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Buku Pedoman Program Magister Psikologi ini 

disusun melalui kolaborasi antara dosen, tenaga 

kependidikan, dan alumni Fakultas Psikologi 

Universitas Sanata Dharma. Buku ini tidak 

dimaksudkan sebagai dokumen yang fixed, 

melainkan menjadi pedoman untuk 

penyelenggaraan pendidikan dan panduan 

untuk mendialogkan proses-proses pembelajaran 

di Program Magister Psikologi Fakultas Psikologi 

Universitas Sanata Dharma. 
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P E N G A N T A R 
 

 

Kontekstualitas progresif adalah pertimbangan strategis 

dalam menjalankan proses pendidikan. Fakultas Psikologi Sanata 

Dharma meyakini bahwa proses pendidikan mesti berkaca pada 

perkembangan realitas persoalan dan kebutuhan yang aktual 

dalam masyarakat. Membaca berbagai tanda zaman dan 

merefleksikannya dalam pertimbangan kebijakan guna 

menyelenggarakan proses pendidikan adalah bagian penting yang 

menjadi basis penyusunan sistem tata kerja dalam layanan 

pendidikan yang tertuang dalam materi, sekuensi, dan metode 

pengajaran Program Studi Magister Psikologi Universitas Sanata 

Dharma (USD). 

Buku pedoman akademik ini berisi tentang semua hal yang 

terkait dengan penyelenggaraan pendidikan di Program Studi 

Magister Psikologi USD. Setiap bagian konten buku ini diawali 

senarai konteks historis dan visi-misi. Selanjutnya, buku ini 

memaparkan tentang struktur kurikulum Program Studi Magister 

Psikologi USD yang telah disesuaikan dengan regulasi umum 

pemerintah dan tuntutan masyarakat yang aktual. Selain itu, 

berbagai ketentuan dan aturan yang mendukung terlaksananya 

proses pendidikan juga melengkapi konten dalam buku pedoman 

ini. 

Buku pedoman ini diharapkan dapat memberikan informasi 

yang lengkap; yang mampu mendukung semua sivitas akademika 

untuk berperan dalam proses pendidikan secara efektif. Buku ini 

juga diharapkan agar dapat memberikan acuan resmi tentang 

penyelenggaraan pendidikan di Program Studi Magister Psikologi 

USD. Melalui konten-konten yang telah diupayakan sedemikian 

rupa supaya mudah dibaca dan dicerna, semoga buku ini dapat 
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menjadi inspirasi dalam menyelenggarakan pendidikan pada 

Program Studi Magister Psikologi USD. 

Barangkali ada satu dua hal yang menjadi keterbatasan buku 

ini, karena satu dan lain hal yang belum dapat kami antisipasi. Atas 

segala keterbatasan tersebut, kami memohon maaf seraya 

memohon masukan dan komunikasi bagi perbaikan buku 

pedoman ini, sehingga kami dapat belajar dan memperbaiki 

kualitasnya.  

Akhirnya, kami mengucap syukur kepada Bapa untuk 

semua kesempatan dan pengalaman dalam penyelenggaraan 

pendidikan di Program Studi Magister Psikologi USD. Tidak lupa 

kami mengucapkan terimakasih kepada para pendiri fakultas, 

pengurus fakultas, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, 

alumni, dan mitra yang telah memberikan inspirasi dan kontribusi; 

baik dalam penyusunan maupun implementasi buku pedoman ini. 

Salam semangat belajar! Et ipsa scientia potestas est. 

 

Dr. YB. Cahya Widiyanto, M.Si. 

Dekan Fakultas Psikologi 
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KETENTUAN UMUM 

 

A. Batasan Istilah 

Dalam panduan akademik ini yang dimaksud dengan: 

1. Program Studi Magister Psikologi USD adalah program 

pendidikan yang diselenggarakan oleh Fakultas 

Psikologi Universitas Sanata Dharma dengan sistem 

kuliah terstruktur yang diakhiri dengan penulisan tesis 

berdasarkan hasil penelitian empirik mandiri. 

2. Penanggung jawab Program Studi Magister Psikologi 

USD adalah Dekan Fakultas Psikologi USD. 

3. Pengelola Program Studi Magister Psikologi USD adalah 

pejabat yang diangkat oleh Dekan untuk mengelola 

Program Studi Magister Psikologi USD. 

4. Mahasiswa Program Studi Magister Psikologi USD 

adalah seseorang yang terdaftar pada semester tertentu 

dan sedang mengikuti pendidikan di Program Studi 

Magister Psikologi USD. 

5. Tesis adalah karya tulis akademik hasil penelitian 

empirik dalam bidang Psikologi yang dilakukan secara 

mandiri oleh mahasiswa sebagai tugas akhir untuk 

mendapatkan gelar Magister Psikologi. 

 

B. Dokumen Sumber 

Dokumen Akademik Penyelenggaraan Program 

Magister Psikologi ini disusun dengan mengacu pada 

beberapa dokumen sumber yaitu: 

1. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, 

dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 

715/E/0/2022 tentang Izin Pembukaan Program Studi 

Psikologi Program Magister pada Universitas Sanata 
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Dharma di Yogyakarta yang Diselenggarakan Oleh 

Yayasan Sanata Dharma 

2. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi Nomor 257/M/KPT/2017 tentang Nama 

Program Studi pada Perguruan Tinggi 

3. Keputusan Rektor Universitas Sanata Dharma Nomor 

300g.1/Rektor/IX/2018 Tentang Peraturan Akademik 

Program Magister Universitas Sanata Dharma 

4. Surat Keputusan AP2TPI Nomor 02 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Surat Keputusan AP2TPI 

Nomor 01 Tahun 2014 tentang Inti Program Studi 

Psikologi Sains Jenjang Magister 

5. Kode Etik Psikologi Indonesia Himpunan Psikologi 

Indonesia Juni 2010 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan 

Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia nomor 162/DlKTl/Kep/1996, Fakultas dan Program Studi 

(Prodi) S1 Psikologi Universitas Sanata Dharma (USD) didirikan 

pada 4 Juni 1996. Persiapan pembukaan Fakultas Psikologi USD 

dilakukan oleh tim yang terdiri dari lima dosen Prodi Bimbingan 

dan Konseling, Jurusan Ilmu Pendidikan, Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan (FKIP) USD yang berlatar belakang pendidikan 

Psikologi. Kerja tim kecil ini terbantu berkat keterbukaan, 

dorongan dan jasa bantuan Prof. Dr. Masrun, M.A., guru besar 

Psikologi emeritus dari Fakultas Psikologi Universitas Gadjah 

Mada (UGM), yang saat itu masih menjabat Ketua Konsorsium 

ilmu Psikologi. Pada mulanya, Fakultas Psikologi berkantor di 

kompleks LPUSD Kampus II Mrican untuk kemudian berpindah 

ke Kampus I Mrican. Pada 18 Agustus 1999, Fakultas Psikologi 

pindah ke Kampus III Paingan. Pada 2023, Fakultas Psikologi 

mendirikan Program Magister Psikologi. 

Program Magister Psikologi Universitas Sanata Dharma 

mewadahi semua calon mahasiswa yang berminat pada keadilan 

sosial, masalah sosial, kesehatan mental, dan pelayanan sosial.  

Program ini bertujuan menghasilkan lulusan yang mempunyai 

integritas untuk memperjuangkan kebenaran dan mampu 

mengelola penelitian melalui pemikiran kritis yang mendalam.  

Lulusan Program Magister Psikologi Universitas Sanata Dharma 

diharapkan mampu melakukan penelitian yang bersifat 
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mengembangkan keilmuan dan mempunyai kontribusi bagi 

masyarakat. 

Dalam menyelenggarakan pendidikan, Program Magister 

Psikologi berpedoman pada visi dan misi, nilai-nilai dasar dan 

motto USD, yang kemudian dirumuskan yang tertulis demikian:  

 

Visi Program Magister Psikologi 

Menjadi Program Magister Psikologi yang memiliki keunggulan 

akademis-praktis dan mendekati persoalan secara kritis, baik di 

tingkat nasional maupun global, dalam bidang psikologi yang 

mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan yang berorientasi pada 

terwujudnya masyarakat Indonesia yang bermartabat. 

 

Misi Program Magister Psikologi 

a. Menyelenggarakan pendidikan yang komprehensif dalam 

bidang psikologi, baik untuk pengembangan ilmu maupun 

untuk pengembangan praktisi. Fokusnya menghasilkan 

lulusan sebagai agen perubahan yang mampu memberikan 

solusi pada persoalan masyarakat melalui pendekatan kritis 

dan humanis.  

b. Menyelenggarakan pendidikan akademis-praktisi di bidang 

psikologi dengan dijiwai semangat dialogis, cura personalis, 

kepekaaan terhadap ketidakadilan serta mampu mendekati 

persoalan secara kritis.  

c. Menyelenggarakan penelitian dan publikasi di bidang 

psikologi menggunakan pendekatan kritis, yang berorientasi 

pada kebutuhan dan tantangan masyarakat Indonesia di 

tingkat lokal, nasional, dan regional, dengan sensitivitas 

terhadap perkembangan ilmu psikologi secara global.  

d. Menyelenggarakan layanan psikologis pada masyarakat 

untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang 

bermartabat.  
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e. Mengembangkan organisasi fakultas yang humanis sehingga 

paguyuban widyani (civitas academic)-nya mampu 

mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan dalam terang 

Pedagogi Ignatian. 

 

Demi menyelenggarakan pendidikan yang berpedoman 

pada visi dan misi USD serta Fakultas Psikologi, kami melakukan 

pelayanan berbasis pada dua dokumen berikut. Dokumen pertama 

berasal dari The International Commission on the Apostolate of Jesuit 

Education, Jesuit Schools: A Living Tradition in the 21st Century (2020), 

No. 172-178. Institusi pendidikan Jesuit berkomitmen untuk 

menciptakan lingkungan yang aman dan sehat untuk semua. 

Lembaga pendidikan Jesuit wajib mempromosikan dan menjamin 

lingkungan yang bebas dari segala bentuk pelanggaran. Semua 

pengajar di lembaga pendidikan Jesuit wajib menciptakan 

lingkungan yang aman dan sehat serta bebas dari segala bentuk 

intimidasi dan pelecehan: fisik, emosional, psikologis, atau seksual.  

Kemudian, dokumen kedua adalah The International 

Commission on the Apostolate of Jesuit Education, Jesuit Schools: A 

Living Tradition in the 21st Century (2020), No. 214-222. Lembaga 

pendidikan Jesuit berkomitmen untuk mendidik pemelajar dari 

semua golongan tanpa diskriminasi. Dalam menyelenggarakan 

pendidikan, lembaga pendidikan Jesuit wajib menciptakan 

aksesibilitas bagi pemelajar yang secara sosial-ekonomi tidak 

diuntungkan. Lembaga pendidikan Jesuit wajib berinisiatif untuk 

menyelenggarakan pendidikan dalam lingkungan yang aksesibel 

bagi pemelajar dengan keragaman latar belakang ekonomi untuk 

dapat belajar bersama. 
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“The philosophers have only interpreted the world, in various 

ways. The point, however, is to change it.” 

 

−− Karl Marx (1888) 
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BAB 2 

PENERIMAAN MAHASISWA 

 

 

Program Magister Psikologi Fakultas Psikologi USD 

menerima mahasiswa dari berbagai lulusan sarjana, baik Psikologi 

maupun non-Psikologi. Setiap calon mahasiswa diwajibkan 

mengikuti program pra-pasca setelah dinyatakan diterima di 

Program Studi Magister Psikologi USD. 

