, 
konseling psikologi dan terapi psikologi
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secara aktif

23 DAK244207 Tes Psikologi 2 (Tes Bakat dan   
Minat)

2 1. Menjunjung tinggi nilai nilai Ke-lslaman
yang  meliputi  ketaqwaan  terhadap
Tuhan  YME,  nilai  kemanusian,
internalisasi nilai dan norma; 

2. Menjunjung tinggi nilai Ke-lndonesiaan
yang  meliputi  nasionalisme,  bangga
dan  cinta  tanah  air,  menghargai
keanekaragaman  budaya  serta
memiliki  rasa  tanggung  jawab  pada
negara berdasarkan Pancasila; 

3. Menjunjung tinggi nilai, norma dan etika
akademik yang meliputi kebebasan dan
otonomi akademik; 

4. Menampilkan diri sebagai pribadi yang
jujur,  berakhlak  mulia,  mampu
beradaptasi serta menjadi teladan bagi
masyarakat.

5. Menguasai konsep dan teori mengenai 
bakat dan minat

6. Menguasai konsep dasar dan prinsip 
dasar psikodiagnostik yang mendasari 
tes psikologi

7. Memiliki kemampuan melakukan 
assemen yang meliputi observasi dan 
wawancara serta administrasi dari tes 
bakat dan minat

8. Memiliki kemampuan dalam 
bekerjasama dan bersinergi di dalam 
kelompok

9. Memiliki kemampuan untuk gigih dan 
pantang menyerah dalam 
menyelesaikan tugas

10. Memiliki kemampuan berkomunikasi 
dengan baik baik melalui lisan dan 
tulisan

11. Memiliki kemamuan untuk membangun
rapport dan  mendengarkan secara 

Mahasiswa mampu menjelaskan KOnsep 
Bakat dan Minat serta Teori yang Mendasari

Mahasiswa mampu menguraikan macam-
macam Tes Bakat seperti , Tes FACT dan 
DAT, Tes GATB

Mahasiswa mampu melakukan Administrasi 
dan Skoring, Tes TIU dan ADKUDAG, Tes E 
dan TKF

Mahasiswa mampu melakukan administrasi 
dan skoring Tes MINAT RMIB

Mahasiswa mampu melakukan Role Play Tes 
MINAT dan BAKAT

Mahasiswa melakukan Praktikumsesuai 
dengan prosedur dan ketentuang yang 
berlaku

Mahasiswa mampu menyusun hasil laporan 
kegiatan praktikum
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aktif

24 DAK244214 Statistika I 2 1. Menjunjung tinggi nilai nilai Ke-lslaman
yang  meliputi  ketaqwaan  terhadap
Tuhan  YME,  nilai  kemanusian,
internalisasi nilai dan norma; 

2. Menjunjung tinggi nilai Ke-lndonesiaan
yang  meliputi  nasionalisme,  bangga
dan  cinta  tanah  air,  menghargai
keanekaragaman  budaya  serta
memiliki  rasa  tanggung  jawab  pada
negara berdasarkan Pancasila; 

3. Menjunjung tinggi nilai, norma dan etika
akademik yang meliputi kebebasan dan
otonomi akademik; 

4. Menampilkan diri sebagai pribadi yang
jujur,  berakhlak  mulia,  mampu
beradaptasi serta menjadi teladan bagi
masyarakat.

5. Menguasai teknik statistika dasar
6. Mampu melakukan penelitian psikologi 

dengan analisa statistika deskriptif atau
inferensial multivariat, serta non 
parametrik untuk observed variable

7. Memiliki kemampuan menggunakan 
aplikasi SPSS

8. Memiliki kemampuan dalam 
bekerjasama dan bersinergi di dalam 
kelompok

9. Memiliki kemampuan untuk gigih dan 
pantang menyerah dalam 
menyelesaikan tugas

10. Memiliki kemampuan berkomunikasi 
dengan baik baik melalui lisan dan 
tulisan

11. Memiliki kemamuan untuk membangun
rapport dan  mendengarkan secara 
aktif

Mahasiswa mampu memahamii sistem 
perkuliahan, sistem penilaian, dan tata tertib 
kuliah 
mengetahui maksud dan tujuan statistika

mahasiswa mampu memahami dan 
menjelaskan konsep-konsep dasar statistik: 
variabel dan penyusunan hipotesis 

mahasiswa mampu memahami dan 
menjelaskan statistik deskriptif: tendensi sentral
mengoperasikan dengan aplikasi program 
statistik mencari ukuran-ukuran tendensi sentral

mahasiswa mampu memahami dan 
menjelaskan statistik deskriptif: ukuran-ukuran 
variabilitas
mengoperasikan dengan aplikasi program 
statistik mencari ukuran-ukuran variabilitas

mahasiswa mampu memahami dan 
menjelaskan populasi, sampel dan distribusi 
normal

mahasiswa mampu menjelaskan sifat-sifat 
distribusi normal
memahami penggunaan kurva normal standar
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25 DAK244215 Psikologi Kognitif 2

1. Menjunjung tinggi nilai nilai Ke-lslaman
yang  meliputi  ketaqwaan  terhadap
Tuhan  YME,  nilai  kemanusian,
internalisasi nilai dan norma; 

2. Menjunjung tinggi nilai Ke-lndonesiaan
yang  meliputi  nasionalisme,  bangga
dan  cinta  tanah  air,  menghargai
keanekaragaman  budaya  serta
memiliki  rasa  tanggung  jawab  pada
negara berdasarkan Pancasila; 

3. Menjunjung tinggi nilai, norma dan etika
akademik yang meliputi kebebasan dan
otonomi akademik; 

4. Menampilkan diri sebagai pribadi yang
jujur,  berakhlak  mulia,  mampu
beradaptasi serta menjadi teladan bagi
masyarakat.

5. Menguasai konsep, model, 
pendekatan, prinsip dan teori psikologi 
kognitif

6. Memiliki kemampuan menganalisis 
argumen psikologi dalam kaitannya 
dengan isu perkembangan keilmuan

7. Memiliki kemampuan dalam 
bekerjasama dan bersinergi di dalam 
kelompok

8. Memiliki kemampuan untuk gigih dan 
pantang menyerah dalam 
menyelesaikan tugas

9. Memiliki kemampuan berkomunikasi 
dengan baik baik melalui lisan dan 
tulisan

Mampu membedakan psikologi kognitif dari 
psikologi secara umum.

Mampu menjelaskan proses, bagian dan fungsi 
dari persepsi, atensi dan kesadaran manusia.

Mampu menjelaskan proses, bagian dan fungsi 
dari memori

Mampu menjelaskan proses pembentukan dan 
pengaturan pengetahuan manusia

Mampu menjelaskan system, struktur dan 
pengembangan kemampuan berbahasa pada 
manusia.

Mampu menjelaskan proses pembentukan 
pemikiran dan proses pengambilan keputusan.

Mampu merancang, melaksanakan dan 
melaporkan sebuah penelitian kuantitatif non-
eksperimental.

Mengeksplorasi hubungan-hubungan antara 
teori kognisi manusia dan penelitian empiris 
yang sudah ada

Membaca,  memahami  dan  mengkritik  literatur
terkait kognisi manusia
Mengaplikasikan pengetahuan bidang psikologi
kognitif  untuk meningkatkan kualitas kehidupan
masyarakat

26 DAK245201 Metode Penelitian Kuantitatif 2 1. Menjunjung tinggi nilai nilai Ke-lslaman
yang  meliputi  ketaqwaan  terhadap
Tuhan  YME,  nilai  kemanusian,

Mahasiswa memiliki pemahaman tentang 
pendekatan kuantitatif dalam penelitian beserta 
ciri-ciri khasnya yang membedakan dengan 
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internalisasi nilai dan norma; 
2. Menjunjung tinggi nilai Ke-lndonesiaan

yang  meliputi  nasionalisme,  bangga
dan  cinta  tanah  air,  menghargai
keanekaragaman  budaya  serta
memiliki  rasa  tanggung  jawab  pada
negara berdasarkan Pancasila; 

3. Menjunjung tinggi nilai, norma dan etika
akademik yang meliputi kebebasan dan
otonomi akademik; 

4. Menampilkan diri sebagai pribadi yang
jujur,  berakhlak  mulia,  mampu
beradaptasi serta menjadi teladan bagi
masyarakat.

