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Perkuliahan Pra Profesi
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGERTIAN

TUJUAN

KEBIJAKAN

Program Studi Psikologi Profesi UGM adalah pendidikan profesi setingkat magister. Ada 2
kompetensi yang harus dikuasai dalam pendidikan selama 4 semester yaitu: kompetensi
sebagai ilmuwan sekaligus profesi psikologi berjenjang magister. Pendidikan profesi menuntut
pengetahuan dasar keprofesian telah dikuasai oleh para mahasiswa sebelum mengikuti
pendidikan profesi di UGM. Berdasarkan evaluasi pembelajaran beberapa angkatan,
beragamnya kurikulum pendidikan psikologi di S1, menyebabkan kompetensi yang dikuasai
oleh para lulusannya (calon mahasiswa profesi) juga sangat beragam. Hal ini menimbulkan
kesulitan dalam memahami proses munculnya pemahaman dan keterampilan keprofesian. Di
samping itu, perlu diperkenalkan budaya dan tuntutan studi di S2 yang berbeda sama sekali
dengan tuntutan dan budaya studi di S1. Perkuliahan pra profesi dirancang untuk mereka yang
telah resmi diterima menjadi mahasiswa S2 magister psikologi profesi dan dilaksanakan
sebelum kuliah resmi berlangsung agar mahasiswa yang berasal dari berbagai Perguruan
Tinggi mempunyai prior knowledge yang sama. Bobot perkuliahan setara dengan 10 sks atau
140 jam. Di akhir perkuliahan, mahasiswa akan mendapakan sertifikat keikutsertaan program
Pra Profesi
1. Menumbuhkan sikap profesional (memahami teori dasar keprofesian, memahami
kompetensi psikolog)
2. Menyamakan prior knowledge di bidang keprofesian (pemahaman yang sama tentang materi
yang akan dikuliahkan di S2 psikologi profesi)
3. Menumbuhkan sikap ilmiah (menyadari sikap ilmiah yang harus dimiliki sebagai mahasiswa
S2)
A. Bobot mata kuliah
Bobot perkuliahan setara dengan 10 sks atau 140 jam
B. Penyelenggaraan kuliah
Perkuliahan dilaksanakan dengan sistem blok. Pada matakuliah yang bersifat umum, kuliah
dilakukan untuk 3 bidang bersama. Untuk materi mayor, kuliah diselenggarakan terpisah
sesuai dengan minat (3 bidang)
C. Tempat kuliah
1. Aktivitas perkuliahan diselenggarakan di dalam kampus Fak Psikologi UGM
2. Aktivitas luar kampus diselenggarakan di tempat yang aman di luar kampus UGM sesuai
dengan anggaran yang ada
D. Materi Perkuliahan
1. Bagian satu (3 bidang): Orientasi pendidikan Profesi
Tujuan
Mengenalkan mahasiswa tentang Fakultas Psikologi UGM, Profesi Psikologi, dan
pengenalan profesi psikologi di 3 bidang
2. Bagian dua (3 bidang): Memperkenalkan kepada mahasiswa tentang aktivitas ilmiah yang
diperlukan dalam proses pendidikan di Prodi Magister Psikologi Profesi
Tujuan:
a. Memberikan pemahaman tentang berpikir kritis
b. Menstimulasi mahasiswa untuk berpikir kritis
c. Memberikan contoh cara berpikir kritis
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3. Bagian tiga (tiap bidang/paralel): Orientasi bidang
Tujuan
mengenalkan kepada mahasiswa tentang materi bidang agar mahasiswa bersiap untuk
mempelajari teori-teori bidang yang mendukung proses belajar di Prodi Magister Psikologi
Profesi
4. Bagian empat (3 bidang): Teori-teori Asesmen
Tujuan:
a. Menyegarkan kembali atau menstimulasi mahasiswa untuk mengenal teori-teori
dan model-model asesmen yang digunakan dalam bidang untuk mendukung
materi perkuliahan di Magister Profesi (asesmen).
b. Membiasakan mahasiswa menggunakan hasil penelitian untuk menyusun atau
mengkritisi metode asesmen yang digunakan
5. Bagian lima (3 bidang): Teori-teori Intervensi
Tujuan:
a. Menyegarkan kembali atau menstimulasi mahasiswa untuk mengenal teori-teori
dan model-model intervensi yang digunakan dalam bidang untuk mendukung
materi perkuliahan di Prodi Magister Psikologi Profesi (intervensi).
b. Membiasakan mahasiswa menggunakan hasil penelitian untuk menyusun atau
mengkritisi metode intervensi yang digunakan
6. Bagian enam (3 bidang): Menumbuhkan sikap profesional
Tujuan
a. menumbuhkan hubungan tim kerja yang kuat selama mengikuti kuliah pra profesi
b. mengenalkan sikap profesional yang ingin dimunculkan dalam proses pendidikan
profesi di UGM yaitu: RESPECT
i. Responsibility
ii. Empathy
iii. Self confidence
iv. Personal integrity
v. Ethics
vi. Commitment
vii. Trust
E. Metode pembelajaran
1. Di dalam kelas
a. Tatap muka
b. Diskusi
c. Sharing
2. Di luar kelas
a. Experiential learning
b. Diskusi
c. Sharing
F. Pengajar
1. Dosen
2. Pembimbing praktik
3. Mahasiswa magister Profesi (2 tahun di atas angkatan ke n)
4. Tenaga non kependidikan bagian perpustakaan dan lab diagnostik
5. Tim fasilitator kuliah outdoor
G. Peserta
Peserta adalah semua mahasiswa baru magister psikologi profesi yang telah dinyatakan
diterima sebagai mahasiswa dan telah melakukan pendaftaran ulang
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H. Evaluasi
1. Ujian tertulis – tes kognitif
Evaluasi /ujian dimaksudkan untuk mengetahui posisi tiap-tiap mahasiswa dikaitkan
dengan kesiapan pemahaman terhadap materi yang akan diterima pada saat kuliah
2. Evaluasi pelaksanaan
Evaluasi pelaksanaan dimaksudkan untuk memberikan feedback pelaksanaan kuliah pra
profesi terutama kesesuaian antara kebutuhan mahasiswa dan materi yang diberikan
I. Anggaran
Biaya dikeluarkan dari anggaran Pra Profesi yang dibayarkan secara terpisah dari SPP mahasiswa.