 

A.  Persyaratan Administratif 

Calon mahasiswa wajib untuk menyusun dokumen 

administratif sebagai berikut: 

1. Formulir pendaftaran 

2. Daftar riwayat hidup yang berisi: (a) Identitas, (b) 

riwayat pendidikan, (c) riwayat publikasi dan 

penelitian, (d) pengalaman kerja (jika ada), (e) judul dan 

abstrak skripsi, dan (f) proyeksi keinginan melanjutkan 

di Magister Psikologi USD 

3. Bukti pembayaran pendaftaran sebesar Rp 300.000,00 

4. Pasfoto formal berwarna (4 x 6 cm) 

5. Pindaian (hasil scan) ijazah S1 asli 

6. Pindaian (hasil scan) transkrip akademik S1 Asli 

7. Pindaian (hasil scan) sertifikat akreditasi Program S1, 

bagi pelamar lulusan universitas dalam negeri 

8. Pindaian (hasil scan) dokumen penyetaraan ijazah dari 

Kemdikbud bagi pelamar lulusan universitas luar negeri 
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9. Pindaian (hasil scan) sertifikat tes kemampuan Bahasa 

Inggris asli yang masih berlaku (maksimal 2 tahun dari 

tanggal dikeluarkan) 

10. Surat rekomendasi dari dua orang yang mengenal calon 

mahasiswa, bisa mantan dosen (diutamakan mantan 

dosen pembimbing) dan/atau atasan bekerja sekarang) 

11. Surat izin dari atasan bagi yang sudah dan masih bekerja 

12. Pindaian (hasil scan) halaman judul, abstrak, lembar 

pengesahan, dan daftar isi skripsi 

13. Surat pernyataan kesanggupan biaya studi bermeterai 

Rp 10.000,00 

14. Surat pernyataan keaslian dokumen bermeterai Rp 

10.000,00 

15. Pindaian (hasil scan) surat keterangan sehat fisik dari 

dokter 

 

B. Persyaratan Akademik: 

1. Lulus S1 dengan nilai: 

a. IPK  2,50 untuk lulusan program S1 terakreditasi A 

b. IPK  2,75 untuk lulusan program S1 terakreditasi B 

c. IPK  3,00 untuk lulusan program S1 terakreditasi C 

2. Bagi lulusan luar negeri, bukti kelulusan sudah harus 

mendapatkan penyetaraan dari Kementerian Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbud) yang 

berfungsi sebagai pengganti akreditasi. 

 

C. Persyaratan Kemampuan Bahasa Inggris 

Memiliki sertifikat kemampuan Bahasa Inggris yang 

masih berlaku dari salah satu lembaga berikut: 

1. Academic English Proficiency Test (AcEPT) dari Lembaga 

Bahasa Universitas Sanata Dharma atau UGM, skor 

minimal 149. 
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2. International English Language Testing System (IELTS) dari 

Lembaga Bahasa Universitas Sanata Dharma atau dari 

institusi yang diakui oleh IDP, skor minimal 4.0. 

3. Test of English as a Foreign Language – Institutional Testing 

Program (TOEFL ITP) dari Lembaga Bahasa Universitas 

Sanata Dharma atau dari institusi yang diakui oleh 

Indonesia International Education Foundation (IIEF), skor 

minimal 400. 

4. Test of English Proficiency (TOEP) dari Lembaga Bahasa 

Universitas Sanata Dharma atau Pusat Layanan Tes 

Indonesia, skor minimal 27. 

 

D. Esai 

Calon mahasiswa akan diminta untuk membuat esai 

pendek dengan struktur paragraf: (1) pendahuluan, (2) isi, dan 

(3) penutup. Bagian pendahuluan berisi mengenai pertanyaan, 

persoalan, atau problematisasi yang diangkat dan secara 

singkat berisi jawaban (thesis statement) atas persoalan 

tersebut. Bagian isi berisi mengenai argumen-argumen yang 

digunakan untuk menjawab persoalan atau thesis statement 

yang diangkat. Kemudian, bagian penutup berisi simpulan 

singkat atas persoalan yang diangkat. 

 

E. Wawancara 

Wawancara dilakukan setelah penulisan esai 

dilangsungkan. Pewawancara akan mengeksplorasi mengenai 

psikografi calon mahasiswa dan gagasan-gagasan yang 

disusun dalam esai. 

 

F. Biaya Studi  

Biaya studi yang dibutuhkan untuk Program Magister 

Psikologi Fakultas Psikologi USD adalah: Dana 
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Penyelenggaraan Pendidikan (DPP), SKS Paket, Uang Kuliah 

Tetap (UKT), Uang Perpustakaan, dan Uang Sosial. Sebagai 

catatan, DPP dan Uang Perpustakaan hanya ditagihkan pada 

semester pertama. Semester berikutnya akan ditagihkan uang 

SKS Paket, UKT, dan Uang Sosial. 
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BAB 3 

PROFIL LULUSAN 

 

 

A. Capaian Pembelajaran 

Lulusan Magister Psikologi USD mampu: 

1. Memahami pendekatan Psikologi Kritis. 

2. Menganalisis kesejahteraan individu, komunitas, dan 

sosial berdasarkan teori dan praktik Psikologi Kritis. 

3. Mengevaluasi dampak sistemik faktor ekonomi, politik, 

dan sosial pada kesejahteraan individu, komunitas, dan 

masyarakat. 

4. Menerapkan pendekatan partisipatif dalam penelitian, 

evaluasi, dan tindakan yang ditujukan untuk 

transformasi sosial. 

5. Merancang tindakan untuk memfasilitasi kesejahteraan 

individu, komunitas, dan masyarakat. 

6. Melakukan penelitian dalam bidang ilmu psikologi, 

dengan menggunakan pendekatan Psikologi Kritis. 

7. Menyusun laporan penelitian dalam bidang psikologi 

dengan pendekatan Psikologi Kritis. 

8. Menuliskan artikel ilmiah dalam bidang psikologi  

9. Membuat publikasi saintifik dalam bidang psikologi 

pada jurnal ilmiah yang terakreditasi baik pada lingkup 

nasional maupun internasional. 

 

B. Profil Lulusan   

Berdasarkan SK AP2TPI No 02/Kep/AP2TPI/ 2019 dan 

arah kurikulum dari Program Magister Psikologi Universitas 
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Sanata Dharma, maka profil lulusan Program Studi Magister 

Psikologi USD meliputi: 

 

1. Ilmuwan Psikologi/Peneliti 

Dengan perspektif Psikologi Kritis, lulusan 

diharapkan mampu:  

a. Mampu mengembangkan pengetahuan dan 

metodologi di bidang psikologi melalui penelitian 

hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji. 

b. Mampu menggunakan disiplin ilmu psikologi 

melalui pendekatan inter- atau multidisiplin untuk 

menyelesaikan permasalahan manusia 

berlandaskan Kode Etik Psikologi Indonesia. 

c. Mampu berkontribusi dalam merencanakan peta 

(roadmap) riset dalam bidang psikologi. 

d. Mampu mengelola riset yang hasilnya berpotensi 

untuk diaplikasikan dalam menyelesaikan 

permasalahan manusia dengan menggunakan 

disiplin ilmu psikologi melalui pendekatan inter- 

atau multidisiplin dan mendapatkan pengakuan 

dalam bentuk publikasi saintifik pada jurnal ilmiah 

yang terakreditasi baik pada lingkup nasional 

maupun internasional. 

e. Mampu melakukan penelitian yang bertujuan 

untuk penyelesaian masalah pada level individu, 

kelompok, komunitas atau organisasi serta 

mengembangkan konsep-konsep psikologi, dan/ 

atau menjadi anggota kelompok penelitian yang 

bertujuan mengembangkan teori psikologi. 
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2. Pendidik 

Dengan perspektif Psikologi Kritis, lulusan 

diharapkan mampu:  

a. Mengembangkan pengetahuan dalam bidang 

psikologi yang bercorak memberdayakan dan 

memerdekakan diri sendiri maupun orang lain.  

b. menggunakan hasil-hasil penelitian dalam proses 

pendidikan psikologi yang memberdayakan dan 

memerdekakan.    

c. Menjadi model pendidik psikologi yang 

memberdayakan dan memerdekakan. 

 

3. Konsultan Psikologi   

Dengan perspektif Psikologi Kritis, lulusan 

diharapkan mampu:  

a. Berperan sebagai konsultan yang: 

i. Mampu mendeskripsikan perilaku manusia 

pada taraf individu, kelompok, komunitas, 

dan organisasi berdasarkan pendekatan 

psikologi yang kontekstual. 

ii. Mampu menjadi mitra bagi individu, 

kelompok, komunitas, dan organisasi dalam 

merumuskan masalah, mengidentifikasi 

alternatif pemecahan masalah yang 

menghasilkan perubahan yang 

memerdekakan bagi diri dan lingkungan.  

 

b. Berperan sebagai konselor yang: 

i. Mampu mendeskripsikan perilaku manusia 

pada taraf individu, kelompok, komunitas, 

dan organisasi berdasarkan pendekatan 

psikologi yang kontekstual. 
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ii. Mampu menjadi mitra bagi individu, 

kelompok, komunitas, dan organisasi yang 

mengalami masalah dalam merumuskan 

masalah, mengidentifikasi alternatif 

pemecahan masalah yang menghasilkan 

perubahan yang memerdekakan bagi diri dan 

lingkungan.  

 

4. Fasilitator Pengembang Individu, Organisasi, 

Komunitas, dan Masyarakat 

Dengan perspektif Psikologi Kritis, lulusan 

diharapkan mampu:  

a. Melakukan asesmen psikologis secara 

partisipatoris, baik dalam tataran individu, 

kelompok, komunitas maupun organisasi. 

b. Menyusun program yang transformatif dalam 

rangka pemberdayaan individu, kelompok, 

komunitas, maupun organisasi. 

c. Melaksanakan dan mengevaluasi program yang 

telah disusun. 
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BAB 4 

PERATURAN AKADEMIK 

 

 

A. Sistem Penyelenggaran Program Pendidikan 

1. Program pendidikan di Program Magister Psikologi 

Fakultas Psikologi USD diselenggarakan dengan 

menggunakan Satuan Kredit Semester (sks). 

2. Jumlah SKS yang harus ditempuh 36-48 sks yang terdiri 

dari perkuliahan minimal 28 sks dan tesis 8 sks.  

3. Dalam SKS, sistem penyelenggaraan pendidikan 

dinyatakan lewat beban studi mahasiswa dan beban 

penyelenggaraan pendidikan dengan satuan kredit atas 

dasar satuan waktu semester yang setara dengan 16-19 

minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, termasuk 

2-3 minggu kegiatan penilaian. 

4. SKS merupakan takaran penghargaan untuk pengalaman 

pembelajaran yang diperoleh melalui 1 jam kegiatan 

terjadwal yang diiringi tugas terstruktur 1-2 jam per 

minggu dan tugas mandiri selama 1-2 jam per minggu 

dalam satu semester. Satu satuan kredit untuk 

perkuliahan teori setara dengan 170 menit per minggu 

dalam 1 semester. 

5. Kurikulum Program Magister Psikologi terdiri dari tiga 

kelompok mata kuliah: Mata Kuliah Wajib Utama (28 sks), 

Mata Kuliah Pilihan Wajib Minat (4 sks), dan Mata Kuliah 

Pilihan Wajib Metodologi (4 sks). 

6. Mata kuliah dalam kurikulum dirancang untuk 

mendukung tercapainya visi dan misi Program Magister 
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Psikologi dan kompetensi utama, kompetensi pendukung 

serta kompetensi lainnya. 