5. Menguasai konsep, model, 
pendekatan, prinsip metode penelitian 
kuantitatif

6. Memiliki kemampuan melakukan 
penelitian menggunakan metode 
penelitian kuantitatif

7. Memiliki kemampuan menganalisis 
argumen psikologi dalam kaitannya 
dengan isu perkembangan keilmuan

8. Memiliki kemampuan dalam mengkaji 
secara kritis jurnal dan riset penelitian

9. Memiliki kemampuan dalam 
bekerjasama dan bersinergi di dalam 
kelompok

10. Memiliki kemampuan untuk gigih dan 
pantang menyerah dalam 
menyelesaikan tugas

11. Memiliki kemampuan berkomunikasi 
dengan baik baik melalui lisan dan 
tulisan

penelitian kualitatif

Mahasiswa mengetahui dan memahami bentuk 
integrasi pendekatan kuantitatif dalam penelitian

Mahasiswa mampu menjelaskan  jenis-jenis 
variabel dan hipotesis serta dapat berlatih 
memadupadankan variabel dan membentuk 
hipotesis kuantitatif

Mahasiswa mempu menjelaskan tentang teknik-
teknik pengambilan sampel dalam penelitian 
kuantitatif

Mahasiswa mampu menjelaskan tentang 
metode pengumpulan data dalam pendekatan 
kuantitatif dan mampu melaksanakannya

Mahasiswa mampu menjelaskan bentuk-bentuk 
validitas dan reliabilitas dalam penelitian 
kuantitatif serta mampu melakukan pengujian 
validitas dan reliabilitas

Mahasiswa mampu menjelaskan  dan  
melakukan cara-cara analisis dan interpretasi 
data kuantitatif, 

Mahasiswa memiliki pengetahuan dan 
pemahaman tentang desain penelitian survei

Mahasiswa memiliki pengetahuan dan 
pemahaman tentang desain penelitian semi, 
quasi, dan true experiment

Mahasiswa memiliki pengetahuan dan 
pemahaman tentang desain penelitian single 
subject
Mahasiswa memiliki pengetahuan dan 
pemahaman tentang desain penelitian 
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campuran (mixed-method)

Mahasiswa mampu merancang dan membuat 
proposal penelitian dengan pendekatan 
kuantitatif

27 DAK245202 Statistika II 2 1. Menjunjung tinggi nilai nilai Ke-lslaman
yang  meliputi  ketaqwaan  terhadap
Tuhan  YME,  nilai  kemanusian,
internalisasi nilai dan norma; 

2. Menjunjung tinggi nilai Ke-lndonesiaan
yang  meliputi  nasionalisme,  bangga
dan  cinta  tanah  air,  menghargai
keanekaragaman  budaya  serta
memiliki  rasa  tanggung  jawab  pada
negara berdasarkan Pancasila; 

3. Menjunjung tinggi nilai, norma dan etika
akademik yang meliputi kebebasan dan
otonomi akademik; 

4. Menampilkan diri sebagai pribadi yang
jujur,  berakhlak  mulia,  mampu
beradaptasi serta menjadi teladan bagi
masyarakat.

5. Menguasai teknik statistika lanjut
6. Mampu melakukan penelitian psikologi 

dengan analisa statistika deskriptif atau
inferensial multivariat, serta non 
parametrik untuk observed variable

7. Memiliki kemampuan menggunakan 
aplikasi SPSS (lanjutan dari statistik I)

8. Memiliki kemampuan dalam 
bekerjasama dan bersinergi di dalam 
kelompok

9. Memiliki kemampuan untuk gigih dan 
pantang menyerah dalam 
menyelesaikan tugas

10. Memiliki kemampuan berkomunikasi 
dengan baik baik melalui lisan dan 
tulisan

11. Memiliki kemamuan untuk membangun
rapport dan  mendengarkan secara 
aktif
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28 DAK245203 Psikometri 2 1. Menjunjung tinggi nilai nilai Ke-lslaman
yang  meliputi  ketaqwaan  terhadap
Tuhan  YME,  nilai  kemanusian,
internalisasi nilai dan norma; 

2. Menjunjung tinggi nilai Ke-lndonesiaan
yang  meliputi  nasionalisme,  bangga
dan  cinta  tanah  air,  menghargai
keanekaragaman  budaya  serta
memiliki  rasa  tanggung  jawab  pada
negara berdasarkan Pancasila; 

3. Menjunjung tinggi nilai, norma dan etika
akademik yang meliputi kebebasan dan
otonomi akademik; 

4. Menampilkan diri sebagai pribadi yang
jujur,  berakhlak  mulia,  mampu
beradaptasi serta menjadi teladan bagi
masyarakat.

5. Menguasai konsep, teori, prinsip dalam
psikometri

6. Memiliki kemampuan dalam melakukan
pengukuran psikologis serta 
mengembangkan instrumen psikologi

7. Memiliki kemampuan dalam 
menggunakan aplikasi komputer spss

8. Memiliki kemampuan dalam 
bekerjasama dan bersinergi di dalam 
kelompok

9. Memiliki kemampuan untuk gigih dan 
pantang menyerah dalam 
menyelesaikan tugas

10. Memiliki kemampuan berkomunikasi 
dengan baik baik melalui lisan dan 
tulisan

Mahasiswa mampu mengidentifikasi berbagai 
macam masalah yang ada pada ruang lingkup 
psikologi,  mampu menafsirkan berbagai 
masalah tersebut kedalam pengukuran 
psikologi.

Mahasiswa mampu menjelaskan tahap-tahap 
dalam melakukan tes psikologi, mpelajarai 
kegunaan dan kelemahan dalam melakukan 
pengetesan,  mempelajari berbagai jenis data 
dalam pengukuran psikologi 

Mahasiswa dapat menerangkan beberapa hal 
yang penting dalam pengukuran psikologis, 
serta mampu memahami asumsi dasar dalam 
kemakmuran skor pada data pengukuran,  dapat
memahami berbagai jenis data yang dibutuhkan,
mengidentifikasi sumber-sumber data sesuai 
dengan ketentuan yang telah ditetapkan ,  
mampu mengenali bentuk-bentuk konstruk dan 
variabel , Mahasiswa dapat membuat alat ukur 
dari variabel yang telah ditentukan 

Mahasiswa mampu mengoperasikan 
penggunaan angka serta dapat menerapkan 
operasionalisasi variabel untuk menentukan 
perbedaan individu pada suatu variable,  dapat 
mengenali pengertian validitas,  mampu 
mengelompokkan tipe-tipe validitas.  dapat 
menggambarkan dan memahami interpretation 
koefisien validitas dan standars error of estimate
agar tidak terjadi kesalahan

Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan 
pengertian reliabilitas dan beberapa hal penting 
dalam reliabilitas yang meliputi pengertian error 
of measurement dan true score dan error score, 
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dapat mengidentifikasi tipe-tipe reliabilitas serta 
mengklasifikasikan tipe-tipe reliabilitas tersebut

Mahasiswa dapat mengenali makna norma dan 
pemakaiannya dalam pengukuran psikologi 
Mahasiswa mampu menerangkan berbagai jenis
norma kelompok serta dapat memahami makna 
dari tiap-tiap skor mentah

Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan
kegunaan derajat kesukaran butir serta 
mengaplikasikan perhitungannya 
 memahami dan menjelaskan pengertian dan 
kegunaan daya diskriminasi item serta 
mengaplikasikan perhitungannya 

Mahasiswa dapat mempelajari fungsi dari 
analisis butir dan kegunaannya 
Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan 
analisis butir pada macam-macam tes psikologi

29 DAK245301 Psikologi Kepribadian II 3 1. Menjunjung tinggi nilai nilai Ke-lslaman
yang  meliputi  ketaqwaan  terhadap
Tuhan  YME,  nilai  kemanusian,
internalisasi nilai dan norma; 

2. Menjunjung tinggi nilai Ke-lndonesiaan
yang  meliputi  nasionalisme,  bangga
dan  cinta  tanah  air,  menghargai
keanekaragaman  budaya  serta
memiliki  rasa  tanggung  jawab  pada
negara berdasarkan Pancasila; 

3. Menjunjung tinggi nilai, norma dan etika
akademik yang meliputi kebebasan dan
otonomi akademik; 

4. Menampilkan diri sebagai pribadi yang
jujur,  berakhlak  mulia,  mampu
beradaptasi serta menjadi teladan bagi
masyarakat.

5. Menguasai Konsep, Model, pendekatan
dan prinsip teori kepribadian manusia 
(lanjutan)

6. Memiliki kemampuan menganalisis 

Mahasiswa mampu menjelaskan Perspektif 
holistik-humanistik dari Abraham Maslow, 
Fenomenologi dari Carl R. Rogers, Dunia pribadi
dari Kurt Lewin, Konstruk pribadi dari George 
Kelly, Keunikan pribadi dari Gordon Allport

Mahasiswa mampu menganalisis Analisis faktor 
dari Raymond B. Cattel , Analisis faktor dari 
Hans J. Eysenck, Teori operant-reinforcement 
dari B.F. Skinner
Teori stimulus-respons dari Neal E. Miller dan 
John Dollard, Teori social learning dari Albert 
Bandura
Teori social learning dari Martin Seligman dan 
Walter Mischel.

Mahasiswa mampu mengkaji dan menganalisis 
jurnal penelitian psikologi kepribadian manusia
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persoalan psikologi non klinis dan 
perilaku dalam kaitannya dengan 
kepribadian manusia

7. Mampu mengkaji secara kritis jurnal 
dan buku hasil riset mengenai 
kepribadian

8. Memiliki kemampuan dalam 
bekerjasama dan bersinergi di dalam 
kelompok

9. Memiliki kemampuan untuk gigih dan 
pantang menyerah dalam 
menyelesaikan tugas

10. Memiliki kemampuan berkomunikasi 
dengan baik baik melalui lisan dan 
tulisan

30 DAK245204 Psikologi Eksperimen 2 1. Menjunjung tinggi nilai nilai Ke-lslaman
yang  meliputi  ketaqwaan  terhadap
Tuhan  YME,  nilai  kemanusian,
internalisasi nilai dan norma; 

2. Menjunjung tinggi nilai Ke-lndonesiaan
yang  meliputi  nasionalisme,  bangga
dan  cinta  tanah  air,  menghargai
keanekaragaman  budaya  serta
memiliki  rasa  tanggung  jawab  pada
negara berdasarkan Pancasila; 

3. Menjunjung tinggi nilai, norma dan etika
akademik yang meliputi kebebasan dan
otonomi akademik; 

4. Menampilkan diri sebagai pribadi yang
jujur,  berakhlak  mulia,  mampu
beradaptasi serta menjadi teladan bagi
masyarakat.

