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DESKRIPSI MATA KULIAH
Mata kuliah kode etik psikologi ini mempelajari  prinsip-prinsip kelahiran dan 

perkembangan etika yang berlaku di sekeliling kehidupan individu serta pene

rapannya di lingkungan sekitarnya. Mahasiswa juga belajar tentang berbagai 

pendekatan etika serta keterkaitannya dengan komponen kepribadian lain. 

Secara lebih khusus belajar etika terapan yang membedakan antara pekerja

an profesional dengan yang bukan profesional  serta  rumusan khusus kode 

etika psikologi yang diberlakukan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI).



METODE 

PEMBELAJARAN

Student Center 

Learning (SCL) 

dengan metode antara lain 

small group discussion, 

tinjauan buku/jurnal, case study, 

analisis film/video, Role-Play & 

Simulation (RPS), cooperative Learni

ng (CoL),collaborative learning, self 

directed learning, dll.



ATRIBUT SOFT 

SKILLS

Atribut-atribut soft skill yang 

akan dikembangkan pada

mahasiswa melalui

perkuliahan adalah

budaya ilmiah, kritis, inisiatif, 

objektif, systematic process, 

logis & analitis.



Pengendalian

Mutu
Pengendalian mutu perkuliahan

dilakukan melalui penilaian

mandiri dan terstruktur, aktivitas

diskusi, laporan kasus, tugas, 

presentasi dan tampilan soft skill.



EVALUASI

Evaluasi dilakukan dengan
menggabungkan nilai
capaian mahasiswa pada
seluruh item
kendali mutu dengan
menggunakan rumus sebagai
Berikut:

Kriteria Penilaian Kisaran Nilai Bobot Nilai (%) Keterangan

Penilaian :

▪ Kehadiran 0 – 100 10 Nilai individu

▪ Tugas Kelompok 0 – 100 30 Nilai kelompok

▪ Tugas Individu 0 – 100 10 Nilai individu

▪ Keaktifan individu 0 – 100 30 Nilai individu

▪ Tugas Akhir 0 - 100 20 Nilai individu

Bobot Penilaian

▪ Tugas 0 – 100 30 Nilai individu

▪ UTS 0 – 100 30 Nilai individu

▪ UAS 0 – 100 30 Nilai individu

▪ Kuis 0 – 100 10 Nilai individu

Nilai Total 100
Berdasarkan aitem kendali mutu

tersebut diperoleh nilai akhir mahasi

swa



PENILAIAN

Penilaian terhadap

mahasiswa ditentukan oleh

hasil belajar mahasiswa

sendiri dengan menggunakan

sistem Penilaian Acuan

Norma (PAN)

A = ≥ 76

B+ = 71-76

B = 67-70

C+ =  61- 66

C =  55  - 60

D =  45 - 55

E = ≤ 44.9

Nilai TL yang dahulunya K, 

dapat diberikan jika

mahasiswa tidak mengikuti

perkuliahan atau

kehadirannya lebih kecil dari

75 % atau tidak mengikuti

Ujian Akhir

Bobot nilai TL = 0 (nol) dan

mahasiswa yang 

bersangkutan tidak dapat

melakukan Semester Pendek

untuk mata kuliah tersebut



TATA TERTIB PERKULIAHAN

Mahasiswa aktif

mendengarkan, aktif mengikuti per

kuliahan dan diskusi serta

bertanggung jawab terhadap

penyelesaian tugas. Mengaktifkan

kamera selama proses perkuliahan

Performance selama

perkuliahan diwajibkan jujur, 

sopan dan profesional
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06
Wajib menyerahkan tugas-

tugas kelompok atau individu

sesuai dengan waktu yang 

telah disepakati.

Toleransi keterlambatan

mahasiswa 15 menit. Bila dosen

tidak hadir 15 menit dari jadwal

kuliah, mahasiswa berhak

menghubungi dosen dengan

menanyakan kepada petugas

waskat/ piket perkuliahan

Mahasiswa mempelajari materi

pada pembelajaran selanjutnya

di rumah

Mahasiswa yang dapat

mengikuti Ujian Tengah 

Semester dan Akhir Semester 

adalah mahasiswa yang telah

mengikuti perkuliahan sebanyak

75%. 