7. Untuk menyelesaikan seluruh program, mahasiswa 

diwajibkan menyelesaikan sekurang-kurangnya 36 sks 

dengan IPK minimal 3,00.  

8. Mata Kuliah Wajib Utama adalah mata kuliah inti yang 

wajib diambil bagi mahasiswa di Program Magister 

Psikologi. 

9. Mata Kuliah Pilihan Wajib Minat adalah mata kuliah 

selain mata kuliah wajib yang ditawarkan di Program 

Magister Psikologi.  

10. Mata Kuliah Pilihan Wajib Metodologi adalah mata kuliah 

berjenis metodologis selain mata kuliah wajib yang 

ditawarkan di Program Magister Psikologi. 

 

B. Masa Studi 

1. Masa studi mahasiswa Program Magister dirancang 

untuk empat (4) semester. 

2. Mahasiswa yang tidak bisa menyelesaikan studi selama 

empat semester diwajibkan mengajukan izin melanjutkan 

studi kepada Ketua Program Magister. 

3. Mahasiswa Program Magister bisa menyelesaikan 

studinya dalam tiga (3) sampai maksimal delapan (8) 

semester. 

4. Cuti studi tidak dihitung dalam masa studi. 

5. Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studinya 

selama delapan semester dinyatakan drop out. 

 

C. Cuti Studi 

1. Permohonan cuti studi diajukan secara tertulis kepada 

Ketua Program Magister. 
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2. Surat izin cuti studi dari Ketua Program Magister 

disampaikan kepada pemohon dan ditembuskan kepada 

Dekan dan BAA. 

3. Permohonan cuti studi hanya dilayani pada masa 

pendaftaran ulang hingga selambat-lambatnya pada masa 

perubahan rencana studi berakhir. 

4. Mahasiswa yang cuti studi tidak membayar biaya kuliah 

dan tidak berhak mendapatkan layanan. 

5. Pengubahan status dari mahasiswa cuti studi ke 

mahasiswa aktif atau sebaliknya hanya dilayani pada 

masa pendaftaran ulang dalam semester yang 

bersangkutan. 

 

D. Prosedur Izin Melanjutkan Studi 

1. Mahasiswa wajib mengajukan izin melanjutkan studi 

untuk semester kelima dan seterusnya kepada Ketua 

Program Magister. 

2. Permohonan disertai dengan laporan kemajuan penelitian 

tesis dan keterangan dari pembimbing tesis. 

 

E. Perkuliahan dan Jadwal Kuliah 

1. Pada awal kuliah tatap-muka setiap semester, dosen 

menjelaskan Rencana Program Kegiatan Pembelajaran 

Semester (RPKPS) mata kuliah yang diampunya kepada 

mahasiswa. 

2. RPKPS meliputi deskripsi mata kuliah, tujuan, atau luaran 

kegiatan belajar-mengajar, tugas perkuliahan, penilaian, 

kebijakan kelas (policy), sumber belajar, dan rubrik 

penilaian. 

3. Jadwal, yang meliputi mata kuliah, dosen pengampu, 

waktu dan tempat, ditetapkan Ketua Program Magister. 
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4. Jika karena sesuatu hal kegiatan perkuliahan tidak dapat 

diselenggarakan sesuai dengan jadwal yang telah 

ditetapkan, dosen wajib: 

a. Memberitahukan terlebih dahulu kepada mahasiswa 

dan Ketua Program Magister baik langsung maupun 

melalui Sekretariat Program Magister. 

b. Mengganti tatap-muka pada kesempatan lain atau 

mengisi dengan kegiatan terstruktur. 

5. Dalam rangka penjaminan mutu, pada akhir masa 

perkuliahan dilaksanakan evaluasi perkuliahan atau 

evaluasi proses pembelajaran yang wajib diisi mahasiswa 

pada halaman Sistem Informasi Akademik (SIA) 

Mahasiswa. 

 

F. Persyaratan Ujian Akhir Semester 

1. Untuk dapat mengikuti ujian akhir semester, mahasiswa 

wajib memenuhi syarat kehadiran kuliah minimal 75% 

dari jumlah pertemuan yang terjadwal. 

2. Mahasiswa yang tidak mengikuti ujian sesuai dengan 

jadwal dinyatakan tidak lulus dalam ujian mata kuliah 

tersebut kecuali ada alasan yang bisa dipertanggung-

jawabkan.  

3. Mahasiswa yang tidak mengikuti ujian akhir sesuai 

dengan yang dijadwalkan bisa mengajukan permohonan 

untuk mengikuti ujian susulan kepada Ketua Program 

Magister dengan sepengetahuan dosen pengampu mata 

kuliah disertai dengan alasan yang bisa 

dipertanggungjawabkan. 
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G. Ujian Mata Kuliah 

1. Penilaian hasil belajar mahasiswa bisa dilakukan melalui 

berbagai cara, misalnya: ujian, tugas, dan kontribusi 

dalam perkuliahan. 

2. Jadwal ujian dan tugas-tugas lain ditetapkan oleh 

Program Magister. 

 

H. Pelanggaran Etika Akademik 

1. Yang dimaksud dengan pelanggaran etika akademik 

adalah perbuatan curang yang melanggar prinsip-prinsip 

penghargaan akademik. 

2. Jenis pelanggaran meliputi tetapi tidak terbatas pada 

a. menyontek dalam kuis/tes/ujian, 

b. melakukan plagiarisme dalam tugas kuliah/tugas 

akhir/tesis, 

c. mengakui/kan karya orang lain sebagai karyanya 

sendiri, 

d. memfasilitasi mahasiswa lain untuk berbuat curang 

dalam ujian atau tugas kuliah, 

e. menyerahkan karya akademik yang sudah dipakai 

untuk satu mata kuliah sebagai karya akademik untuk 

mata kuliah lain. 

3. Ketua Program Magister wajib menindaklanjuti setiap 

laporan pelanggaran etika akademik. 

4. Sanksi terhadap pelanggaran etika akademik dapat 

berupa peringatan, pembinaan, pembatalan sebagian atau 

seluruh hasil pembelajaran, pembatalan kelulusan satu 

atau beberapa mata kuliah, atau pencabutan status 

kemahasiswaan sementara atau permanen. 
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I. Sistem Penilaian 

1. Proses pemberian nilai pada suatu mata kuliah adalah 

proses penetapan taraf pencapaian kompetensi 

mahasiswa dalam mata kuliah tersebut. 

2. Hasil pengukuran taraf pencapaian kompetensi 

mahasiswa dinyatakan dalam bentuk skor dan/atau nilai 

mutu. 

3. Nilai akhir keberhasilan mahasiswa dinyatakan dengan 

skor dan/atau huruf (yang disebut Huruf Mutu): A, A-, B+, 

B, B-, C+, C, D dan E, masing-masing dengan bobot 

kuantitatif (yang disebut Angka Mutu) sebagai berikut: 

 

Skor (x) Nilai Angka Mutu 

8.0 ≤ x A 4.00 

7.7 ≤ x < 8.0 A- 3.70 

7.4 ≤ x < 7.7 B+ 3.30 

7.0 ≤ x < 7.4 B 3.00 

6.7 ≤ x < 7.0 B- 2.70 

6.4 ≤ x < 6.7 C+ 2.30 

5.6 ≤ x < 6.4 C 2.00 

5.0 ≤ x < 5.6 D 1.00 

x < 5.0 E 0.00 

 

4. Penilaian dilakukan dengan terlebih dulu menetapkan 

standar kualitas yang disyaratkan. 

5. Jika mahasiswa mengulang mata kuliah, nilai yang 

dipakai adalah nilai tertinggi yang dicapainya. 

6. Mahasiswa yang tidak memenuhi syarat persentase 

kehadiran dalam perkuliahan sebagaimana dinyatakan 

dalam pasal 18 ayat (1) diberi nilai F dan oleh karena itu 

dianggap belum menempuh mata kuliah tersebut. 
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J. Administrasi Penilaian 

1. Setiap dosen wajib menyerahkan nilai akhir kepada ketua 

Program Magister melalui sekretariat Program Magister 

selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah suatu mata 

kuliah diujikan dalam ujian akhir semester. 

2. Dosen wajib merekam nilai final mahasiswa ke dalam 

Sistem Informasi Akademik (SIA). 

3. Mahasiswa berhak memperoleh hasil studi semester yang 

definitif paling lambat 3 (tiga) minggu setelah berakhirnya 

masa ujian akhir semester melalui SIA. 

4. Mahasiswa dapat memperoleh transkrip nilai paling 

lambat empat (4) minggu setelah masa ujian akhir 

semester 

 

K. Tesis 

1. Untuk mendapatkan gelar Magister Psikologi, mahasiswa 

wajib melakukan penelitian dan penulisan tesis sesuai 

dengan bidang ilmu dan peminatannya. 

2. Mahasiswa wajib membuat proposal penelitian tesis 

sebelum melakukan penelitian dan penulisan tesis. 

3. Dalam proses penelitian dan penulisan tesis, setiap 

mahasiswa didampingi oleh setidaknya satu dosen 

pembimbing. 

4. Format proposal dan tesis serta proses ujian dan penilaian 

mengikuti panduan tesis yang ditetapkan oleh Program 

Magister Psikologi USD. 

5. Tesis secara resmi dinyatakan telah selesai apabila sudah 

ditandatangani oleh Panitia Penguji Tesis dan Dekan. 

6. Proses penelitian dan penulisan penelitian tesis paling 

lambat dimulai pada semester tiga (3) dengan penyiapan 

proposal penelitian tesis oleh mahasiswa melalui mata 
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kuliah terkait dengan luaran sekurang-kurangnya berupa 

proposal penelitian tesis yang lengkap. 

7. Pembimbing penelitian tesis ditentukan sejak mahasiswa 

mulai menyiapkan proposal penelitian tesis yang 

diputuskan oleh Ketua Program Magister. 

8. Seorang mahasiswa diizinkan mengajukan proposal 

penelitian tesis dengan syarat: 

a. Telah lulus mata kuliah metode penelitian sesuai 

dengan bidang peminatannya. 

b. Telah atau sedang mengambil mata kuliah dengan 

luaran proposal tesis, 

c. Telah menyelesaikan proposal penelitian tesis, 

d. Memaparkan proposal penelitian tesis dalam ujian 

terbuka atau seminar proposal tesis 

9. Pembimbing penelitian tesis memiliki kualifikasi sebagai 

berikut: 

a. Dosen yang bergelar akademik Doktor dan jabatan 

fungsional minimal Lektor; 

b. Memiliki kompetensi sesuai dengan bidang kajian 

atau bidang penelitian tesis. 

10. Program Magister menyediakan surat pengantar 

permohonan izin penelitian lapangan dan/atau eksternal 

atas permintaan mahasiswa yang memerlukan data dari 

lapangan dan/atau eksternal. 

11. Jangka waktu penelitian dan penulisan tesis ditetapkan 1 

(satu) tahun, sesuai dengan surat keputusan 

pembimbingan tesis. 

12. Jika jangka waktu pada ayat 1 (satu) dilewati maka Ketua 

Program Magister mengajukan permohonan 

perpanjangan pembimbingan tesis kepada Dekan 

berdasarkan masukan dari dosen pembimbing tesis. 
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13. Mahasiswa dapat mengajukan permohonan untuk 

menempuh ujian tesis apabila: 

a. Telah menempuh mata kuliah yang disyaratkan 

dalam kurikulum dengan IPK kumulatif sekurang-

kurangnya 3,00. 

b. Telah menerbitkan makalah setidaknya di jurnal 

nasional terakreditasi atau telah dinyatakan diterima 

untuk dipublikasikan setidaknya di jurnal 

internasional yang dibuktikan dengan surat resmi 

dari penerbit dan/atau editor jurnal. 

c. Tesis telah dinyatakan layak uji oleh dosen 

pembimbing dan melewati pemeriksaan kemiripan 

(similarity check) dengan nilai maksimal 30%. 