5. Menguasai Konsep, Model, pendekatan
dan prinsip teori mengenai psikologi 
eksperimen

6. Mengkaji secara kritis jurnala dan buku 
hasil riset tentang teori dan konsep 
psikologi eksperimen

7. Memiliki kemampuan dalam 
bekerjasama dan bersinergi di dalam 
kelompok

Mahasiswa mampu memahami makna psikologi 
sebagai suatu ilmu, berbagai keterampilan yang 
dibutuhkan seseorang dalam menjalani tugas 
sebagai seorang psikolog, dan memahami 
bahwa psikologi eksperimen merupakan bagian 
dari psikologi, serta dapat memahami dan 
menjelaskan peran psikologi eksperimen dalam 
psikologi

Mahasiswa mampu memahami dan 
menjelaskan pengertian psikologi eksperimen, 
ciri-ciri dalam penelitian eksperimen,keuntungan
dan keterbatasan metode eksperimen, serta 
sejarah psikologi eksperimen

Mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah 
dan membuat atau menyusun logika 
Mahasiswa mampu memahami , menetapkan IV
dan DV, enjelaskan mengenai desain 
eksperimen, desain non eksperimen, desain 1 
kelompok, desain 2 kelompok 

Mahasiswa mampu menjelaskan tipe-tipe dan 
keuntungan serta kelemahan desain 2 kelompok
, pengertian dan dasar penelitian, tipe-tipe, serta
keuntungan dan kelemahan desain anova 1 
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8. Memiliki kemampuan untuk gigih dan 
pantang menyerah dalam 
menyelesaikan tugas

9. Memiliki kemampuan berkomunikasi 
dengan baik baik melalui lisan dan 
tulisan

arah

Mahasiswa mampu memahami serta 
menjelaskan pengertian dan dasar penelitian 
factorial, tipe-tipe, serta keuntungan dan 
kelemahan desain factorial,  menjelaskan 
pengertian serta keuntungan dan kelemahan 
desain Repeated Measurement, Small N, i 
prinsip maks-min-kon,  prinsip validitas internal,  
varians dalam penelitian eksperimen ,  control 
terhadap SV dalam penelitian eksperimen

Mahasiswa mampu memahami etika penelitian 
menurut APA (American Psychological 
Association),  teknik pengumpulan data dalam 
penelitian eksperimen,  pengolahan serta 
analisis data dalam penelitian eksperimen, 
mampu menuliskan laporan terkait dengan 
penelitian eksperimen yang dilakukan 
Mahasiswa mampu menjelaskan hasil laporan 
sesuai dengan tahapan-tahapan penelitian 

31 DAK245206 Psikoterapi Islam 2 1. Menjunjung tinggi nilai nilai Ke-lslaman
yang  meliputi  ketaqwaan  terhadap
Tuhan  YME,  nilai  kemanusian,
internalisasi nilai dan norma; 

2. Menjunjung tinggi nilai Ke-lndonesiaan
yang  meliputi  nasionalisme,  bangga
dan  cinta  tanah  air,  menghargai
keanekaragaman  budaya  serta
memiliki  rasa  tanggung  jawab  pada
negara berdasarkan Pancasila; 

3. Menjunjung tinggi nilai, norma dan etika
akademik yang meliputi kebebasan dan
otonomi akademik; 

4. Menampilkan diri sebagai pribadi yang
jujur,  berakhlak  mulia,  mampu
beradaptasi serta menjadi teladan bagi

Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai 
Psikoterapi Islam,  hakikat manusia dalam 
pandangan Islam dari segi manusia sebagai al-
insan, Islam sebagai agama terapi dan 
psikoterapi, dan teknik kaitannya dengan ilmu-
ilmu kesehatan lainnya

Mahasiswa mampu memahami dan 
menjelaskan konsep sehat dan sakit dalam 
Islam, menjelaskan manajemen terapi prosedur 
terapi Islam

Mahasiswa mampu mengaplikasikan terapi 
Islam melalui tilawah, Tazkiyah, dan Ta’limah,  
mengaplikasikan terapi Islam melalui Istisyfa’ wa
Tadawaa’, i Taubat dan maaf
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masyarakat.
5. Menguasai Konsep, Model, pendekatan

dan prinsip teori mengenai psikoterapi 
islam

6. Menguasai konsep dasar konseling, 
psikoedukasi, pelatihan dan psikoterapi
islam

7. Mengkaji secara kritis jurnal dan buku 
hasil riset bidang psikoterapi islam

8. Memiliki kemampuan dalam 
menganalisis argumen psikologi 
modern dan islam dalam kaitannya 
dengan isu pengembangan keilmuan

9. Memiliki kemampuan dalam 
bekerjasama dan bersinergi di dalam 
kelompok

10. Memiliki kemampuan untuk gigih dan 
pantang menyerah dalam 
menyelesaikan

engaplikasikan terapi Islam melalui 
Tauhid/Aqidah, dan ibadah, mengaplikasikan 
terapi Islam melalui takrimul Akhlak
 terapi Islam melalui Ijalul bil-qur’an (Ruqyah)

Mahasiswa mampu memahami dan 
menjelaskan amalan-amalan hati penenang jiwa
dan penyehat mental

32 DAK245215 Psikologi Profetik 2 1. Menjunjung tinggi nilai nilai Ke-lslaman
yang  meliputi  ketaqwaan  terhadap
Tuhan  YME,  nilai  kemanusian,
internalisasi nilai dan norma; 

2. Menjunjung tinggi nilai Ke-lndonesiaan
yang  meliputi  nasionalisme,  bangga
dan  cinta  tanah  air,  menghargai
keanekaragaman  budaya  serta
memiliki  rasa  tanggung  jawab  pada
negara berdasarkan Pancasila; 

3. Menjunjung tinggi nilai, norma dan etika
akademik yang meliputi kebebasan dan
otonomi akademik; 

4. Menampilkan diri sebagai pribadi yang
jujur,  berakhlak  mulia,  mampu
beradaptasi serta menjadi teladan bagi
masyarakat.

5. Menguasai Konsep, Model, pendekatan
dan prinsip mengenai psikologi profetik

6. Menguasai konsep dasar konseling, 
psikoedukasi, pelatihan dan psikoterapi
islam

Mahasiswa mampu memahami dan 
menjelaskan definisi Psikologi Profetik 
(Kenabian),  mampu memahami, membedakan, 
menjelaskan antara Kenabian dan Nabi, mampu
memahami dan menjelaskan metode psikologi 
profetik

Mahasiswa mampu memahami dan 
menjelaskan mengenai nafs (jiwa),  mampu 
memahami dan menjelaskan mengenai Qolbu,  
mampu memahami dan menjelaskan mengenai 
Akal

Mahasiswa mampu memahami dan 
menjelaskan mengenai Persepsi,  motivasi,  
belajar dalam perspektif kenabian

Mahasiswa mampu memahami dan 
menjelaskan mengenai tafsir mimpi dalam 
perspektif kenabian,  menjelaskan mengenai 
struktur kepribadian manusia, Pertumbuhan dan 
Perkembangan Kepribadian

69 Dokumen Kurikulum Program Studi Psikologi ISlam



7. Mengkaji secara kritis jurnal dan buku 
hasil riset bidang psikoterapi islam

8. Memiliki kemampuan dalam 
menganalisis argumen psikologi 
modern dan islam dalam kaitannya 
dengan isu pengembangan keilmuan

9. Memiliki kemampuan dalam 
bekerjasama dan bersinergi di dalam 
kelompok

10. Memiliki kemampuan untuk gigih dan 
pantang menyerah dalam 
menyelesaikan tugas-tugasnya

33 DAK245207 Tes Psikologi 3 (Tes Seleksi 
Rekruitmen)

2 1. Menjunjung tinggi nilai nilai Ke-lslaman
yang  meliputi  ketaqwaan  terhadap
Tuhan  YME,  nilai  kemanusian,
internalisasi nilai dan norma; 

2. Menjunjung tinggi nilai Ke-lndonesiaan
yang  meliputi  nasionalisme,  bangga
dan  cinta  tanah  air,  menghargai
keanekaragaman  budaya  serta
memiliki  rasa  tanggung  jawab  pada
negara berdasarkan Pancasila; 

3. Menjunjung tinggi nilai, norma dan etika
akademik yang meliputi kebebasan dan
otonomi akademik; 

4. Menampilkan diri sebagai pribadi yang
jujur,  berakhlak  mulia,  mampu
beradaptasi serta menjadi teladan bagi
masyarakat.

5. Menguasai Konsep, Model, pendekatan
dan prinsip teori tentang tes ist, 
papikostik, kraepelin dan msdt

6. Mampu melakukan asesmen yang 
meliputi observasi, wawancara serta 
administratot tes psikologi

7. Memiliki kemampuan dalam 
bekerjasama dan bersinergi di dalam 

Mahasiswa mampu menjelaskan konsep teoritis 
yang mendasari pelaksanaaan kegiatan 
rekruitmrn dan seleksi

Mahasiswa mampu menjelaskan konsep tes 
yang digunakan dalam kegiatan seleksi dan 
rekruitmen

Mahasiswa mampu melaksanakan administrasi 
dan skoring pada tes IST, tes Papikostik, tes 
kraepelin dan tes MSDT

Mahasiswa memiliki karakteristik kepribadian 
yang dibutuhkan sebagai seorang tester yang 
meliputi kemampuan membangun rapport, 
komunikasi dan menjalin relasi yang baik 
dengan orang lain

Mahasiswa mampu melaksanakan kegiatan 
setting seleksi dan rekruitmen dan berperan 
sebagai seorang tester alat tes.
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kelompok
8. Memiliki kemampuan untuk gigih dan 

pantang menyerah dalam 
menyelesaikan tugas

9. Memiliki kemampuan berkomunikasi 
dengan baik baik melalui lisan dan 
tulisan

10. Memiliki kemampuan dalam 
mendengarkan secara aktif

11. Memiliki kemampuan membangun 
rapport dan membina hubungan baik 
dengan testee

34 DAK245208 Psikologi Positif 2 1. Menjunjung tinggi nilai nilai Ke-lslaman
yang  meliputi  ketaqwaan  terhadap
Tuhan  YME,  nilai  kemanusian,
internalisasi nilai dan norma; 

2. Menjunjung tinggi nilai Ke-lndonesiaan
yang  meliputi  nasionalisme,  bangga
dan  cinta  tanah  air,  menghargai
keanekaragaman  budaya  serta
memiliki  rasa  tanggung  jawab  pada
negara berdasarkan Pancasila; 

3. Menjunjung tinggi nilai, norma dan etika
akademik yang meliputi kebebasan dan
otonomi akademik; 

4. Menampilkan diri sebagai pribadi yang
jujur,  berakhlak  mulia,  mampu
beradaptasi serta menjadi teladan bagi
masyarakat.