MATERI PERKULIAHAN
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02
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04

1. Kontrak kuliah, orientasi perkuliahan, pendahuluan kode etik 

psikologi

2. Pengertian etika dan perbedaan dengan etiket

3. Penjelasan tentang nilai, moral dan perkembangan moral 

4. Hati nurani

5. Pengertian profesi psikolog, ilmuwan psikologi dan perkemba

ngan psikologi di Indonesia

6. Kaidah-kaidah rumusan kode etik psikologi dan konsekuensi 

pelanggaran etika dan kode etik 

7. Kode Etik Psikologi Indonesia 

8. Hubungan dengan Klien 

9. Informed Consent dan Kerahasiaan Data
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• Silahkan buat kelompok

• Pilihlah siapa yang menjadi ketua

kelompoknya



Tata 

Cara Pengumpulan

Tugas Presentasi

• Tugas baik makalah (pdf) maupun PPT dikumpulkan H-1 sebelum
hari presentasi,paling lambat pukul 17.00 WIB dikirim melalui 

email adelinasaragihpsi@gmail com dengan subjek Nama tugas_N
ama kelompok_Kelas
• Untuk pembahasan silahkan dibuat dengan menyertakan contoh

-contoh aplikatif yang sering kita temukan.
• Saat presentasi, bisa disertakan gambar atau video untuk memb

antu memperjelas contoh yang diberikan.
• Waktu presentasi 15 menit. Selebihnya digunakan untuk tanya ja

wab
• Kelompok yang akan maju silahkan mengirimkan ppt dan
makalah ke elearning pada hari H presentasi agar menjadi bahan

untuk teman lainnya
• Laporkan anggota kelompok yang tidak ikut serta dalam 
pengerjaan kelompok (merahkan namanya)



PENDAHULUAN



Pernahkan anda mendengar istilah 
berikut?

01
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04

HIMPSI

Psikologi-Ilmuwan 

Psikologi-Psikolog

Sarjana Psikologi-

Magister Psikologi 

Profesi

Profesi-Profesional

Intervensi:psikoterapi-psikoedukasi-

konseling-pelatihan

Asesmen Psikologi-

Psikodiagnostik

Klien-layanan Psikologi
Kompetensi



“Kesadaran masyarakat Indonesia akan 
pentingnya layanan Psikologi semakin 

meningkat”

Perlu dipastikan praktik Psikologi 

berjalan sesuai 

kaidah dan prinsip kode etik 

yang berlaku



ETIKA merupakan bagian dari kehidupan yang mengatur tentang kesesuaian 
seseorang bertindak dalam bermasyarakat

DIPERLUKAN  STANDAR yang menjadi acuan dalam menentukan 
perilaku etis dan tidak etis pada masing-masing bidang pekerjaan 

khususnya di bidang Psikologi



DIRUMUSKAN

Segala praktik psikolog dan ilmuwan psikologi di

atur dalam Kode Etik Psikologi



KODE ETIK PSIKOLOGI
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“Ketentuan tertulis yang diharapkan menjadi pedoman dalam bersik
ap dan berperilaku, serta pegangan teguh seluruh psikolog dan ilmu
wan psikologi dalam menjalankan profesinya sesuai dengan kompete
nsi dan kewenangan masing-masing, guna menciptakan kehidupan 

masyarakat yang lebih sejahtera.”



CONTOH KASUS
Rafi baru saja menyelesaikan pendidikan Sarjana Psikologi di 

Universitas X. Setelah menyelesaikan pendidikan, ia diterima di 

sebuah perusahaan. Ia diterima sebagai seorang pegawai 

personalia. Namun setelah enam bulan, psikolog yang menjadi 

penanggung jawab di bagian personalia mengundurkan diri dan 

posisi psikolog pada perusahaan tersebut kosong. Atasan Rafi 

mengetahui bahwa Rafi merupakan tamatan dari Fakultas 

Psikologi dan berdasarkan kinerja Rafi yang memuaskan 

selama enam bulan, maka atasan Rafi meminta Rafi mengganti

kan posisi Psikolog di perusahaan tersebut. Beberapa 

pekerjaan yang telah dilakukan psikolog sebelumnya juga 

pernah Rafi lakukan selama enam bulan ia bekerja seperti 

memberikan psikotes dan melakukan wawancara. Ia hanya 

belum memahami terkait penginterpretasian alat tes dan 

intervensi yang akan diberikan. Atasan Rafi meminta Rafi untuk 

mempelajari bagian yang belum ia pahami agar Rafi dapat 

menggantikan posisi Psikolog sebelumnya. Rafi masih 

mempertimbangkan usulan yang diminta oleh atasannya 

tersebut.



Berdasarkan kasus sebelumnya

Apa pendapatmu tentang kasus tersebut?
Apakah yang dapat kamu sarankan kepada Rafi?



Berdasarkan kasus sebelumnya

TUGAS INDIVIDU
TUGAS KELOMPOK 1



TUGAS KELOMPOK 2

02

03

04

https://youtu.be/jVsVK_O8L80

• Akseslah video berikut kemudian diskusikan dan analisis dalam kelompok 

terkait video tersebut. 

• Rangkumlah hasil diskusi dengan menggunakan bahasa sendiri dalam 

bentuk makalah (word yang di pdf-kan)

• Kirimkan makalah (pdf) melalui email adelinasaragihpsi@gmail.com, dengan 

subjek: Tugaskelompok2_Nama kelompok_Kelas.

mailto:adelinasaragihpsi@gmail.com


TERIMA KASIH