 

L. Yudisium 

1. Yudisium memberikan pernyataan formal tentang 

kelulusan mahasiswa dari Program Magister dan predikat 

kelulusannya. 

2. Yudisium dilaksanakan dengan ketentuan berikut: 

a. Mahasiswa telah menyerahkan Tesis yang telah 

ditandatangani oleh Panitia Penguji Tesis, dosen 

pembimbing tesis, dan Dekan. 

b. Mahasiswa telah menempuh dan lulus mata kuliah 

wajib, pilihan dan tesis dengan jumlah SKS minimal 

36 (tiga puluh enam) dengan indeks prestasi 

kumulatif (IPK) minimal 3,00 (tiga). 

c. Mahasiswa telah menyerahkan naskah lunak (soft 

copy) tesis ke perpustakaan universitas. 

d. Mahasiswa telah menyelesaikan kewajiban 

keuangan, perpustakaan dan administrasi kepada 

Universitas. 
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e. Menyerahkan bukti kecakapan berbahasa Inggris 

yang ditentukan oleh Program Magister Psikologi 

USD. 

f. Predikat kelulusan didasarkan pada Indeks Prestasi 

Kumulatif (IPK) dengan klasifikasi sebagai berikut: 

3,00–3,50 Memuaskan; 3,51–3,74 Sangat memuaskan; 

3,75–4,00 Dengan pujian. 

g. Bila waktu studi melebihi 4 (empat) semester, 

predikat kelulusan dengan pujian diturunkan satu 

tingkat. 

 

M. Gelar Akademik 

Gelar akademik lulusan Program Magister Psikologi 

adalah M.Psi. (Master Psikologi). 

 

N. Kode Etik 

1. Program Magister berkomitmen menghilangkan segala 

bentuk diskriminasi atas dasar, namun tidak terbatas 

pada, ras, warna kulit, etnis, kebangsaan, agama, dan 

gender. 

2. Program Magister secara tegas mendukung hak setiap 

sivitas akademika untuk belajar dan bekerja di 

lingkungan yang bebas dari segala bentuk intimidasi dan 

tindakan pelecehan seksual dari pihak manapun. 

3. Mahasiswa dapat mengajukan keberatan atas tindakan 

yang dianggap sebagai diskriminasi, intimidasi dan atau 

pelecehan seksual atas dirinya sebagaimana disebutkan 

dalam poin 1 dan 2 di atas kepada Ketua Program 

Magister. Ketua Program Magister akan memproses 

pengaduan dan mengambil keputusan atasnya. 

4. Penanganan pelanggaran kode etik yang tidak bisa 

diselesaikan pada tingkat Program Magister dilakukan 
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pada tingkat universitas dengan mengacu pada Kode Etik 

Universitas. 

 

O. Sanksi 

1. Mahasiswa dicabut haknya sebagai mahasiswa apabila: 

a. Terbukti melakukan plagiasi dalam penulisan tesis 

atau karya ilmiah lain yang dipublikasikan. 

b. Melanggar ketentuan hukum, Statuta USD dan 

peraturan lain yang berlaku. 

2. Pencabutan hak sebagai mahasiswa ditetapkan dengan 

surat keputusan Rektor atas usulan Ketua Program 

Magister melalui Dekan. 
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“Universities are some of the few places left where a struggle 

for the commons, for public life, if not democracy itself, can be 

made visible through the medium of collective voices and social 

movements energized by the need for a politics and way of life 

counter to authoritarian capitalism.” 

 

−− Henry A. Giroux (2013) 
 



 

 
25 

 
BAB 5 

KURIKULUM PROGRAM MAGISTER 

PSIKOLOGI USD 
 

 

A. Spesifikasi Program Studi Magister Psikologi USD 

Berikut ini adalah spesifikasi Program Studi Magister 

Psikologi USD: 

Fakultas                         : Psikologi 

Program Studi : Program Magister Psikologi 

Jenjang                          : S2 

Gelar Lulusan : M.Psi 

Alamat                            : Kampus III Universitas Sanata 

Dharma, Paingan, Krodan, 

Depok, Sleman, Yogyakarta 55281 

SK Pendirian : Keputusan Menteri Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 

Republik Indonesia Nomor 

715/E/0/2022 tentang Izin 

Pembukaan Program Studi 

Psikologi Program Magister pada 

Universitas Sanata Dharma di 

Yogyakarta yang 

Diselenggarakan oleh Yayasan 

Sanata Dharma 
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B. Kalender Akademik  

Kegiatan perkuliahan dan kegiatan akademik lain untuk 

semester gasal dimulai bulan Agustus sampai bulan 

Desember.  

 

C. Daftar Mata Kuliah 

1. Mata Kuliah Wajib Utama 

Mata kuliah wajib utama diberikan di Semester I 

sampai IV dengan detail sebagai berikut: 

 

Tabel 5.1. 

Daftar Mata Kuliah Wajib Utama 

 

No 
Mata Kuliah Bobot SKS 

Prasyarat Smt. 
Kode Nama Teori Praktik 

1 MPSY 101 
Landasan Psikologi 

Kritis 
3 0 - 

1 

2 MPSY 102 

Kesejahteraan dalam 

Perspektif Psikologi 

Kritis 

2 0 - 

1 

3 MPSY 103 
Analisis Statistik 

Eksploratori 
2 1 - 

1 

4 MPSY 209 Seminar  2 4  2 

5 MPSY 317 
Penulisan Proposal 

Tesis  

0 2 Seminar 3 

6 MPSY 318 

Penulisan dan 

Publikasi Artikel 

Ilmiah 

0 2  3 

7 MPSY 419 Tesis 

0 8 Penulisan dan 

Publikasi 

Artikel Ilmiah 

4 

 Jumlah SKS 9 17   

 

2. Mata Kuliah Wajib Metodologi (6 sks) 

Mata kuliah pilihan wajib metodologi diberikan di 

Semester II. Mahasiswa memilih minimal 2 (dua) mata 

kuliah dari beberapa mata kuliah yang ditawarkan.  
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Tabel 5.2. 

Daftar Mata Kuliah Wajib Metodologi 

 

No 
Mata Kuliah Bobot SKS 

Prasyarat Smt. 
Kode Nama Teori Praktik 

1 MPSY 210 Transect Analysis  1 2 Landasan 

Psikologi 

Kritis 

2 

2 MPSY 211 Etnografi Baru  1 2 Landasan 

Psikologi 

Kritis 

2 

3 MPSY 212 Analisis Wacana  1 2 Landasan 

Psikologi 

Kritis 

2 

4 MPSY 213 Semiotika    Landasan 

Psikologi 

Kritis 

2 

5 MPSY 214 Analisis Jejaring 

Sosial  

1 2 Landasan 

Psikologi 

Kritis 

2 

6 MPSY 215 Penelitian Tindakan 

Partisipatoris  

1 2 Landasan 

Psikologi 

Kritis 

2 

7 MPSY 216 Photovoice  1 2 Landasan 

Psikologi 

Kritis 

2 

 Jumlah SKS 1 2   

 

3. Mata Kuliah Pilihan Wajib Peminatan (4 sks) 

Mata kuliah pilihan wajib peminatan diberikan di 

Semester I. Mahasiswa memilih minimal 1 (satu) mata 

kuliah dari beberapa mata kuliah yang ditawarkan. 
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Tabel 5.3. 

Daftar Mata Kuliah Pilihan Wajib Peminatan 

 

No 
Mata Kuliah Bobot SKS 

Prasyarat Smt. 
Kode Nama Teori Praktik 

1 MPSY 104 Psikologi 

Perkembangan 

dalam Perspektif 

Psikologi Kritis 

2 2 Landasan 

Psikologi 

Kritis 

1 

2 MPSY 105 Psikologi Industri 

dan Organisasi 

dalam Perspektif 

Psikologi Kritis  

2 2 Landasan 

Psikologi 

Kritis 

1 

3 MPSY 106 Psikologi 

Pendidikan dalam 

Perspektif Psikologi 

Kritis  

2 2 Landasan 

Psikologi 

Kritis 

1 

4 MPSY 107 Psikologi Klinis 

dalam Perspektif 

Psikologi Kritis 

2 2 Landasan 

Psikologi 

Kritis 

1 

5 MPSY 108 Psikologi Sosial 

dalam Perspektif 

Psikologi Kritis  

2 2 Landasan 

Psikologi 

Kritis 

1 

 Jumlah SKS 2 2   

 

C. Distribusi Mata Kuliah Per Semester 

Untuk menyelesaikan jenjang S-2, jumlah sks yang wajib 

diambil mahasiswa Program Studi Psikologi minimal 36 SKS 

dengan rincian sebagai berikut. 

 

Tabel 5.4. 

Rincian Jumlah Minimal SKS untuk Syarat Kelulusan 

No Keterangan 

Yang Harus 

Diambil 

Yang 

Ditawarkan 

SKS MK SKS MK 

1 Mata Kuliah Wajib 26 7 26 7 

2 Mata Kuliah Pilihan Wajib 6 2 18 7 

3 Mata Kuliah Pilihan Bidang Peminatan*) 4 1 20 5 

 Total SKS 36 9 64 19 

Catatan: Tanda *) adalah jumlah minimal mata kuliah dan bobot yang diambil 
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Tabel 5.5. 

Distribusi Mata Kuliah Per Semester 

 
Smt. I SKS Smt. II SKS Smt. III SKS Smt. IV SKS 

Landasan 

Psikologi 

Kritis 

3 Seminar 6 

Penulisan 

Proposal 

Tesis  

2 Tesis 8 

Kesejahteraan 

dalam 

Perspektif 

Psikologi 

Kritis 

2 

Mata 

Kuliah 

Wajib 

Metodologi 

(1) 

3 

Penulisan 

dan 

Publikasi 

Artikel 

Ilmiah 

2   

Analisis 

Statistik 

Eksploratori 
3 

Mata 

Kuliah 

Wajib 

Metodologi 

(2) 

3 

Mata 

Kuliah 

Pilihan 

Wajib 

Peminatan 

(1) 

4   

Jumlah SKS 8  12  8  8 

Jumlah Total Minimal SKS: 36 
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“Bermainlah dalam permainan tetapi janganlah main-main! 

Mainlah dengan sungguh-sungguh, tetapi permainan jangan 

dipersungguh. Kesungguhan permainan terletak dalam 

ketidaksungguhannya, sehingga permainan yang dipersungguh 

tidaklah sungguh lagi. Mainlah dengan eros, tetapi janganlah 

mau dipermainkan eros. Mainlah dengan agon tetapi jangan 

mau dipermainkan agon. Barang siapa mempermainkan 

permainan, akan menjadi permainan permainan. Bermainlah 

untuk bahagia tetapi janganlah mempermainkan bahagia.” 

 

−− Nicolaus Driyarkara (1975)
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BAB 6 

ATURAN UMUM DALAM 

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 

 

 

A. Plagiarisme 

Plagiarisme adalah menampilkan karya atau gagasan 

orang lain, kemudian mengakuinya sebagai karya sendiri; 

entah dengan atau tanpa persetujuan mereka. Karya atau 

gagasan tersebut bisa berupa materi yang sudah atau belum 

diterbitkan. Plagiarisme mungkin disengaja atau tidak 

disengaja. Meskipun demikian, ada atau tidak adanya 

kesengajaan tetap dianggap sebagai pelanggaran disiplin.  