5. Menguasai konsep, model, 
pendekatan, prinsip dan teori tentang 
psikologi positif

6. Memiliki kemampuan menganalisis 
argumen psikologi dalam kaitannya 
dengan isu perkembangan keilmuan 
psikologi positif

7. Memiliki kemampuan dalam 
bekerjasama dan bersinergi di dalam 

Mahasiswa mampu
Menjelaskan  definisi dan pengantar psikologi 
positif

Mahasiswa mampu
Menjelaskan  tentang
psikologi positif dan emosi, psikologi positif
dan motivasi, subjective well
being, leasure, optimal
experience, and
peak performance,  love and
well being, wellness, health
psychology, and
positive coping.

Mahasiswa mampu
Memahami excellence, asthetics, creativity, and 
genius, intervensi untuk meningkatkan 
subjective well being, kesehatan mental
Positif, religion, spirituality
and well being.
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kelompok
8. Memiliki kemampuan untuk gigih dan 

pantang menyerah dalam 
menyelesaikan tugas

9. Memiliki kemampuan berkomunikasi 
dengan baik baik melalui lisan dan 
tulisan

35 DAK245209 Psikologi Abnormal 2 1. Menjunjung tinggi nilai nilai Ke-lslaman
yang  meliputi  ketaqwaan  terhadap
Tuhan  YME,  nilai  kemanusian,
internalisasi nilai dan norma; 

2. Menjunjung tinggi nilai Ke-lndonesiaan
yang  meliputi  nasionalisme,  bangga
dan  cinta  tanah  air,  menghargai
keanekaragaman  budaya  serta
memiliki  rasa  tanggung  jawab  pada
negara berdasarkan Pancasila; 

3. Menjunjung tinggi nilai, norma dan etika
akademik yang meliputi kebebasan dan
otonomi akademik; 

4. Menampilkan diri sebagai pribadi yang
jujur,  berakhlak  mulia,  mampu
beradaptasi serta menjadi teladan bagi
masyarakat.

5. Menguasai konsep, model, 
pendekatan, prinsip dan teori tentang 
psikologi abnormal

6. Memiliki kemampuan menganalisis 
argumen psikologi dalam kaitannya 
dengan isu perkembangan keilmuan 
psikologi abnormal

7. Mampu menganalisis masalah-maslah 
non klinis dan menyajikan alternatif 
masalah

8. Memiliki kemampuan dalam 
bekerjasama dan bersinergi di dalam 
kelompok

9. Memiliki kemampuan untuk gigih dan 
pantang menyerah dalam 
menyelesaikan tugas

Mahasiswa mampu memahami dan 
menjelaskan Sejarah psikologi abnormal ,  
memahami dan menjelaskan Penggolongan dan
metode penanganan perilaku abnormal 
Mahasiswa mampu memahami dan 
menjelaskan Gangguan stress dan 
Kecemasan,Gangguan mood, Depresi dan 
bunuh diri 

Mahasiswa mampu memahami dan 
menjelaskan Simulasi Kasus Abnormal I 

Mahasiswa mampu memahami dan 
menjelaskan Gangguan ketergantungan zat 
terlarang 
Mahasiswa mampu memahami dan 
menjelaskan Gangguan makan, obesitas dan 
gangguan tidur,  Gangguan identitas gender, 
paraphilia dan disfungsi seksual
Mahasiswa mampu memahami dan 
menjelaskan Gangguan Kepribadian

  
Mahasiswa mampu memahami dan 
menjelaskan Simulasi Kasus Abnormal II 
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10. Memiliki kemampuan berkomunikasi 
dengan baik baik melalui lisan dan 
tulisan

36 DAK245302 Konstruksi Alat Ukur 3 1. Menjunjung tinggi nilai nilai Ke-lslaman
yang  meliputi  ketaqwaan  terhadap
Tuhan  YME,  nilai  kemanusian,
internalisasi nilai dan norma; 

2. Menjunjung tinggi nilai Ke-lndonesiaan
yang  meliputi  nasionalisme,  bangga
dan  cinta  tanah  air,  menghargai
keanekaragaman  budaya  serta
memiliki  rasa  tanggung  jawab  pada
negara berdasarkan Pancasila; 

3. Menjunjung tinggi nilai, norma dan etika
akademik yang meliputi kebebasan dan
otonomi akademik; 

4. Menampilkan diri sebagai pribadi yang
jujur,  berakhlak  mulia,  mampu
beradaptasi serta menjadi teladan bagi
masyarakat.

5. menguasai konsep, model, pendekatan
dan prinsip dalam pengukuran psikologi

6. menguasai tahapan penyususunan 
skala psikologi serta konsep dalam 
pengukuran psikologis

7. memiliki kemampuan melakukan 
pengukuran psikologi serta 
mengembangkan instrumen psikologi

8. Memiliki kemampuan dalam 
bekerjasama dan bersinergi di dalam 
kelompok

9. Memiliki kemampuan untuk gigih dan 
pantang menyerah dalam 
menyelesaikan tugas

10. Memiliki kemampuan berkomunikasi 
dengan baik baik melalui lisan dan 
tulisan

Mahasiswa dapat memahami, mengerti, dan 
menjelaskan apa itu tes psikologi, jenis-jenis tes 
psikologi, dan fungsi dari tes psikologi

Mahasiswa mampu menyebutkan dan 
memahami keterbatasan dari tes prestasi 
sehingga menjadi lebih berhati-hati dalam 
mengartikan luaran tes prestasi. 
mampu memahami apa saja yang harus 
dipertimbangkan dalam suatu pengukuran hasil 
belajar.

Mahasiswa mampu menjelaskan dasar 
pembuatan aitem-aitem tes prestasi adalah 
taksonomi Bloom yang kemudian direvisi oleh 
Anderson menjadi taksonomi Anderson, 
menjelaskan mengapa bentuk soal terbaik untuk
digunakan dalam penulisan aitem yang 
membutuhkan pengolahan statistik adalah 
pilihan berganda

Mahasiswa mampu membuat soal-soal pilihan 
ganda yang baik untuk tes prestasi , 
menjelaskan teknik reliabilitas terbaik yang 
dapat digunakan sebagai bagian dari 
pembuatan tes prestasi yang baik, memilih mata
pelajaran atau mata kuliah yang sesuai dan 
memungkinkan untuk dibuat tes prestasinya,  
aitem-aitem mana saja yang memenuhi kriteria 
psikometri secara teoretis untuk dikembangkan 
menjadi tes prestasi.

Mahasiswa mampu menjelaskan aitem-aitem 
mana saja yang memenuhi kriteria psikometri 
secara teoretis untuk dikembangkan menjadi tes
prestasi, proses pembuatan tes prestasi melalui 
analisa kasus 
bagaimana memperlakukan data penelitian 
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dengan baik, termasuk skoring dan entry data. 
Mahasiswa dapat berbagi mengenai kesulitan di 
lapangan dengan teman-teman lainnya 
sehingga terjadi proses belajar bersama 
berdasarkan pengalaman.

Mahasiswa mampu mengukur reliabilitas tes 
prestasi yang sudah dibuat secara manual, 
mengembangkan soft skill dengan presentasi 
dan belajar mempertanggungjawabkan hasil 
pengambilan data serta memahami secara 
menyeluruh mengenai konstruksi alat ukur tes 
prestasi dengan menerima umpan balik dari 
dosen pengampu mata kuliah

37 DAK246202 MSDM 2 1. Menjunjung tinggi nilai nilai Ke-lslaman
yang  meliputi  ketaqwaan  terhadap
Tuhan  YME,  nilai  kemanusian,
internalisasi nilai dan norma; 

2. Menjunjung tinggi nilai Ke-lndonesiaan
yang  meliputi  nasionalisme,  bangga
dan  cinta  tanah  air,  menghargai
keanekaragaman  budaya  serta
memiliki  rasa  tanggung  jawab  pada
negara berdasarkan Pancasila; 

3. Menjunjung tinggi nilai, norma dan etika
akademik yang meliputi kebebasan dan
otonomi akademik; 

4. Menampilkan diri sebagai pribadi yang
jujur,  berakhlak  mulia,  mampu
beradaptasi serta menjadi teladan bagi
masyarakat.

