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A. Kompetensi  

Dengan mengikuti mata kuliah Psikologi Pendidikan  mahasiswa diharapkan 

dapat memahami konsep dasar dan keguanaan psikologi pendidikan, masalah 

pembelajaran, dan  berkomunikasi dalam interaksi pendidikan santun, empatik, 

dan efektif. 

B. Pengalaman belajar 

Mahasiswa perlu mengkaji Konsep dasar psikologi pendidikan (definisi, tujuan, 

ruang lingkup,  hubungan psikologi dengan pendidikan, struktur keterkaitan antar 

teori-teori belajar), Belajar dan pinsip-prinsip pembelajaran, Faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar,  Perbedaan individu dan prestasi belajarnya, 

Keterlibatan siswa dalam belajar, Hubungan antara lingkungan dengan kegiatan 

dan hasil belajar, Hubungan masyarakat dan budaya dengan kegiatan dan hasil 

belajar, Hubungan antara kemampuan bahasa dan membaca dengan kegiatan 

belajar, Penyimpangan perilaku, Pemecahan masalah perilaku, Konsep 

pendidikan khusus, interaksi komunikasi guru dengan siswa di dalam dan di luar 

kelas, interaksi komunikasi guru dengan guru dan pimpinan, interaksi komunikasi 

guru dengan orang tua siswa. 

 

C. Pokok Bahasan 

PERTEMUAN 

KE 

POKOK BAHASAN 

1 1.Kontrak Belajar 

2. Konsep dasar psikologi pendidikan (definisi, tujuan, ruang 

lingkup,  hubungan psikologi dengan pendidikan, struktur 

keterkaitan antar teori-teori belajar) 

2 Belajar dan pinsip-prinsip pembelajaran 

3 - 4 Faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

5 -6 Perbedaan individu dan prestasi belajarnya 

7 Keterlibatan siswa dalam belajar 

8 Hubungan antara lingkungan dengan kegiatan dan hasil 

belajar 

9 UTS 

10-11 Hubungan masyarakat dan budaya dengan kegiatan dan hasil 

belajar 

12-13 Hubungan antara kemampuan bahasa dan membaca dengan 

kegiatan belajar 

13 Penyimpangan perilaku, Pemecahan masalah perilaku, 

Konsep pendidikan khusus 

14 Interaksi komunikasi guru dengan siswa di dalam dan di luar 

kelas 

15 Interaksi komunikasi guru dengan guru dan pimpinan 

16 Interaksi komunikasi guru dengan orang tua siswa 



 

D. Evaluasi 

 

JENIS BOBOT 

Keaktifan dalam kuliah 10 % 

Performen dan kehadiran dalam kuliah  10 % 

Tugas penyusunan rencana observasi ke 

sekolah 

10 % 

Praktik observasi ke sekolah 20 % 

UTS 25 % 

UAS 25 % 
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