Dalam ruang pendidikan setidaknya ditemukan enam 

bentuk plagiarisme, yakni: (1) Kutipan kata demi kata tanpa 

pengakuan sumber yang jelas; (2) Memotong dan menempel 

dari internet tanpa menyertakan sumber yang jelas; (3) 

Parafrase tanpa pengakuan sumber asal ; (4) Kolusi, karya 

lebih banyak dibuat oleh orang lain (supervisor atau 

profesional) tetapi diakui sebagai hasil karya sendiri; (5) 

Kutipan tidak akurat, berasal dari sumber sekunder tetapi 

ditulis sumber primer; dan (6) Oto-plagiarisme atau 

mengutip persis karya sendiri tanpa menyertakan atau 

mengakui karya awal. 

Dalam dunia akademik, ataupun bukan dunia 

akademik, plagiarisme mesti dihindari. Pertama, seseorang 

datang ke universitas bukan untuk copas (copy-paste) 

gagasan atau sekadar mereproduksi, tapi membuat kreasi 

gagasan. Kedua, setiap pendidik maupun peserta didik 
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senantiasa berdiri di atas gagasan gagasan lain yang telah 

ada (historisitas keilmuan). Newton menyebutnya “stand on 

the shoulders of giants”. Jadi, seorang yang berada dalam 

ruang akademik dipastikan akan mengutip karya yang telah 

ada sebelumnya. Dalam proses pengutipan inilah seseorang 

dihadapkan pada perkara plagiarisme. Plagiarisme 

menentukan kualitas dan kredibilitas pendidik maupun 

peserta didik sebagai manusia akademia. Oleh karena itu, 

plagiarisme merupakan perkara etik serius yang sangat tidak 

diterima dalam kultur akademik. 

Oleh karena posisi plagiarisme sebagai kejahatan etik 

yang serius dalam dunia akademik, maka Fakultas Psikologi 

berkomitmen untuk menolak praktik plagiarisme dalam 

penciptaan karya akademik. Persoalan plagiarisme diatur 

menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 

17 Tahun 2010. Mengacu pada peraturan tersebut, setiap 

anggota Fakultas Psikologi USD, baik dosen, tenaga 

kependidikan, maupun mahasiswa bisa memperoleh 

peringatan hingga pembatalan ijazah apabila terbukti 

melakukan praktik menjiplak. 

 

B. Aturan Perilaku Bermedia 

1. Aturan Bermedia Sosial 

Media sosial merupakan platform yang galib 

digunakan hari ini. Dalam praktik bermedia, 

ditunjukkan bahwa selain media memiliki begitu banyak 

keuntungan, ternyata juga menimbulkan beberapa 

persoalan. Keuntungan yang dimaksud adalah 

kemungkinan bahwa para anggota komunitas Fakultas 

Psikologi dapat terhubung dengan dunia global dengan 

mudah. Bahkan, media sosial juga memantik terjadinya 

perdebatan akademik dari berbagai kalangan. Oleh 
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karena itu, Fakultas Psikologi USD menghimbau para 

anggota komunitasnya untuk menggunakan media 

sosial secara bertanggungjawab. Beberapa unggahan di 

media sosial berpotensi merugikan, diskriminatif, dan 

bersifat ofensif bagi orang lain. Secara hukum, tidak 

jarang pengguna media terjerat Pasal 310 Kitab Undang-

undang Pidana (KUHP) tentang pencemaran nama baik. 

Unggahan yang bertentangan dengan hukum yang 

berlaku, etika USD, maupun Kode Etik Psikologi 

Indonesia, akan diproses oleh Fakultas Psikologi. Untuk 

mencermati mengenai Kode Etik Psikologi Indonesia, 

silakan akses ke: 

https://himpsi.or.id/organisasi/kode-etik-

psikologi-indonesia 

 

2. Aturan Perlindungan Data 

Berdasarkan UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) 2022, 

Fakultas Psikologi berkomitmen untuk melindungi segala 

data pribadi. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam 

digitalisasi data akan memungkinkan berbagai informasi 

pribadi, baik identitas, nomor telepon, atau tanda tangan 

akan dengan mudah tersebar. Demi melindungi data-data 

pribadi tersebut, berbagai kasus yang melibatkan 

penyalahgunaan data pribadi anggota fakultas akan 

berimplikasi secara hukum dan berpotensi 

diberlakukannya sanksi akademik. 

 

C. Prosedur Menyampaikan Keluhan 

Dalam proses penyelenggaran pendidikan, tidak jarang 

muncul keluhan terhadap pelayanan maupun relasi antar-

subjek pendidikan. Keluhan-keluhan tersebut mungkin 

terkait dengan kebijakan, hubungan sesama staf, hubungan 

https://himpsi.or.id/organisasi/kode-etik-psikologi-indonesia
https://himpsi.or.id/organisasi/kode-etik-psikologi-indonesia
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antara staf dengan mahasiswa, atau pun hubungan antar-

mahasiswa. Keluhan mengenai kebijakan bisa disampaikan 

melalui Dekan Fakultas Psikologi. Keluhan mengenai 

hubungan sesama staf bisa disampaikan langsung kepada 

Wakil Dekan Fakultas Psikologi. Keluhan terkait hubungan 

antara staf dengan mahasiswa atau mahasiswa dengan 

mahasiswa bisa disampaikan lewat Ketua Program Magister.  
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BAB 7 

KESEJAHTERAAN ANGGOTA 

FAKULTAS PSIKOLOGI 

 

 

Fakultas Psikologi USD berupaya menjaga dan melindungi 

setiap anggota komunitasnya untuk terhindar dari berbagai 

persoalan seperti kesehatan mental, kekerasan atau pelecehan 

seksual, tindakan diskriminatif, kesukaran finansial, kesehatan, 

dan jam kerja. Lewat bekerja sama dengan unit di dalam USD 

maupun lembaga di luar USD, Fakultas Psikologi berkomitmen 

untuk menyejahterakan anggotanya. Berikut adalah informasi 

dan unit terkait dengan kesejahteraan anggota Fakultas Psikologi 

USD: 

A. Kesehatan Mental 

Terkait dengan kesehatan mental, Fakultas Psikologi 

berupaya memfasilitasi dengan pengadaan acara peer-

counseling yang diadakan oleh Organisasi Kemahasiswaan. 

Selain itu, Fakultas Psikologi juga bekerja sama dengan 

Pusat Layanan Konseling (PLK) USD untuk menyelesaikan 

persoalan psikologis mahasiswa. Untuk mencari tahu lebih 

detail mengenai PLK, silakan akses ke Instagram @plkusd. 

 

B. Kekerasan atau Pelecehan Seksual 

Sejak 2018 Fakultas Psikologi telah berupaya untuk 

membangun kedua isu tersebut melalui perkuliahan. Pada 

2020, USD menerbitkan aturan berhubungan antara staf 

dengan mahasiswa. Kemudian, pada 2022 USD membentuk 

Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual 
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(PPKS). Segala kasus yang menyangkut kekerasan atau 

pelecehan seksual akan diproses dengan mengacu pada 

kedua hal tersebut. Harapannya, setiap anggota komunitas 

Fakultas Psikologi dapat mengembangkan perilaku yang 

hangat dan hormat di antara anggota komunitasnya. Untuk 

mencari tahu lebih detail mengenai Satgas PPKS, silakan 

akses ke Instagram @ppks.usd. 

 

C. Diskriminasi 

Fakultas Psikologi USD juga berkomitmen untuk 

menjaga martabat dan keberagaman anggota komunitas. 

Fakultas Psikologi USD menolak dengan tegas perilaku 

diskriminatif berdasarkan etnisitas, keagamaan, gender, 

usia, maupun terhadap orang dengan disabilitas. Segala hal 

terkait dengan tindakan diskriminatif akan diproses secara 

serius oleh Fakultas. 

 

D. Persoalan Finansial Mahasiswa 

Kesukaran finansial juga menjadi problem yang sering 

kali ditemui dalam ruang-ruang akademik. Fakultas 

Psikologi berupaya untuk memfasilitasi berbagai kesukaran 

finansial yang mungkin muncul dalam kehidupan 

akademik mahasiswa melalui kerja sama dengan Lembaga 

Kesejahteraan Mahasiswa (LKM) USD. Guna 

membicarakan kesukaran finansial, mahasiswa bisa 

melaporkan kepada Dosen Pembimbing Akademik (DPA) 

mengenai kondisi yang tengah dihadapi.  

 

E. Isu Kesehatan 

Guna menjamin kesejahteraan fisik dan kesehatan 

anggotanya, Universitas Sanata Dharma menyediakan 

Klinik Pratama Sanata Dharma yang berlokasi di Kampus 
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III USD. Klinik Pratama Sanata Dharma buka setiap Senin-

Jumat pukul 08:00-15:30 WIB dengan praktik dokter pada 

pukul 13:00-15:00 WIB.  

 

F. Isu Menyangkut Jam Kerja 

Fakultas Psikologi berkomitmen untuk membangun 

ekosistem dan budaya kerja yang memanusiakan dan 

menyejahterakan anggotanya. Dengan menyadari berbagai 

kemungkinan terkait isu kerja, misalnya overwork-overtime, 

Fakultas Psikologi menghimbau segenap anggota 

komunitasnya untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan 

serta menyelenggarakan kegiatan saat jam kerja, dengan 

pengecualian tingkat urgensi. Jam kerja yang diberlakukan 

universitas adalah Senin-Jumat, 07:30-15:30 WIB. 

 

G. Sarana Pendidikan 

1. Perpustakaan 

yang terintegrasi dalam perpustakaan USD. 

Perpustakaan USD terdiri dari dua unit perpustakaan 

yaitu Perpustakaan Kampus Mrican dan Perpustakaan 

Kampus Paingan yang dikelola secara sentralisasi. 

Perpustakaan kampus Mrican merupakan perpustakaan 

Pusat, yang terdiri dari 4 lantai, sedangkan 

Perpustakaan Kampus Paingan merupakan 

perpustakaan cabang, yang terdiri dari 2 lantai dan 

berkonsentrasi pada pelayanan pengguna bagi sivitas 

akademika USD yang berada di Kampus Paingan. 

Perpustakaan Mrican dan Paingan dihubungkan dengan 

jaringan komputer untuk dapat melayani penggunanya 

secara online. Sistem layanan yang digunakan adalah 

“sistem terbuka”, di mana pengguna dapat memilih dan 

mencari sendiri koleksi yang diinginkan.  
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Perpustakaan ini menyediakan koleksi buku 

termasuk buku kuno, majalah, jurnal, berlangganan 

jurnal elektronik maupun e-book. Kelengkapan koleksi 

tersebut juga ditunjang oleh tenaga-tenaga profesional 

yang telah menjalani pendidikan khusus bidang ilmu 

perpustakaan. Dengan sistem jaringan informasi 

canggih, local area network (LAN), pengunjung diberi 

kebebasan dan kesempatan menemukan informasi 

sebanyak mungkin dengan cepat dan efisien. 

Perpustakaan juga dilengkapi dengan komputer 

workstation dan jaringan internet yang dapat digunakan 

oleh pengunjung, khususnya dosen dan mahasiswa 

dalam rangka studi dan berkarya ilmiah. Informasi 

mengenai perpustakaan USD dapat diakses lewat:  

www.library.usd.ac.id 

 

2. Laboratorium Psikologi 

Laboratorium Psikologi menyediakan sarana 

untuk mendukung tercapainya tridharma perguruan 

tinggi yaitu pendidikan/pengajaran, penelitian, dan 

pengabdian masyarakat. Laboratorium Psikologi 

memiliki koleksi alat tes psikologi yang cukup lengkap 

maupun peralatan lain yang menunjang proses kegiatan 

belajar mengajar, serta pengembangan keilmuan di 

lingkungan Fakultas Psikologi. Guna mencermati lebih 

detail dengan fasilitas laboratorium, silakan cermati 

dalam web Fakultas Psikologi. 