5. Menguasai Konsep, Model, pendekatan
dan prinsip teori tentang 
pengembangan SDM di 
Industri/Organiasasi

6. Memiliki kemampuan menyusun 
strategi pengembangan SDM 

7. Memiliki kemampuan dalam 
bekerjasama dan bersinergi di dalam 
kelompok

8. Memiliki kemampuan untuk gigih dan 

Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian 
MSDM dan Penerapannya

Mahasiswa mampu menjelaskan tentang 
Analisa Jabatan dan Perencanaan Personalia

Mahasiswa mampu menjelaskan konsep Seleksi
dan Wawancara

Mahasiswa mampu menjelaskan konsep 
Penilaian Kinerja dan Pengembangan

Mahasiswa mampu menjelaskan konsep Relasi 
dengan Karyawan

Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai 
konsep Remunerasi
Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai 
Tunjangan
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pantang menyerah dalam 
menyelesaikan tugas

9. Memiliki kemampuan berkomunikasi 
dengan baik baik melalui lisan dan 
tulisan

10. Memiliki kemampuan dalam 
mendengarkan secara aktif

38 DAK246205 Microcounseling 2 1. Menjunjung tinggi nilai nilai Ke-lslaman
yang  meliputi  ketaqwaan  terhadap
Tuhan  YME,  nilai  kemanusian,
internalisasi nilai dan norma; 

2. Menjunjung tinggi nilai Ke-lndonesiaan
yang  meliputi  nasionalisme,  bangga
dan  cinta  tanah  air,  menghargai
keanekaragaman  budaya  serta
memiliki  rasa  tanggung  jawab  pada
negara berdasarkan Pancasila; 

3. Menjunjung tinggi nilai, norma dan etika
akademik yang meliputi kebebasan dan
otonomi akademik; 

4. Menampilkan diri sebagai pribadi yang
jujur,  berakhlak  mulia,  mampu
beradaptasi serta menjadi teladan bagi
masyarakat.

5. Menguasai Konsep, Model, pendekatan
dan prinsip teori psikologi konseling

6. Menguasai konsep dasar konseling, 
psikoedukasi, pelatihan dan psikoterapi

7. Memiliki kemampuan menganalisis 
persoalan psikologis non klinis dan 
menyajikan alternatif pemecahan 
masalah

8. Memiliki kemampuan dalam 
bekerjasama dan bersinergi di dalam 
kelompok

9. Memiliki kemampuan untuk gigih dan 
pantang menyerah dalam 
menyelesaikan tugas

10. Memiliki kemampuan berkomunikasi 
dengan baik baik melalui lisan dan 

Mahasiswa mampu menjelaskan  dinamika 
hubungan dalam konseling dan pentingnya 
pembinaan rapport dengan konseli, 
mengidentifikasi bentuk-bentuk perilaku verbal 
maupun non-verbal baik dari konseli maupun 
konselor dalam proses konseling

Mahasiswa mampu mengaplikasikan 
penggunaan teknik attending dan empati dalam 
konseling, mengengaplikasikan penggunaan 
teknik refleksi perasaan dan eksplorasi dalam 
konseling,  penggunaan teknik bertanya dan 
parafrase dalam konseling,  mengaplikasikan 
penggunaan teknik dorongan minimal dan 
interpretasi dalam konseling

Mahasiswa mampu ngaplikasikan penggunaan 
teknik mengarahkan dan summarizing dalam 
konseling
Mahasiswa mampu memahami dan 
mengaplikasikan penggunaan teknik konfrontasi 
dan fokus dalam konseling, mengaplikasikan 
penggunaan teknik memimpin dan 
mengklarifikasi dalam konseling
mengaplikasikan penggunaan teknik 
memfasilitasi dan mengambil inisiatif dalam 
konseling,  mengaplikasikan penggunaan teknik 
pemberian nasehat dan informasi dalam 
konseling,  mengaplikasikan penggunaan teknik 
merencanakan tindakan dalam konseling
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tulisan
11. Memiliki kemampuan dalam 

mendengarkan secara aktif

39 DAK246203 Tes Psikologi 4 (Tes 
Kepribadian)

2 1. Menjunjung tinggi nilai nilai Ke-lslaman
yang  meliputi  ketaqwaan  terhadap
Tuhan  YME,  nilai  kemanusian,
internalisasi nilai dan norma; 

2. Menjunjung tinggi nilai Ke-lndonesiaan
yang  meliputi  nasionalisme,  bangga
dan  cinta  tanah  air,  menghargai
keanekaragaman  budaya  serta
memiliki  rasa  tanggung  jawab  pada
negara berdasarkan Pancasila; 

3. Menjunjung tinggi nilai, norma dan etika
akademik yang meliputi kebebasan dan
otonomi akademik; 

4. Menampilkan diri sebagai pribadi yang
jujur,  berakhlak  mulia,  mampu
beradaptasi serta menjadi teladan bagi
masyarakat.

5. Menguasai Konsep, Model, pendekatan
dan prinsip teori tentang tes grafis, 
epps dan ssct

6. Mampu melakukan asesmen yang 
meliputi observasi, wawancara serta 
administratot tes psikologi

7. Memiliki kemampuan dalam 
bekerjasama dan bersinergi di dalam 
kelompok

8. Memiliki kemampuan untuk gigih dan 
pantang menyerah dalam 
menyelesaikan tugas

9. Memiliki kemampuan berkomunikasi 
dengan baik baik melalui lisan dan 
tulisan

10. Memiliki kemampuan dalam 
mendengarkan secara aktif

11. Memiliki kemampuan membangun 
rapport dan membina hubungan baik 
dengan testee

Mahasiswa mampu menjelaskan konsep teoritis 
yang mendasari kepribadian manusia

Mahasiswa mampu menjelaskan konsep tes 
yang digunakan dalam tes kepribadian

Mahasiswa mampu melaksanakan administrasi 
dan skoring pada tes Grafis, EPPS dan SSCT

Mahasiswa memiliki karakteristik kepribadian 
yang dibutuhkan sebagai seorang tester yang 
meliputi kemampuan membangun rapport, 
komunikasi dan menjalin relasi yang baik 
dengan orang lain

Mahasiswa mampu melaksanakan sebagai 
tester 
alat tes.
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40
DAK246204

Desain dan Pengelolaan Website 2

1. Menjunjung tinggi nilai nilai Ke-lslaman
yang  meliputi  ketaqwaan  terhadap
Tuhan  YME,  nilai  kemanusian,
internalisasi nilai dan norma; 

2. Menjunjung tinggi nilai Ke-lndonesiaan
yang  meliputi  nasionalisme,  bangga
dan  cinta  tanah  air,  menghargai
keanekaragaman  budaya  serta
memiliki  rasa  tanggung  jawab  pada
negara berdasarkan Pancasila; 

3. Menjunjung tinggi nilai, norma dan etika
akademik yang meliputi kebebasan dan
otonomi akademik; 

4. Menampilkan diri sebagai pribadi yang
jujur,  berakhlak  mulia,  mampu
beradaptasi serta menjadi teladan bagi
masyarakat.

5. Menguasai Konsep, Model, dalam 
penyusunan dan penggunaan website

6. Memiliki kemampuan dalam peyusunan
website dalam kaitannya dengan 
bidang psikologi

7. Memiliki kemampuan dalam 
bekerjasama dan bersinergi di dalam 
kelompok

8. Memiliki kemampuan untuk gigih dan 
pantang menyerah dalam 
menyelesaikan tugas

9. Memiliki kemampuan berkomunikasi 
dengan baik baik melalui lisan dan 
tulisan

10. Memiliki kemampuan dalam 
mendengarkan secara aktif

41 DAK246001 TOEFL Preparation 0 1. Menjunjung tinggi nilai nilai Ke-lslaman
yang  meliputi  ketaqwaan  terhadap
Tuhan  YME,  nilai  kemanusian,
internalisasi nilai dan norma; 

2. Menjunjung tinggi nilai Ke-lndonesiaan
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yang  meliputi  nasionalisme,  bangga
dan  cinta  tanah  air,  menghargai
keanekaragaman  budaya  serta
memiliki  rasa  tanggung  jawab  pada
negara berdasarkan Pancasila; 

3. Menjunjung tinggi nilai, norma dan etika
akademik yang meliputi kebebasan dan
otonomi akademik; 

4. Menampilkan diri sebagai pribadi yang
jujur,  berakhlak  mulia,  mampu
beradaptasi serta menjadi teladan bagi
masyarakat.

5. Menguasai teknik dan tata cara 
pengerjaan tes teofl

6. Memiliki skor prediction toefl sesuai 
yang dipersyaratkan

7. Memiliki kemampuan dalam 
bekerjasama dan bersinergi di dalam 
kelompok

8. Memiliki kemampuan untuk gigih dan 
pantang menyerah dalam 
menyelesaikan tugas

9. Memiliki kemampuan berkomunikasi 
dengan baik baik melalui lisan dan 
tulisan

10. Memiliki kemampuan dalam 
mendengarkan secara aktif

42 DAK246206 Kewirausahaan 2 1. Menjunjung tinggi nilai nilai Ke-lslaman
yang  meliputi  ketaqwaan  terhadap
Tuhan  YME,  nilai  kemanusian,
internalisasi nilai dan norma; 

2. Menjunjung tinggi nilai Ke-lndonesiaan
yang  meliputi  nasionalisme,  bangga
dan  cinta  tanah  air,  menghargai
keanekaragaman  budaya  serta
memiliki  rasa  tanggung  jawab  pada
negara berdasarkan Pancasila; 

3. Menjunjung tinggi nilai, norma dan etika
akademik yang meliputi kebebasan dan
otonomi akademik; 

4. Menampilkan diri sebagai pribadi yang

Mahasiswa paham akan konsep dasar serta jiwa
wirausaha yang didasarkan atas kreatifitas dan 
inovasi

Mahasiswa paham dan mampu menjelaskan 
akan tata cara membentuk dan mendirikan 
usaha baru.

Mahasiswa paham akan perlunya organisasi 
dan manajemen dalam men capai tujuan 
organisasi yang berorientasi laba.

Mahasiswa mampu mempraktekkan apa yang 
sudah dijelaskan diberikan oleh pengajar/ dosen
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jujur,  berakhlak  mulia,  mampu
beradaptasi serta menjadi teladan bagi
masyarakat.

