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2. Tujuan
Setelah lulus mata kuliah ini mahasiswa diharapkan memahami pengertian
dan ruang lingkup kode etik psikologi; hubungan kode etik dengan peran,
norma, dan nilai dalam suatu masyarakat; pengertian dan fungsi suatu
profesi; organisasi ikatan profesi psikologi; asas-asas pokok kode etik
prikologi serta tuntutannya.
3. Deskripsi isi
Mata kuliah ini menyajikan pengertian dan ruang lingkup kode etik
psikologi; hubungan kode etik dengan peran, norma, dan nilai dalam suatu
masyarakat; pengertian dan fungsi suatu profesi; ikatan profesi psikologi;
asas-asas pokok kode etik prikologi dan tuntutannya; proses pengambilan
keputusan etis; sejarah perkembangan psikologi di Indonesia; tuntutan terhadap peranan psikologi di Indonesia; sejarah, kedudukan, dan peran
organisasi profesi psikologi di Indonesia; Anggaran Dasar HIMPSI;
perijinan praktek di Indonesia.
4. Pendekatan pembelajaran
Pembelajaran menggunakan pendekatan ekspositori dan inkuiri.
a. Metode : Ceramah, studi kasus, tanya jawab, dan diskusi kelas.
b. Tugas : Laporan buku, penyusunan makalah, presentasi kelas.
c. Media : LCD, OHP, white board.
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5. Evaluasi
Keberhasilan mahasiswa dalam perkuliahan ini ditentukan oleh prestasi
yang bersangkutan dalam:
- Kehadiran dan artisipasi di kelas
- Studi kasus
- Presentasi kelas
- UTS
- UAS
6. Rincian materi perkuliahan tiap pertemuan
Pertemuan 1 : Orientasi Perkuliahan
Pertemuan 2 : Pengertian dan ruang lingkup kode etik psikologi
Pertemuan 3 : Hubungan kode etik dengan peran, norma dan nilai dalam
suatu masyarakat
Pertemuan 4 : Pengertian dan fungsi suatu profesi serta Ikatan Profesi
Pertemuan 5 : Asas-asas pokok kode etik psikologi dan tuntutanannya
Pertemuan 6 : Proses pengambilan keputusan etis
Pertemuan 7 : Sejarah Perkembangan psikologi di Indonesia
Pertemuan 8 : UTS
Pertemuan 9 : Tuntutan terhadap peranan psikologi di Indonesia
Pertemuan 10 : Sejarah, kedudukan, dan peran organisasi profesi
psikologi di Indonesia;
Pertemuan 11 : Anggaran Dasar HIMPSI
Pertemuan 12 : Perijinan praktek di Indonesia.
Pertemuan 13 : Studi kasus penyimpangan profesi
Pertemuan 14 : Studi kasus penyalahgunaan wewenang profesi
Pertemuan 15 : Studi kasus batasan antar profesi
Pertemuan 16 : UAS
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Himpunan Psikologi Indonesia. (2000). Kode Etik Psikologi Indonesia.
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