 

3. Pusat Pelayanan Tes dan Konsultasi Psikologi (P2TKP) 

Pusat pelayanan ini merupakan unit eksternal 

Fakultas Psikologi dan berfungsi menyelenggarakan 

kegiatan pelayanan psikologi terapan kepada 

http://www.library.usd.ac.id/
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masyarakat luas berupa testing, konseling dan pelatihan 

(training) dalam ranah Psikologi Klinis, Pendidikan, 

Industri dan Organisasi, serta berbagai area aplikatif 

lainnya. Untuk lebih detailnya, silakan akses ke:  

https://usd.ac.id/pusat/p2tkp/ 

 

4. Beasiswa 

Mahasiswa di Fakultas Psikologi yang memenuhi 

syarat tertentu dapat menerima beasiswa yang 

terintegrasi dalam beberapa pusat/unit di USD. USD 

melayani tidak kurang dari 250 mahasiswa per semester 

untuk mendapatkan beasiswa dan bantuan khusus. 

Jenis-jenis beasiswa tersebut antara lain Beasiswa Sanata 

Dharma, KWI, P2A, Bank Lippo, Bank Niaga, Pemda 

DIY, Bumi Asih Jaya, Van Lith, Yayasan Toyota Astra, 

dan Organisasi Alumni. Informasi tentang beasiswa ini 

dapat diakses lewat: 

 https://usd.ac.id/beasiswa.php  

 

5. Pusat Kajian Psikologi Komunikasi dan Budaya 

(Puskaloka) 

Puskaloka adalah unit kegiatan di bawah Fakultas 

Psikologi yang bertujuan mendukung Rencana Strategis 

Fakultas Psikologi 2019-2023.  Renstra yang hendak 

dicapai melalui Puskaloka adalah peningkatan 

produktivitas dan kualitas penelitian yang sesuai 

kepakaran dosen serta menjawab kebutuhan 

masyarakat. Pendirian Puskaloka juga didasari 

keinginan untuk mewujudkan kekhasan yang telah 

dicita-citakan di awal berdirinya Fakultas Psikologi 

(Laporan Dekan 2019). Perwujudan kekhasan di bidang 

psikologi komunikasi dan budaya diharapkan dapat 

https://usd.ac.id/pusat/p2tkp/
https://usd.ac.id/beasiswa.php
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menjadi keunggulan program pendidikan psikologi di 

Fakultas Psikologi. Untuk mengakses informasi lebih 

lanjut mengenai Puskaloka, silakan menuju ke laman: 

 https://www.usd.ac.id/pusat/puskaloka/ 

https://www.usd.ac.id/pusat/puskaloka/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN: 

DESKRIPSI MATA KULIAH 



 

 

 
“If you have taken the time to construct desire properly, that is, 

on a language basis, relating it to what is its fundamental 

linguistic basis, which is what we call metonymy, you’ll 

progress much more rigorously into the field to be explored: 

namely, the field of psychoanalysis. You may well even notice 

the true sinew of something in psychoanalytic theory that is still 

so opaque, so obtuse and so obstructed.” 

 

−− Jacques Lacan (2008) 

 



 

 

Lampiran 
 

Deskripsi Mata Kuliah  
 
 

A. Deskripsi Mata Kuliah Wajib Utama 
 

Kode Mata Kuliah Deskripsi SKS 

MPSY 101 Landasan Psikologi Kritis Mata kuliah ini memberikan gambaran singkat 

paradigma Psikologi Kritis dan perbedaannya dengan 

Psikologi Arus Utama (Mainstream Psychology). Psikologi 

Kritis merupakan kritik terhadap arus utama psikologi 

dan berupaya mengembangkan alternatif terhadap arus 

utama. Psikologi Kritis mencoba memahami 

kompleksitas kehidupan mental manusia yang terbentuk 

di dalam praktik dan sistem sosial budaya, tetapi di saat 

yang sama mencoba memahami bagaimana subjek 

berupaya melakukan resistensi terhadap berbagai 

bentuk penindasan. Dalam perkuliahan awal, 

mahasiswa akan memeriksa bagaimana sejarah 

perkembangan Psikologi Kritis serta berbagai model 

teori kritis yang mewarnai sejarah perkembangan 

Psikologi Kritis. Dengan menggunakan perspektif 

3 



 

 

ontologi, epistemologi, dan prinsip etis mahasiswa akan 

mengenal karakteristik dasar Psikologi Kritis. Pada 

bagian tengah perkuliahan, mahasiswa akan memahami 

konsep-konsep dasar Psikologi Kritis seperti konsep 

kekuasaan, praktik sosial, subjektivitas, dan wacana. 

Pada bagian akhir mahasiswa akan mengenal berbagai 

pendekatan Psikologi Kritis sebagai bekal untuk 

pendalaman lebih lanjut. 

MPSY 102 Kesejahteraan dalam 

Perspektif Psikologi Kritis 

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang 

ditujukan bagi mahasiswa Semester I.  Dalam mata 

kuliah ini mahasiswa akan mempelajari kesejahteraan 

dalam perspektif Psikologi Kritis, yaitu dalam kaitannya 

dengan kekuasaan (power), penindasan (oppression), dan 

pembebasan (liberation). Melalui perkuliahan ini, 

mahasiswa juga diperkenalkan pengertian kesejahteraan 

sebagai sebuah konsep multidimensional dan hirarkis. 

Konsep multidimensional kesejahteraan meliputi nilai-

nilai, asumsi, kebutuhan, dan praktik. Secara hirarkis, 

kesejahteraan ditempatkan dalam kerangka ekologis, 

yaitu terpenuhinya kebutuhan pribadi, relasional, dan 

kolektif, secara simultan dan seimbang.  

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah teori yang 

memberikan landasan konseptual untuk meningkatkan 
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kemampuan mahasiswa dalam menganalisis 

kesejahteraan menggunakan kerangka ekologis dan 

Psikologi Kritis, sehingga mahasiswa mampu 

mengevaluasi dampak sistemik (ekonomi, politik, dan 

sosial pada kesejahteraan individu, keluarga, komunitas, 

dan masyarakat). Mahasiswa juga diharapkan mampu 

memberikan rekomendasi tindakan untuk memfasilitasi 

kesejahteraan pada tiap tingkatan ekologis. 

Perkuliahan diawali dengan mengajak mahasiswa 

untuk mengeksplorasi keseimbangan nilai-nilai 

kesejahteraan pribadi, relasional, dan kolektif dalam 

aneka konteks sosial. Mahasiswa diajak untuk 

menganalisis sejarah dan konteks sosial yang 

mengonstruksi konsep-konsep psikologis, untuk 

menyiapkan mahasiswa melakukan penelitian atau 

tindakan yang emansipatoris. Mahasiswa juga diajak 

untuk mempelajari fenomena psikologis secara 

interdisipliner.  

Pembelajaran dilakukan dengan metode kajian 

pustaka, diskusi, berbagi pengalaman, kerja kelompok, 

dan berpartisipasi dalam proyek komunitas. Evaluasi 

pembelajaran dilakukan melalui ujian pemahaman yang 

dilakukan pada tengah semester dan akhir semester, 



 

 

serta pembuatan laporan kajian proyek komunitas. 

Luaran dari mata kuliah ini adalah laporan hasil evaluasi 

terhadap proyek komunitas. 

MPSY 103 Analisis Statistik 

Eksploratori 

Peserta kuliah akan mempelajari cara-cara menggali 

informasi dari data untuk “… see what [the data] seems to 

say (melihat apa yang tampaknya dikatakan oleh data)” 

(Tukey, 1977, h. v). Oleh karena itu perkuliahan ini 

mencakup strategi-strategi analisis untuk 

mengeksplorasi data, bukan untuk melakukan 

konfirmasi teori atau hipotesis seperti yang dilakukan 

dalam statistik inferensial. Strategi-strategi analisis yang 

melibatkan penggunaan angka dan gambar akan 

dieksplorasi sebagaimana juga strategi yang melibatkan 

data univariat maupun multivariat. Mahasiswa juga 

diperkenalkan dengan analisis jejaring sosial deskriptif 

sebagai salah satu alternatif analisis.  

Secara spesifik peserta kuliah akan mempelajari dan 

mempraktikkan teknik-teknik visualisasi data dari grafik 

untuk satu variabel (seperti stem-and-leaf plot, box plot, 

grafik batang mencakup bar, stacked-bar, clustered-bar, 

histogram dan kurva densitas), grafik yang 

menggambarkan hubungan dua variabel (seperti scatter 
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plot dan smoothing) dan grafik yang menggambarkan 

hubungan banyak variabel.   

Peserta kuliah juga akan mempelajari dan 

mempraktikkan teknik-teknik analisis data numerik 

untuk satu variabel (yaitu: ukuran tendensi sentral, 

ukuran lokasi, ukuran sebaran, dan ukuran bentuk 

distribusi), untuk hubungan antara dua variabel 

(berbagai ukuran korelasi), dan banyak variabel (yaitu 

Principal Component Analysis, Correspondence Analysis, 

dan Clustering), serta berkenalan dengan analisis jejaring 

sosial deskriptif. 

Dalam setiap praktik, peserta kuliah akan melakukan 

analisis pada data riil yang dimulai dari mengidentifikasi 

suatu isu di masyarakat untuk meninjau ulang 

pandangan atau keyakinan yang dianut secara dominan 

saat itu. Berdasarkan permasalahan yang diidentifikasi, 

peserta kuliah akan menganalisis data baik yang 

diperoleh peserta kuliah sendiri maupun yang berupa 

data sekunder. Lebih jauh, mahasiswa didorong untuk 

melakukan interpretasi hasil analisis dengan 

menggunakan paradigma kritis untuk mengevaluasi 

atau meninjau kembali pengetahuan atau pandangan 

terhadap suatu fenomena yang diyakini benar saat ini 



 

 

baik oleh mayoritas atau otoritas. Hasil analisis tersebut 

kemudian dapat didiseminasikan baik dalam bentuk 

artikel ilmiah atau presentasi atau poster ilmiah. 

MPSY 209 Seminar  Mata kuliah ini bertujuan untuk melatih keterampilan 

mahasiswa dalam menyusun proposal penelitian ilmiah 

di bidang psikologi, khususnya dengan menggunakan 

pendekatan Psikologi Kritis. Dalam mata kuliah ini, 

mahasiswa diharapkan dapat melakukan pendalaman di 

salah satu bidang peminatan dengan mempertajam topik 

yang ingin diteliti sebagai tesis, mengembangkan 

metode penelitian khususnya dengan pendekatan 

Psikologi Kritis, serta menunjukkan pemahaman kaidah-

kaidah penelitian ilmiah di bidang psikologi dalam 

proposal penelitiannya. Luaran dari mata kuliah ini 

adalah proposal penelitian yang akan disusun menjadi 

tesis. 
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MPSY 317 Penulisan Proposal Tesis  Sama dengan dengan seminar, tetapi luarannya adalah 

ujian. 

2 

MPSY 318 Penulisan dan Publikasi 

Artikel Ilmiah 

Mata kuliah ini bertujuan untuk melatih keterampilan 

mahasiswa dalam menulis dan mempublikasikan 

artikel ilmiah dalam bidang psikologi. Mata kuliah ini 

diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam 

memahami kaidah-kaidah penulisan ilmiah, 

2 



 

 

khususnya di bidang psikologi, menentukan jurnal 

ilmiah terakreditasi yang sesuai bidang psikologi, serta 

memenuhi persyaratan publikasi ilmiah dalam jurnal 

yang sudah dipilih. Metode pembelajaran yang 

digunakan didominasi praktik dan tugas mandiri. 