5. Menguasai konsep, metode dan prinsip
sebagai wirausahawan

6. Memiliki kemampuan melakukan 
praktik usaha mandiri

7. Memiliki mindset wirausaha
8. Memiliki kemampuan dalam 

bekerjasama dan bersinergi di dalam 
kelompok

9. Memiliki kemampuan untuk gigih dan 
pantang menyerah dalam 
menyelesaikan tugas

10. Memiliki kemampuan berkomunikasi 
dengan baik baik melalui lisan dan 
tulisan

tentang : “ Teknik dan Strategi Pemasaran 
”Mampu menetapakan pangsa pasar serta 
memahami perhitungan harga pokok produksi & 
harga pokok penjualan

Mahasiswa mampu memahami dan 
menjelaskan pengertian produk serta paham 
akan adanya produck life cycle (PLC). Dan 
dapat menetapkan harga jual

Mahasiswa mampu mempraktekkan apa yang 
sudah dijelaskan oleh dosen,tentang mengelola 
keuangan usaha yang difokuskan pada rencana 
keuangan utk membuat proposal usaha

Mahasiswa mampu membuat proposal usaha 
yang lengkap. Proposal usaha diarahkan untuk 
mengikuti lomba PKMK (Program Kreatifitas 
Mahasiswa Kewirausahaan)

Mahasiswa mampu mem-presentasikan ide 
bisnis dalam konteks penyusunan proposal 
usaha kelompok.

Mahasiswa mampu mem-presentasikan target 
pasar yang dituju dalam konteks penyusunan 
proposal usaha

Mahasiswa mampu mem-presentasikan & 
membuat rencana keuangan serta kelayakan 
dilihat dari aspek keuangan

Mahasiswa mampu mem-presentasikan rencana
usaha untuk melihat kelayakan usaha sesuai 
pedoman PKM Dikti 2016
Mahasiswa mampu mem-presentasikan 
proposal usaha sesuai dengan pedoman PKM 
Dikti 2016
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MATAKULIAH PILIHAN PROGRAM STUDI

NO KODE MATAKULIAH SKS CAPAIAN PEMBELAJARAN MATAKULIAH DESKRIPSI MATAKULIAH

1 DAK246207 Pendidikan Karakter 3

1. Menjunjung tinggi nilai nilai Ke-lslaman yang
meliputi  ketaqwaan  terhadap  Tuhan  YME,
nilai  kemanusian,  internalisasi  nilai  dan
norma; 

2. Menjunjung tinggi nilai Ke-lndonesiaan yang
meliputi  nasionalisme,  bangga  dan  cinta
tanah  air,  menghargai  keanekaragaman
budaya serta memiliki rasa tanggung jawab
pada negara berdasarkan Pancasila; 

3. Menjunjung  tinggi  nilai,  norma  dan  etika
akademik  yang  meliputi  kebebasan  dan
otonomi akademik; 

4. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur,
berakhlak  mulia,  mampu beradaptasi  serta
menjadi teladan bagi masyarakat.

5. Menguasai konsep, model, pendekatan dan
prinsip  teori  mengenai  pendidikan  karakter
di sekolah

6. Menguasai  konseo  dasar  konseling,
psikoedukasi, pelatihan dan psikoterapi 

7. Memiliki  kemampuan  menganalisis
persoalan psikologi non klinis pada peserta
didik serta menyajikan alternatif pemecahan
masalah

8. Mengkaji secara kritis jurnal dan buku hasil
riset  tentang  teori  dan  konsep  pendidikan
karakter

9. Mampu berkomunikasi dengan baik

Mahasiswa mampu menjelaskan Pentingnya 
pendidikan karakter, Hakikat dan tujuan 
karakter, Pendekatan pendidikan karakter, Ciri 
dasar pendidikan karakter, Sasaran 
pendidikan karakter, Basis desain pendidikan 
karakter, Strategi dalam pembentukan 
pendidikan karakter, Pendidikan karakter di 
sekolah, Strategi dalam membiasakan 
pendidikan, berkarakter di sekolah, Pembinaan
karakter oleh keluarga, Strategi menciptakan 
masyarakat yang berkarakter.

Menganalisis jurnal pernelitian tentang 
pendidikan karakter pada peserta didik

Mahasiswa membuat rancangan kegiatan 
analisis kebutuhan pelatihan pendidikan 
karakter bagi peserta didik

2 DAK246208 BK di Sekolah 3 1. Menjunjung tinggi nilai nilai Ke-lslaman yang
meliputi  ketaqwaan  terhadap  Tuhan  YME,
nilai  kemanusian,  internalisasi  nilai  dan

Mahasiswa mampu menguraikan Pentingnya 
bimbingan dan konseling di sekolah, Konsep 
dasar bimbingan dan konseling di sekolah, 
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norma; 
2. Menjunjung tinggi nilai Ke-lndonesiaan yang

meliputi  nasionalisme,  bangga  dan  cinta
tanah  air,  menghargai  keanekaragaman
budaya serta memiliki rasa tanggung jawab
pada negara berdasarkan Pancasila; 

3. Menjunjung  tinggi  nilai,  norma  dan  etika
akademik  yang  meliputi  kebebasan  dan
otonomi akademik; 

4. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur,
berakhlak  mulia,  mampu beradaptasi  serta
menjadi teladan bagi masyarakat.

5. Menguasai konsep, model, pendekatan dan
prinsip – prinsip teori bimbingan konseling di
sekolah

6. Menguasai  konsep  dasar  konseling,
psikoedukasi dan pelatihan

7. Memiliki  kemampuan  dalam  menganalisis
persolalan  psikologis  non  klinis  dan
menyajikan alternatif masalah

8. Memiliki  kemampuan  dalam  dalam
melakukan  intervensi  menggunakan
konseling,  psikoedukasi,  pelatihan  dan
teknik intervensi lain yang diperbolehkan

Karakteristik konselor   bimbingan dan 
konseling di sekolah , Bidang-bidang dalam 
bimbingan dan konseling di sekolah, layanan 
dalam bimbingan dan konseling , program 
dalam bimbingan dan konseling di sekolah, 
evaluasi program bimbingan dan konseling di 
sekolah, peran pengawas dalam 
pengembangan layanan bimbingan dan 
konseling di sekolah

Melakukan analisis pada kasus kasus 
kenalakalam remaja disekolah serta 
menyajikan alternatif pemecahan masalah

Mengkaji secara kritis jurnal dan hasil 
penelitian mengenai bimbingan dan konseling 
di sekolah

3 DAK246209 Hambatan dan Ganggung 
Perkembangan

3 1. Menjunjung tinggi nilai nilai Ke-lslaman yang
meliputi  ketaqwaan  terhadap  Tuhan  YME,
nilai  kemanusian,  internalisasi  nilai  dan
norma; 

2. Menjunjung tinggi nilai Ke-lndonesiaan yang
meliputi  nasionalisme,  bangga  dan  cinta
tanah  air,  menghargai  keanekaragaman
budaya serta memiliki rasa tanggung jawab
pada negara berdasarkan Pancasila; 

3. Menjunjung  tinggi  nilai,  norma  dan  etika
akademik  yang  meliputi  kebebasan  dan
otonomi akademik; 

4. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur,
berakhlak  mulia,  mampu beradaptasi  serta
menjadi teladan bagi masyarakat.

5. Menguasai model, konsep, pendekatan dan

Mahasiswa mampu menguraikan konsep  
dasar hambatan dan gangguan 
perkembangan anak, Aspek-aspek 
perkembangan anak
Deteksi dini gangguan perkembangan anak, 
Gangguan belajar, Gangguan bicara dan 
bahasa, Gangguan perkembangan fisik, 
Retardasi Mental
Sindrom Down, Cerebral palsy
Gangguan perilaku dan emosi (Autisme), 
Gangguan motorik (Tourette syndrome)

Mahasisw  mampu  menganalisis  masalah-
masalah  perkembangan  pada  anak  dan
menyajikan alternatif pemecahan masalah
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prinsip  teoritik  mengenai  hambatanm  dan
gangguan perkemngan pada anak

6. Mampu  menganalisis  permasalahan  dan
hambatan  perkembangan  pada anak  serta
menyajikan alternatif masalah

7. Memiliki  kemampuan  dalam  melakukam
intervensi  psikologi  dengan  menggunakan
konseling,  psikoedukasi  dan  teknik
intervensi lain yang diperbolehkan

8. Memiliki  kemampuan  dalam  menganalisis
dan mengkaji jurnal bidang perkembangan

9. Memiliki komunikasi yang baik
10. Memiliki  kemampuan  menyajikam  konsep,

argumen, makalah hasil analisis

Mampu mengkaji secara kritis jurnal penelitian
hambatan dan gangguan oerkembangan pada
anak

4 DAK246210 Patologi dan Rehabilitasi Sosial 3 1. Menjunjung tinggi nilai nilai Ke-lslaman yang
meliputi  ketaqwaan  terhadap  Tuhan  YME,
nilai  kemanusian,  internalisasi  nilai  dan
norma; 

2. Menjunjung tinggi nilai Ke-lndonesiaan yang
meliputi  nasionalisme,  bangga  dan  cinta
tanah  air,  menghargai  keanekaragaman
budaya serta memiliki rasa tanggung jawab
pada negara berdasarkan Pancasila; 

3. Menjunjung  tinggi  nilai,  norma  dan  etika
akademik  yang  meliputi  kebebasan  dan
otonomi akademik; 

4. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur,
berakhlak  mulia,  mampu beradaptasi  serta
menjadi teladan bagi masyarakat.

5. Menguasai konsep, model, pendekatan dan
prinsip  teori  mengenai  patologi  dan
rehabilitasi sosial

6. Mempau  menganalisis  permaslahan-
permalasahan  sosial  dan  menyajikan
alternatif pemecahan msalah

7. Mengkaji  secara  kritis  jurnal  penelitian
tentang patologi dan rehabilitasi sosial

Mahasiswa mampu menyajikan Konsep dasar 
patologi yang meliputi pengertian, sejarah dan
tujuan patologi dan rehabilitasi sosial, 
Pengertian dan bentuk perubahan sosial, 
Teori-teori perubahan sosial, Proses 
perubahan sosial,  Fase dan perkembangan 
patologi sosial,  Individu sosiopathik, 
Masalah-masalah sosial, Macam-macam 
masalah sosial , Pemecahan masalah social.