PETUGAS

PERALATAN

Untuk menyelenggarakan perkuliahan pra profesi dibentuk tim khusus yang susunannya sebagai
berikut:
1. Penanggungjawab : DekanFak Psikologi UGM dan dekanat
2. Ketua Tim
: Ketua Program
3. Anggota tim
: Sekretaris bidang
4. Tim administrasi : Staf administrasi Magister Psikologi Profesi
5. Petugas teknis yang mengurus ruang kuliah beserta peralatannya
Besarnya honorarium disesuaikan dengan tugas /tanggungjawab yang dibebankan kepada
masing-masing petugas.
Administratif
1. Menyiapkan presensi
2. Mengingatkan dosen untuk mengajar
3. Meminta dosen menyerahkan bahan kuliah
4. Menggandakan bahan kuliah
5. Membagi bahan kuliah kepada mahasiswa
6. Menyiapkan peralatan presentasi
7. Menggandakan soal ujian
8. Menggandakan lembar evaluasi
9. Menyiapkan honorarium
Alat
1. Materi perkuliahan
2. Peralatan presentasi: laptop dan LCD
3. Peralatan untuk outdoor disiapkan oleh pelaksana outdoor
Konsumsi
1. Untuk mahasiswa nasi box dan air mineral untuk peserta (hari pertama)
2. Untuk dosen/pengajar: minum dan snacks
3. Untuk aktivitas outdoor makan 3 kali dan snacks 3 kali sehari

Pelaksanaan perkuliahan pra profesi diatur sebagai berikut:
1. Pelaksanaan kuliah pra profesi selama 3 minggu – 1 bulan tergantung pada kalender
akademik dan hari libur
PROSEDUR
2. Dilaksanakan setiap hari mulai pukul 08.30 – 16.00
PELAKSANAAN
3. Dibuka oleh Dekan Fak Psikologi UGM didampingi oleh sekbid
4. Dilaksanakan di dalam kelas ( 90 jam) dan di luar kelas (50 jam)
5. Kuliah di dalam kelas dilakukan terlebih dahulu baru dilaksanakan di luar kelas
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Disusun oleh
Dr. Murtini,SU
Sekbid Psi. Pendidikan
Prof.Dr. Kwartarini Wahyu
Yuniarti
Sekbid. Psi. Klinis

Disah kan oleh

Dr. Bagus Riyono,MA
Sekbid Psi. Ind & Organisasi
Dr. Ira Paramastri,MSi
Ketua Program
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Supra Wimbarti, Msc.,Ph.D
Dekan