Dosen pengampu lebih berperan sebagai konsultan 

dan pemberi informasi yang dibutuhkan mahasiswa. 

Luaran dari mata kuliah ini adalah tulisan ilmiah yang 

sudah dikirimkan ke salah satu jurnal ilmiah 

terakreditasi di bidang psikologi. 

MPSY 419 Tesis Mata kuliah ini` bertujuan untuk melatih keterampilan 

mahasiswa dalam melakukan penelitian ilmiah di 

bidang psikologi, khususnya dengan menggunakan 

pendekatan Psikologi Kritis. Dalam mata kuliah ini, 

mahasiswa diharapkan dapat menunjukkan 

pemahaman kaidah-kaidah penelitian ilmiah di bidang 

psikologi dan menerapkannya, khususnya dengan 

menggunakan pendekatan kritis. Luaran dari mata 

kuliah ini adalah karya ilmiah berupa tesis, yang 

merupakan salah satu syarat kelulusan Program 

Magister Psikologi USD. 
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B. Deskripsi Mata Kuliah Wajib Metodologi 
 

Kode Mata Kuliah Deskripsi isi ringkas SKS 

MPSY 210 Transect Analysis  Mata kuliah ini merupakan kajian tentang metode 

pemetaan sosial partisipatif yang menempatkan manusia 

dan lingkungan sebagai integrasi yang memiliki peran 

dalam terjadinya berbagai dinamika yang terjadi di 

dalamnya.  Transect analysis merupakan metode induktif 

untuk melakukan identifikasi persoalan-persoalan yang 

berkembang dalam suatu komunitas dengan melibatkan  

secara optimal semua pihak (manusia dan lingkungan)  

sebagai  unsur  dinamika dialektis. Secara garis besar 

dalam perkuliahan ini akan dibahas tentang (1) urgensi 

participatory action research, (2) pertimbangan penggunaan 

metode transect, (3) mempersiapkan langkah-langkah 

transect, (4) Strategi negoisasi dan konsolidasi transect di 

lapagan, (5) analisis data dan interpretasi, (6) evaluasi 

dan transect improvement dalam analisis sosial. Melalui 

diskusi dan kajian teritis yang diteruskan dalam  praktik  

lapangan, diharapkan mata kuliah ini akan memberikan 

alternatif bagi para peneliti sosial dalam 

mengembangkan penelitain dan advokasi  sosial.   
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MPSY 211 Etnografi Baru  Berbeda dengan model studi naratif, fenomenologi, 

maupun grounded-theory; etnografi berfokus pada 

makna kolektif, sikap, keyakinan yang dikonstruksi di 

antara kelompok tertentu dalam konteks tertentu 

(Creswell, 2013). Etnografi cocok digunakan ketika 

peneliti ingin memahami kultur dari kelompok tertentu, 

mempelajari kelompok dalam latar alaminya dan 

menemukan isu-isu lain, serta apabila peneliti 

menginginkan pendekatan yang mampu untuk 

memperlihatkan psikografi sebuah kelompok 

masyarakat. Temuan terhadap isu-isu lain itulah yang 

kemudian akan membuka lahan baru akan pemahaman 

terhadap manusia. 

Guna memahami konstelasi dan interaksi yang terjadi 

dalam masyarakat, etnografi hadir sebagai metode yang 

fokus pada pengalaman yang dihidupi manusia (lived 

experience). Dengan kata lain, partisipan penelitian 

menjadi “kawan” serta objek penelitian yang diobservasi 

dalam etnografi. Etnografi mensyaratkan kemampuan 

peneliti untuk membangun keterlibatan dan hubungan 

langsung dengan individu, organisasi, agensi, atau 

komunitas dalam jangka waktu tertentu yang sifatnya 

berkelanjutan. Pengumpulan data dilakukan lewat 
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observasi partisipan, percakapan informal, wawancara 

individual, diskusi terarah, survei, analisis dokumen, 

atau analisis objek dan artifak (LeFrançois, 2014). 

MPSY 212 Analisis Wacana  Analisis Wacana adalah studi atau kajian sistematis 

tentang teks sosial berupa omongan lisan, tertulis atau 

dalam bentuk gambar yang beredar di tengah 

masyarakat serta perannya dalam konstruksi realitas 

sosial. Analisis Wacana bukan sekadar sebuah 

metodologi kualitatif, sebab baik secara teoretis maupun 

secara epistemologis diwarnai atau dipengaruhi oleh 

konstruksionisme sosial dan dengan demikian 

merupakan kritik sekaligus tandingan terhadap model 

teoretis kognitif dan perseptual yang mendominasi 

pemikiran dan praktik produksi pengetahuan dalam 

Psikologi (Sosial) arus utama yang juga berlaku di 

lingkungan komunitas Psikologi di Indonesia. Kendati 

sering dipandang sebagai sebuah tradisi tunggal dalam 

Psikologi, sesungguhnya ada sejumlah pendekatan 

Analisis Wacana yang saling berlainan satu sama lain. 

Dalam mata kuliah ini mahasiswa akan 

diperkenalkan dengan apa itu Analisis Wacana, asal-usul 

dan tradisi intelektual yang melatari kelahirannya, serta 

prinsip-prinsip kerjanya agar mahasiswa mampu 
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mempraktikkan khususnya dua pendekatan Analisis 

Wacana, yaitu Analisis Wacana Lacanian dan Analisis 

Wacana Foucauldian, sebagai tawaran cara baru dalam 

memahami sejumlah fenomena sosial-psikologis yang 

selama ini sudah diterima sebagai kewajaran. 

MPSY 213 Semiotika  Semiotika adalah studi atau kajian sistematis tentang 

tanda, meliputi kata-kata atau bahasa, gambar, bunyi, 

gestur atau gerak tubuh, dan benda-benda. Semiotika 

berasumsi bahwa realitas selalu melibatkan representasi 

atau proses pemaknaan sedangkan konstruksi realitas 

selalu melibatkan penggunaan aneka jenis atau bentuk 

tanda. Dalam mata kuliah ini mahasiswa akan 

diperkenalkan dengan apa itu Semiotika, asal-usul dan 

tradisi intelektual yang melatari kelahirannya, serta 

prinsip-prinsip kerjanya agar mahasiswa mampu 

mempraktikkan beberapa pendekatan Semiotika baik 

dalam tradisi strukturalis maupun postrukturalis 

sebagai tawaran cara baru dalam memahami sejumlah 

fenomena sosial-psikologis yang selama ini sudah 

diterima sebagai kewajaran. 
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MPSY 214 Analisis Jejaring Sosial  Mata kuliah ini dapat diselenggarakan bagi mahasiswa 

pascasarjana yang telah menempuh mata kuliah statistik 

dasar yang mencakup statistik deskriptif dan lulus.  
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Peserta kuliah akan mempelajari teknik analisis 

jejaring sosial (Social Network Analysis; SNA) yang 

mencakup desain penelitian, teknik-teknik analisis 

deskriptif, inferensial dan dinamik dalam SNA, serta 

cara melakukan interpretasi hasil analisisnya. Secara 

spesifik materi terkait dengan desain penelitian yang 

dapat menghasilkan data untuk SNA akan membahas 

mengenai pemilihan sampel jejaring, instrumen 

pengambilan data, dan pemilihan variabel. Sementara 

teknik-teknik analisis deskriptif untuk memberikan 

gambaran mengenai kondisi jejaring. Kemudian peserta 

kuliah akan mempelajari salah satu model dalam 

pemodelan jejaring sosial dan inferensinya yang 

mencakup analisis yang akan mengungkap proses 

pembentukan atau perubahan jaringan sosial. Jenis 

ketiga dari SNA juga akan dipelajari, yaitu analisis yang 

menjadikan jejaring sosial sebagai prediktor atau 

penyebab variasi dari atribut individu di dalam jejaring 

sosial. Perkuliahan akan ditutup dengan satu sesi yang 

berisi perkembangan SNA terkini yang meliputi 

Longitudinal SNA, Multilevel SNA, dan teknik-teknik 

lain yang akan dikembangkan di masa datang.  



 

 

Guna meningkatkan keterampilan dalam 

mengaplikasikan materi, peserta kuliah akan melakukan 

penelitian kecil dalam kelompok dengan memilih salah 

satu teknik analisis yang telah diajarkan. Peserta kuliah 

didorong untuk memilih topik penelitian yang relevan 

dengan isu di masyarakat dengan tujuan mengevaluasi 

pandangan atau pengetahuan yang dianggap benar oleh 

mayoritas atau otoritas pada saat itu. Dalam proyek 

penelitian tersebut, peserta kuliah akan melakukan 

analisis pada data riil yang dimulai dari 

mengidentifikasi permasalahan yang dapat 

direpresentasikan sebagai jejaring sosial (relasi kuasa, 

penyebaran informasi, pembentukan kelompok 

informal, dll.). Berdasarkan permasalahan yang 

diidentifikasi, peserta kuliah akan menganalisis data 

baik yang diperoleh peserta kuliah sendiri maupun yang 

berupa data sekunder. Pada akhirnya, peserta kuliah 

akan diminta untuk melakukan interpretasi terhadap 

hasil analisis yang diperoleh dan melakukan tafsir kritis 

terhadap permasalahan yang diangkat. Hasil analisis 

tersebut kemudian dapat didiseminasikan baik dalam 

bentuk artikel ilmiah atau presentasi atau poster ilmiah.   



 

 

MPSY 215 Penelitian Tindakan 

Partisipatoris  

Psikologi kritis berasumsi bahwa produksi pengetahuan 

dan praxis psikologis yang transformatif hanya mungkin 

terjadi melalui proses yang partisipatoris, termasuk 

dalam proses penelitian. Atas dasar ini, maka dianggap 

penting bagi mahasiswa untuk menguasai prinsip dan 

prosedur perancangan serta pelaksanaan penelitian yang 

bersifat partisipatoris. Melalui mata kuliah ini 

diharapkan mahasiswa dapat menguasai teori dan 

keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan riset 

secara partisipatoris, baik riset dalam konteks 

pengembangan ilmu, evaluasi program ataupun yang 

dilaksanakan dalam rangka perencanaan intervensi. 

Pendekatan partisipatoris dipandang lebih relevan 

untuk menghasilkan pengetahuan atau intervensi yang 

lebih kontekstual dengan pengalaman hidup individu 

atau kelompok yang dikaji atau ditangani karena 

individu atau kelompok tersebut tidak diposisikan 

sekedar sebagai obyek pasif, melainkan sebagai mitra 

sejajar dari peneliti atau praktisi. Asumsi semacam inilah 

yang membuat pendekatan partisipatoris memiliki 

prinsip dasar dan strategi implementasi yang jauh 

berbeda dari model asesmen dalam psikologi tradisional, 

seperti di antaranya pergeseran dari model asesmen yang 
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bersifat top-down ke bottom-up, dari model expert-centered 

menjadi community-based, dari model theory-driven 

menjadi value-driven. Hal-hal semacam inilah yang akan 

dipelajari mahasiswa di mata kuliah ini. 

Pembelajaran dilakukan dengan metode kajian 

pustaka, diskusi, dan praktik perancangan riset tindakan 

partisipatoris. Evaluasi pembelajaran dilakukan melalui 

ujian pemahaman yang dilakukan pada tengah semester 

dan akhir semester, serta pembuatan rancangan 

penelitian tindakan partisipatoris. Luaran dari mata 

kuliah ini adalah proposal riset tindakan partisipatoris. 