Mampu menganalisis masalah-masalah sosial 
melalui kasus –kasus  dan menyajikam 
alternatif pemecahan masalah.

Mengkaji secara kritis jurnal hasil penelitian 
mengenai patologi dan rehabilitasi sosial
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8. Menyajikan konsep, argumen dan makalah
hasil analisis secara lisan dan tertulis

5 DAK246211 Psikologi Keluarga 3

1. Menjunjung tinggi nilai nilai Ke-lslaman yang
meliputi  ketaqwaan  terhadap  Tuhan  YME,
nilai  kemanusian,  internalisasi  nilai  dan
norma; 

2. Menjunjung tinggi nilai Ke-lndonesiaan yang
meliputi  nasionalisme,  bangga  dan  cinta
tanah  air,  menghargai  keanekaragaman
budaya serta memiliki rasa tanggung jawab
pada negara berdasarkan Pancasila; 

3. Menjunjung  tinggi  nilai,  norma  dan  etika
akademik  yang  meliputi  kebebasan  dan
otonomi akademik; 

4. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur,
berakhlak  mulia,  mampu beradaptasi  serta
menjadi teladan bagi masyarakat.

5. Menguasasi  konsep,  model,  pendekatan
dan prinsip teori psikologi keluarga

6. Memiliki  kemampuan  menganalisis
permaslaahan  perilaku  dalam  setting
keluragna  dan  menyajikan  alternatif
pemecahan masalah

Mahasiswa mampu menguraikan Perspektif 
tentang kedekatan hubungan / teori 
perkembangan cinta dan kesiapan pernikahan,
Konsep keluarga (Definisi keluarga,Struktur 
keluarga,Macam-macam relasi yang terjalin 
dalam keluarga, Fungsi keluarga,Sistem 
keluarga), Keanekaragaman budaya dan 
keanekaragaman struktur keluarga : kekuatan 
dan tantangan dalam keluarga , Dinamika 
pernikahan dan keluarga, Konflik dan resolusi 
konflik, Kedekatan dalam seksual / sexual 
intimacy (Pertemanan, kedekatan dsan 
kesendirian), Kencan, pemilihan calon dan 
hidup bersama , Menikah : Bangunan pondasi 
yang kuat  dalam berumah tangga, Fase 
menjadi orang tua: kepuasan dan tantangan , 
Penyalahgunaan stress dan masalah keluarga,
perceraian dan dampak pada keluarga 
(Perceraian, orang tua tunggal dan keluarga 
tiri ), Kematian dan dampak pada keluarga, 
Memperkuat pernikahan dan keluarga besar

Menanalisis kasus-kasus atau permasalahan 
keluarga dan menyajikam alternatif 
penyelesaian masalah

6 DAK246212 Psikologi Indigeneous 3 1. Menjunjung tinggi nilai nilai Ke-lslaman yang
meliputi  ketaqwaan  terhadap  Tuhan  YME,
nilai  kemanusian,  internalisasi  nilai  dan
norma; 

2. Menjunjung tinggi nilai Ke-lndonesiaan yang
meliputi  nasionalisme,  bangga  dan  cinta
tanah  air,  menghargai  keanekaragaman
budaya serta memiliki rasa tanggung jawab
pada negara berdasarkan Pancasila; 

Mahasiswa mampu menguraikan Pengertian 
Indigenous Psychology, posisi Indigenous 
Psychology di hadapan psikologi Barat, dan 
perbedaan Indigenous Psychology  dg 
psikologi budaya maupun psikologi linbud, 
Sejarah Indigenous Psychology P di dunia, 
Perkembangan Indigenous Psychology P di 
dunia, Contoh2 penelitian Indigenous 
Psychology di Asia, Kritik terhadap Indigenous 
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3. Menjunjung  tinggi  nilai,  norma  dan  etika
akademik  yang  meliputi  kebebasan  dan
otonomi akademik; 

4. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur,
berakhlak  mulia,  mampu beradaptasi  serta
menjadi teladan bagi masyarakat.

5. Menguasai konsep, model, pendekatan dan
prinsip teori psikologi indigenous

6. Mampu  menganalisis  argumen  tentang
psikologi indogenous

7. Mengkaji secara kritis jurnal hasil penelitian
psikologi indigenous

Psychology atau perdebatan ttg Indigenous 
Psychology, Sejarah Indigenous Psychology  
di Indonesia (termasuk mengenal tokoh2nya), 
Perkembangan Indigenous Psychology di 
Indonesia, Contoh2 penelitian Indigenous 
Psychology di Indonesia, terutama di UGM, 
Ilustrasi model Indigenous Psychology yang 
baru dikembangkan oleh UGM, Hubungan 
lembaga/riset Indigenous Psychology di 
Indonesia dg lembaga/riset Indigenous 
Psychology di dunia , Hubungan antar 
lembaga Indigenous Psychology di Indonesia 
(untuk melihat konektivitas nasional) 
Indigenous Psychology, Tantangan Indigenous
Psychology di Indonesia
Masa depan IP di Indonesia

7 DAK246213 Assesmen Klinis 3 1. Menjunjung tinggi nilai nilai Ke-lslaman yang
meliputi  ketaqwaan  terhadap  Tuhan  YME,
nilai  kemanusian,  internalisasi  nilai  dan
norma; 

2. Menjunjung tinggi nilai Ke-lndonesiaan yang
meliputi  nasionalisme,  bangga  dan  cinta
tanah  air,  menghargai  keanekaragaman
budaya serta memiliki rasa tanggung jawab
pada negara berdasarkan Pancasila; 

3. Menjunjung  tinggi  nilai,  norma  dan  etika
akademik  yang  meliputi  kebebasan  dan
otonomi akademik; 

4. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur,
berakhlak  mulia,  mampu beradaptasi  serta
menjadi teladan bagi masyarakat.

5. Menguasai  konsep,  model,  prinsip  dalam
asesmen psikologi klinis

6. Memiliki  kemampuan  dalam  analisis
persoalan  psikologi  s  non klinis,  persoalan
perilaku  serta  menyajikan  alternatif
pemecahan masalah

7. Memiliki  kemampuan  asesmen  meliputi
administrasi pada tes RO dan tes TAT

8. Memiliki  kemampuan  membangun
rapport/hubungan baik

Mahasiswa mampu menguraikan Konsep 
dasar evaluasi, assesmen, pengukuran dan 
tes, Pengertian assesmen klinis, tujuan dan 
sasaran asesmen klinis, etode dalam 
assesmen klinis, Komponen dalam proses 
assesmen klinis, Wawancara klinis
Anamnesa dan bentuk-bentuk, awancara 
klinis, Observasi klinis, Assesmen behavioral, 
Strategi dalam assesmen behavioral, 
Cognitive self reports inventories, Assesmen 
kepribadian
Assesmen neuropsikologis, Assesmen 
pemfungsian intelektual, 

Administrator pada tes RO dan tes TAT
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8 DAK246214 Teknik-teknik Psikoterapi 3

1. Menjunjung tinggi nilai nilai Ke-lslaman yang
meliputi  ketaqwaan  terhadap  Tuhan  YME,
nilai  kemanusian,  internalisasi  nilai  dan
norma; 

2. Menjunjung tinggi nilai Ke-lndonesiaan yang
meliputi  nasionalisme,  bangga  dan  cinta
tanah  air,  menghargai  keanekaragaman
budaya serta memiliki rasa tanggung jawab
pada negara berdasarkan Pancasila; 

3. Menjunjung  tinggi  nilai,  norma  dan  etika
akademik  yang  meliputi  kebebasan  dan
otonomi akademik; 

4. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur,
berakhlak  mulia,  mampu beradaptasi  serta
menjadi teladan bagi masyarakat.

5. Menguasai  konsep,  model,  pendekatan
dalam teknik psikoterapi

Mahasiswa mampu menguraikan Konsep 
dasar psikoterapi, Prinsip-prinsip perilaku 
manusia, Efektivitas psikoterapi, Pendekatan 
dalam psikoterapi, Terapi kelompok, Terapi 
keluarga dan pasangan, Psikoterapi 
psikodinamika (Freud), Person centered 
therapy, Analisis transaksional, Terapi 
perilaku, Terapi kognitif, Terapi eksistensial 
humanistik
Terapi integrative

Mampu menerapkan teknik terapi pada 
masalah masalah yang sifatnya non klinis

9 DAK246215 Neuropsikologi

3 1. Menjunjung tinggi nilai nilai Ke-lslaman yang
meliputi  ketaqwaan  terhadap  Tuhan  YME,
nilai  kemanusian,  internalisasi  nilai  dan
norma; 

2. Menjunjung tinggi nilai Ke-lndonesiaan yang
meliputi  nasionalisme,  bangga  dan  cinta
tanah  air,  menghargai  keanekaragaman
budaya serta memiliki rasa tanggung jawab
pada negara berdasarkan Pancasila; 

3. Menjunjung  tinggi  nilai,  norma  dan  etika
akademik  yang  meliputi  kebebasan  dan
otonomi akademik; 

4. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur,
berakhlak  mulia,  mampu beradaptasi  serta
menjadi teladan bagi masyarakat.