MPSY 216 Photovoice  Mata kuliah ini bertujuan untuk membangun 

keterampilan dan kemampuan mahasiswa dalam 

merancang dan melaksanakan photovoice sebagai salah 

satu bentuk atau teknik intervensi sosial yang bersifat 

partisipatoris.  

Psikologi kritis berpandangan bahwa agensi individu 

atau suatu kelompok untuk mengubah konteks sosial 

yang opresif mensyaratkan adanya kesadaran kritis 

(critical consciousness). Kesadaran kritis-lah yang 

memungkinkan individu atau suatu kelompok 

mengidentifikasi faktor-faktor struktural yang menjadi 

akar penyebab dari suatu tatanan sosial yang opresif. 
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Pencapaian kesadaran kritis memerlukan proses analisa 

masalah yang bersifat partisipatoris. Photovoice 

merupakan salah satu teknik atau metode khas dalam 

gerakan-gerakan sosial akar rumput yang bertujuan 

untuk memfasilitasi munculnya kesadaran kritis dan 

mendorong lahirnya gerakan sosial yang transformatif. 

Mengacu pada pemahaman semacam ini, maka di mata 

kuliah ini mahasiswa akan belajar tentang: (1) Sejarah 

dan perkembangan photovoice sebagai sebuah metode 

intervensi sosial; (2) Photovoice sebagai medium 

pengembangan kesadaran kritis; (3) Prinsip dasar 

perancangan photovoice; dan (4) Tahap dan proses 

implementasi photovoice. 

Pembelajaran dilakukan dengan metode kajian 

pustaka, diskusi, dan praktik penyusunan program 

photovoice. Evaluasi pembelajaran dilakukan melalui 

ujian pemahaman yang dilakukan pada tengah semester 

dan akhir semester, serta pembuatan proyek photovoice. 

 
 
 
 
 
 



 

 

C. Deskripsi Mata Kuliah Pilihan Wajib Peminatan 
 

Kode Mata Kuliah Deskripsi SKS 

MPSY 104 Psikologi Perkembangan 

dalam Perspektif Psikologi 

Kritis 

Dalam mata kuliah ini mahasiswa akan diperkenalkan 

pada Psikologi Kritis dalam konteks perkembangan. 

yang bertujuan untuk mengkaji perspektif 

perkembangan manusia yang selama ini cenderung 

mengikuti kerangka yang sama, sebagaimana ditetapkan 

dalam pendekatan tradisional. Psikologi Kritis juga 

merupakan langkah lanjut dari pendekatan berbasis 

konteks sosial dan konstruksi sosial. 

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah teori dan 

praktik yang memberikan landasan konseptual dalam 

menganalisis, mengevaluasi ataupun merancang 

intervensi terhadap masalah-masalah perkembangan 

individu. Melalui mata kuliah ini diharapkan mahasiswa 

semakin kritis memahami dinamika perkembangan serta 

memiliki keterampilan membuat solusi atau 

psikoedukasi terhadap masalah perkembangan dalam 

perspektif kritis. 

Perkuliahan akan diawali dengan mengajak 

mahasiswa mempelajari topik  konteks Sosial 

perkembangan dari Vygotsky,  konstruksi sosial dalam 
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perkembangan,  kritik Marxist terhadap Psikologi 

Perkembangan, interpretasi psikoanalitik Freud dan 

Lacan terhadap perkembangan  dan berujung pada topik 

bahasan utama yakni pendekatan  post-strukturalisme 

dan dekonstruksi Foucault dan Derrida, dilanjutkan 

dengan menganalisis masalah-masalah perkembangan, 

melakukan evaluasi serta memberikan rekomendasi 

berbasis pendekatan kritis. 

Pembelajaran dilakukan dengan metode kajian 

pustaka, diskusi, kerja kelompok, berbagi pengalaman, 

refleksi, dan pembuatan rancangan psikoedukasi terkait 

aspek, kasus atau aspek perkembangan. Evaluasi 

pembelajaran dilakukan melalui ujian pemahaman yang 

dilakukan pada tengah semester dan akhir semester, 

serta pemberian rekomendasi terkait kasus 

perkembangan dengan perspektif Psikologi Kritis.  

Adapun luaran dari mata kuliah ini berupa laporan tugas 

analisis, evaluasi dan pemberian rekomendasi atas 

masalah perkembangan dengan menggunakan 

paradigma Psikologi Kritis. 

MPSY 105 Psikologi Industri dan 

Organisasi dalam 

Perspektif Psikologi Kritis  

Mata kuliah ini mempelajari penerapan konsep-konsep 

dan teori-teori perilaku individu dalam organisasi yang 

bertujuan menciptakan kesejahteraan dalam perspektif 

4 



 

 

ekologis. Penerapan prinsip-prinsip psikologi tersebut 

dipelajari untuk memahami, meningkatkan, dan 

mengubah perilaku individu dalam konteks industri dan 

organisasi, termasuk lingkungan dan kondisi kerjanya. 

Selain mempelajari perilaku dalam konteks kerja, mata 

kuliah ini juga mempelajari bagaimana ilmu Psikologi 

dapat berperan memengaruhi kebijakan dan sistem kerja 

yang produktif dan menciptakan kesejahteraan 

psikologis pekerja dengan menggunakan pendekatan 

kritis. Secara lebih luas mata kuliah ini mempelajari 

masalah keseimbangan kehidupan kerja, dengan fokus 

pada konsekuensi makro dari teori psikologi tempat 

kerja, seperti stres dan kesehatan masyarakat, tata kelola, 

dan sifat pekerjaan yang berubah. Mahasiswa diajak 

menganalisis secara kritis kasus-kasus, penelitian-

penelitian dan penerapan konsep/teori psikologi di 

tempat kerja.  

Evaluasi pembelajaran dilakukan melalui hasil kajian 

kritis mahasiswa terhadap studi sebelumnya dan/atau 

kebijakan publik atau kebijakan institusi yang 

berdampak pada kesejahteraan pekerja. Luaran mata 

kuliah ini berupa artikel ilmiah hasil kajian kritis 

tersebut. 



 

 

MPSY 106 Psikologi Pendidikan 

dalam Perspektif Psikologi 

Kritis  

Dalam mata kuliah ini mahasiswa akan mempelajari 

bagaimana pendekatan Psikologi Kritis dapat 

memfasilitasi kesejahteraan individu pada latar 

pendidikan.  

Melalui mata kuliah ini, mahasiswa akan memperoleh 

dasar bagaimana teori-teori psikologi pendidikan dilihat 

dalam perspektif kekuasaan, kesejahteraan, penindasan, 

dan pembebasan. Mahasiswa akan mendapatkan 

landasan konseptual dalam menganalisis, mengevaluasi 

ataupun merancang tindakan untuk memfasilitasi 

kesejahteraan siswa di sekolah. 

Perkuliahan akan diawali dengan melihat kembali 

perspektif dalam Psikologi Kritis, yaitu kekuasaan, 

kesejahteraan, penindasan, dan pembebasan. Teori-teori 

utama dalam psikologi pendidikan akan dilihat kembali 

dengan menggunakan perspektif Psikologi Kritis 

tersebut. Selanjutnya mahasiswa akan diajak untuk 

mengevaluasi guru. Guru sebagai agen di dalam latar 

sekolah memegang peranan penting untuk membawa 

perubahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 

siswa. Mahasiswa juga diharapkan mampu memberikan 

rekomendasi agar guru memiliki perspektif Psikologi 

Kritis.     
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Pembelajaran dilakukan dengan metode kajian 

pustaka, diskusi, berbagi pengalaman, kerja kelompok, 

dan berpartisipasi dalam latar sekolah. Evaluasi 

pembelajaran dilakukan melalui ujian pemahaman yang 

dilakukan pada tengah semester dan akhir semester, 

serta pembuatan laporan proses dan evaluasi guru 

sekolah. Luaran dari mata kuliah ini adalah laporan hasil 

evaluasi dan rekomendasi terhadap guru sekolah. 

MPSY 107 Psikologi Klinis dalam 

Perspektif Psikologi Kritis 

Melalui perkuliahan ini mahasiswa diperkenalkan 

pendekatan Psikologi Kritis dalam Psikologi Klinis. 

Mahasiswa akan mempelajari pendekatan 

konstruksionisme dan materialisme sosial sebagai 

alternatif dari pendekatan arus utama (baik yang bersifat 

psikologis maupun biologis) yang selama ini lazim 

digunakan dalam Psikologi Klinis. Psikologi Klinis Kritis 

melihat konteks sosial, selain proses biologis maupun 

intra-psikis dalam melihat permasalahan maupun upaya 

intervensi. 

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah teori dan 

praktik yang memberikan landasan konseptual untuk 

meningkatkan kemampuan mahasiswa melihat 

keterbatasan dan menghindari penawaran solusi yang 

simplistis dalam mengatasi masalah yang kompleks. 
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Melalui mata kuliah ini mahasiswa diharapkan menjadi 

lebih peka terhadap isu kekuasaan (power) dan konteks 

sosial dalam menelaah problem individu maupun sosial, 

penegakan diagnosis, dan intervensi.   

Perkuliahan diawali dengan mengajak mahasiswa 

untuk menelaah sistem penggolongan gangguan mental 

dan perilaku, aneka intervensi, dan penelitian-penelitian 

menggunakan pendekatan konstruksionisme dan 

materialisme-sosial. Mahasiswa juga diajak untuk 

menganalisis sejarah dan konteks sosial yang 

mengonstruksi konsep-konsep gangguan psikologis dan 

intervensinya.   

Pembelajaran dilakukan dengan metode kajian 

pustaka, diskusi, berbagi pengalaman, dan pembuatan 

rekomendasi berdasarkan kajian kritis yang sudah 

dilakukan. Evaluasi pembelajaran dilakukan melalui 

ujian pemahaman yang dilakukan pada tengah semester 

dan akhir semester, serta kajian kritis terhadap 

penerapan psikologi klinis beserta rekomendasinya.  

Luaran dari mata kuliah ini adalah hasil kajian kritis 

terhadap penerapan Psikologi Klinis dan rekomendasi 

tindak lanjutnya. 



 

 

MPSY 108 Psikologi Sosial dalam 

Perspektif Psikologi Kritis  

Mata kuliah ini akan memberikan pengenalan kepada 

mahasiswa  tentang  Psikologi Sosial sebagai  kajian 

tentang pemikiran dan perilaku yang didasarkan pada 

teori kritis. Teori kritis yang dimaksudkan adalah sebuah 

cara mendalami berbagai problem psikologis dalam 

masyarakat dan budaya dengan tujuan menemukan 

penjelasan yang lengkap dan kontekstual. Perspektif 

Psikologi Sosial Kritis melibatkan dari berbagai disiplin 

ilmu, seperti sosiologi, teori sastra, dan subdivisi lain dari 

humaniora dan ilmu sosial. Perspektif kritis dalam 

Psikologi Sosial menggunakan teori kritis dalam dua cara 

yang berbeda; memberikan masukan pada praktik dan 

teori Psikologi Sosial konvensional dan menerapkan teori 

Psikologi Sosial Kritis untuk memahami dan 

memecahkan masalah dalam masyarakat modern secara 

kontekstual. Psikologi kritis menawarkan kajian 

persoalan tentang kekuasaan, keadilan, dan perubahan 

sosial baik secara individu maupun secara kolektif. Mata 

kuliah ini akan membekali mahasiswa dalam 

menemukan  akar persoalan psikologi  dalam individu 

dan masyarakat  secara mendalam untuk 

mengembangkan kesadaran kritis dan emansipatorik. 
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