5. Menguasai konsep, model, pendekatan dan
prinsip prinsip dalam neuropsikologi

Mahasiswa mampu menguraikan Konsep 
dasar neuropsikologi, Sistem saraf, Sistem 
saraf pusat, Sistem somatosensory, Hubungan
otak dan perilaku, Metode asesmen dalam 
neuropsikologi, Gangguan penyalahgunaan 
alcohol dan obat-obatan
Degenerative disorder, Narkolepsi, Gangguan 
Bahasa (Afasia), Gangguan executive function

10 DAK246216 Pelatihan dan Pengembangan 3 1. Menjunjung tinggi nilai nilai Ke-lslaman yang
meliputi  ketaqwaan  terhadap  Tuhan  YME,
nilai  kemanusian,  internalisasi  nilai  dan
norma; 

2. Menjunjung tinggi nilai Ke-lndonesiaan yang

Mahasiswa mampu menguraikan Konsep 
dasar pelatihan dan pengembangan 
(pengertian, dasar kebutuhan pelatihan dan 
pengembangan, tujuan dan manfaat), 
Kebutuhan pelatihan, Pelaksanaan pelatihan, 
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meliputi  nasionalisme,  bangga  dan  cinta
tanah  air,  menghargai  keanekaragaman
budaya serta memiliki rasa tanggung jawab
pada negara berdasarkan Pancasila; 

3. Menjunjung  tinggi  nilai,  norma  dan  etika
akademik  yang  meliputi  kebebasan  dan
otonomi akademik; 

4. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur,
berakhlak  mulia,  mampu beradaptasi  serta
menjadi teladan bagi masyarakat.

5. Menguasai konsep, model, pendekatan dan
prinsip  dalam  kegiatan  pelatihan  dan
pengembangan

6. Mampu  melekukan  analisis  kebutuhan
pelatihan, metode serta teknik pelatihan

7. Mampu  berkolaborasi  dan  bersinergi  di
dalam kelompok

Eksperiential learning, Pengembangan 
pelatihan: training need assesment (TNA), 
Pengembangan pelatihan: Menentukan 
objective pelatihan, Pengembangan pelatihan: 
merancang dan mendesain pelatihan, 
Pengembangan pelatihan: metode 
pembelajaran dan fasilitasi dalam pelatihan, 
Pengembangan pelatihan: evalusasi hasil 
pelatihan, Mengembangkan modul pelatihan
Media dan alat bantu dalam pelatihan

Membuat desain analisis kebutuhan pelatihan 
dan rancangan pelatihan sesuai dengan 
kebutuhan

11 DAK246217 Analisis Jabatan 3

1. Menjunjung tinggi nilai nilai Ke-lslaman yang
meliputi  ketaqwaan  terhadap  Tuhan  YME,
nilai  kemanusian,  internalisasi  nilai  dan
norma; 

2. Menjunjung tinggi nilai Ke-lndonesiaan yang
meliputi  nasionalisme,  bangga  dan  cinta
tanah  air,  menghargai  keanekaragaman
budaya serta memiliki rasa tanggung jawab
pada negara berdasarkan Pancasila; 

3. Menjunjung  tinggi  nilai,  norma  dan  etika
akademik  yang  meliputi  kebebasan  dan
otonomi akademik; 

4. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur,
berakhlak  mulia,  mampu beradaptasi  serta
menjadi teladan bagi masyarakat.

5. Menguasai konsep, model, pendekatan dan
prinsip  teori  dalam  penyusunan  analisis
jabatan

Mahasiswa mampu menguraikan Proses 
rekrutmen dan siklus the human capital life , 
Kompetensi kerja , Konsep analisa jabatan , 
implementasi job description , metode analisis 
jabatan, Membangun SDM kapabilitas dan 
kompetensi, Intrumen job description berbasis 
kompetensi, Proses analisis jabatan, membuat
laporan analisis jabatan 
analisis studi kasus

praktik membuat job description berbasis pada
kompetensi

12 DAK246218 Penilaian Kinerja 3 1. Menjunjung tinggi nilai nilai Ke-lslaman yang
meliputi  ketaqwaan  terhadap  Tuhan  YME,
nilai  kemanusian,  internalisasi  nilai  dan

Mahasiswa  mampu  menguraikan  Konsep
Dasar Penilaian Kinerja,  Produktivitas Kerja &
Karier  Kerja,  Perencanaan  Kinerja,  Proses
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norma; 
2. Menjunjung tinggi nilai Ke-lndonesiaan yang

meliputi  nasionalisme,  bangga  dan  cinta
tanah  air,  menghargai  keanekaragaman
budaya serta memiliki rasa tanggung jawab
pada negara berdasarkan Pancasila; 

3. Menjunjung  tinggi  nilai,  norma  dan  etika
akademik  yang  meliputi  kebebasan  dan
otonomi akademik; 

4. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur,
berakhlak  mulia,  mampu beradaptasi  serta
menjadi teladan bagi masyarakat.

5. Menguasai konsep, model, pendekatan dan
prinsip teori penilaian kinerja

Manajemen  Kinerja,  Konsep  Performance
Appraisal,  Komponen  Penilaian
Kinerja,Kesalahan  dalam  penilaian  kinerja,
Optimalisasi  Dan  Penilaian  Kinerja,  model  –
model penilaian kinerja

Membuat  instrumen  penilaian  kinerja  pada
jabatan tertentu yang berbasis pada keadilan
dan kepuasan kerja

36
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DISTRIBUSI MATAKULIAH PERSEMESTER

SEMESTER I

No KODE Matakuliah SKS

1 INS201201 Al-Qur'an 2

2 INS201202 Pancasila 2

3 INS201203 Akhlak Tasawuf 2

4 INS201204 Ilmu Tauhid (Believe Psychology) 2

5 INS201205 Hadits 2

6 INS201206 Bahasa Indonesia 2

7 INS201207 Bahasa Arab I 2

8 INS201208 Bahasa Inggris I 2

9 INS201209 Filsafat Ilmu 2

10 DAK241211 Psikologi Umum I 2

Total 20

SEMESTER II

No KODE Matakuliah SKS

1 INS202204 Tafsir Ayat Psikologi 2

2 INS202205 Fiqih (Psikologi Ibadah) 2

3 INS202202 Studi Islam Indonesia 2

4 INS202206 Kewarganegaraan 2

5 INS202201 Bahasa Arab II 2

6 INS202203 Bahasa Inggris II 2

7 DAK242208 Filsafat Manusia 2

8 DAK242313 Psikologi Umum II 2

9 DAK242314 Psikologi Perkembangan I 3

10 DAK242211 Pengantar Psikologi Islam 2

11 DAK242212 Pengantar Tes Psikologi 2

Total 23
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SEMESTER III

No KODE Matakuliah SKS

1 DAK203201 Sosiologi dan Antropologi 2

2
DAK243311

Psikologi Perkembangan II 3

3 DAK243310 Psikologi Klinis 3

4 DAK243309 Psikologi Pendidikan 3

5 DAK243207 Psikologi Sosial I 3

6 DAK243312 Psikologi Konseling 3

7 DAK243205 Psikologi Belajar 3

8 DAK243209 Biopsikologi 2

9 DAK243206 Tes Psikologi 1 (Tes Inteligensi) 2

Total 24

SEMESTER IV

No KODE Matakuliah SKS

1 DAK244216 Metode Riset Kualitatif 2

2
DAK244309

Psikologi Industri dan Organisasi
3

3 DAK244213 Kesehatan Mental 2

4 DAK244311 Psikologi Kepribadian I 3

5
DAK244311

Observasi dan Wawancara
3

6 DAK244312 Psikologi Sosial II 3

7 DAK244206 Kode Etik Psikologi 2

8
DAK244207

Tes Psikologi 2 (Tes Bakat dan Minat)
2

9 DAK244214 Statistika I 2

10 DAK244215 Psikologi Kognitif 2

Total 24
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SEMESTER V
No KODE Matakuliah SKS

1 DAK245201 Metode Penelitian Kuantitatif 2
2 DAK245202 Statistika II 2
3 DAK245203 Psikometri 2
4 DAK245301 Psikologi Kepribadian II 3
5 DAK245204 Psikologi Eksperimen 2
6 DAK245206 Psikoterapi Islam 2
7 DAK245215 Psikologi Profetik 2
8 DAK245207

Tes Psikologi 3 (Tes Seleksi Rekruitmen)
2

9 DAK245208 Psikologi Positif 2
10 DAK245209 Psikologi Abnormal 2
11 DAK245302

Konstruksi Alat Ukur
3

Total 24

SEMESTER VI

No KODE Matakuliah SKS

1 DAK246202 MSDM 2

2 DAK246205 Microcounseling 2

3 DAK246203 Tes Psikologi 4 (Tes Kepribadian) 2

4
DAK246204

Desain dan Pengelolaan Website 2

5 DAK246001 TOEFL Preparation 0

6 DAK246206 Kewirausahaan 2

Matakuliah Pilihan (Maksimal pengambilan 9 SKS)

1 DAK246207 Pendidikan Karakter 3

2 DAK246208 BK di Sekolah 3

3 DAK246209 Hambatan dan Ganggung Perkembangan 3

4 DAK246210 Patologi dan Rehabilitasi Sosial 3

5 DAK246211 Psikologi Keluarga 3

6 DAK246212 Psikologi Indigeneous 3

7 DAK246213 Assesmen Klinis 3

8 DAK246214 Teknik-teknik Psikoterapi 3

9 DAK246215 Neuropsikologi 3

10 DAK246216 Pelatihan dan Pengembangan 3

11 DAK246217 Analisis Jabata 3

12 DAK246218 Penilaian Kinerja 3

Total SKS Semester VI 19
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SEMESTER VII

No KODE Matakuliah SKS

1 INS207401 KKN Tematik 4

2 DAK207202 Seminar Proposal 2

3 DAK207401 PPL 4

Total 10

SEMESTER VIII

No KODE Matakuliah SKS

1 DAK208601 Skripsi 6

Total 6
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