
PSIKOLOGI PSIKOLOGI PSIKOLOGI PSIKOLOGI PSIKOLOGI PSIKOLOGI PSIKOLOGI PSIKOLOGI 
PENDIDIKANPENDIDIKANPENDIDIKANPENDIDIKANPENDIDIKANPENDIDIKANPENDIDIKANPENDIDIKAN

EVA IMANIA ELIASA,M.Pd
BIMBINGAN DAN KONSELING

FIP UNY



Psikologi?Psikologi?Psikologi?Psikologi?Psikologi?Psikologi?Psikologi?Psikologi?

YunaniYunani ::
Psyche Psyche àààààààà jiwajiwa, ,  dandan Logos Logos àààààààà ilmuilmu
Psikologi adalah ilmu pengetahuan 

yang  mempelajari tingkah laku 
manusia, baik sebagai individu 

maupun dalam 
hubungannya dengan 

lingkungannya



Perilaku manusia luas sekali…Perilaku manusia luas sekali…
Bidang Ilmu Psikologi :
1. Psikologi Perkembangan àààà tingkah laku pada setiap    

tahap perkembangan manusia
2. Psikologi Pendidikan àààà tingkah laku dalam situasi       

pendidikan
3. Psikologi Sosial ààààtingkah laku dalam hubungan          

dengan masyarakat sekitar
4. Psikologi Industri àààà tingkah laku dalam dunia industri  

dan organisasi
5. Psikologi Klinis ààààtingkah laku manusia sehat-tidak     

sehat, normal-tidak normal, dilihat dari aspek 
psikisnya.



Pendidikan ?
Asal kata education (Inggris) dan Educere (Latin) yang 
artinya memasukkan sesuatu. 
Pendidikan m engandung 3 hal :                                                                  
(1) ilmu, (2) proses memasukkan dan (3) orang.
Makna dari pendidikan banyak sekali, antara lain: 

– usaha secara sadar, sengaja dan bertanggung jawab yang 
dilakukan pendidik terhadap anak didik ke taraf yang lebih 
maju

– sebagai suatu produk meliputi semua perubahan yang 
berlangsung sebagai hasil partisipasi individu dalam 
pengalaman-pengalaman belajar

– dari sudut pandangan masyarakat merupakan pewarisan nilai 
kebudayaan dari generasi tua ke generasi muda agar identitas 
masyarakat berkelanjutan

– dari sudut individual merupakan pengembangan potensi-
potensi yang terpendam dan tersembunyi. 



“Give people a handout or a tool, and they will 
live a little better. Give them an education, and 

they will change the world” 
(The World Bank, 1999).

• Pendidikan dianggap penting karena menjadi dasar 
untuk membangun manusia yang berkualitas dengan 
kriteria : peningkatan kecerdasan, pengetahuan, 
spiritualitas, kepribadian dan ketrampilan hidup. 

• Mutu  kehidupan manusiapun diharapkan menjadi 
meningkat yaitu dengan membaiknya derajat 
kesejahteraan, menurunnya kemiskinan dan 
terbukanya berbagai kesempatan dan pilihan untuk 
mengembangkan diri di masa depan. 

• Keberhasilan pembangunan pendidikan menjadi 
barometer adanya kemajuan pembangunan suatu 
bangsa



Psikologi Pendidikan
• Mempelajari penerapan teori-teori psikologi 

dalam bidang pendidikan.

• Seluruh tingkah laku yang terlibat dalam 
proses pendidikan, yaitu tingkah laku siswa 
dalam belajar dan guru dalam mengajar.

• Obyek utama : belajar dan pembelajaran

• Aspek-aspek psikis atau gejala kejiwaan yang 
terdapat pada siswa ketika belajar.



Psikologi menjadi ruh proses pembelajaran

INPUT OUTPUT

SEKOLAH

TK - SD – SMP - SMA – PT ( S1- S2 – S3)

PROSES
BELAJAR MENGAJAR

Siswa Guru



Yang umumnya diinginkan dari 
hasil pendidikan pada dekade ini….

• Secara kognitif: memupuk rasa ingin tahu, menggugah kreatifitas, 
merangsang untuk terus berfikir

• Secara afektif : mencintai kebaikan bagi diri sendiri maupun untuk orang lain

• Secara perilaku : bertindak atau bertingkah laku secara profesional tanpa 
kehilangan kepekaan terhadap norma agama dan norma masyarakat

• Segi Jasmani : bisa menjaga kesehatan diri dan menjalani gaya hidup yang 
sehat

• Segi Rohani : meningkatkan ketaqwaan pada Allah, dan mewujudkan nilai 
nilai keimanannya dalam aspek amaliah 

• Aspek individual : membantu anak didik menjadi pribadi yang unik, bebas, 
mandiri, belajar dan bermain dalam dunianya dan menjadi manusia seutuhnya

• Aspek sosial : peka, dapat menyesuaikan diri/adaptif, tidak mementingkan diri 
sendiri, bisa bekerjasama dan bisa membantu orang lain

• Aspek kemasyarakatan : membantu siswa untuk menerima pluralisme, 
belajar mengelola konflik dan belajar berkeadilan

• Aspek kenegaraan : menjadi dasar untuk membentuk kehidupan demokrasi 
dan civil society (masyarakat madani)



GURU PROFESIONAL

Kepribadian yg baikKepribadian yg baik

Menguasai materiMenguasai materi

Menguasai Ketrampilan
Mengajar
Menguasai Ketrampilan
Mengajar

Menguasai ketrampilan
Komunikasi Interpersonal
Menguasai ketrampilan
Komunikasi Interpersonal

Memiliki kebaruan dlm 
visi misi pembelajaran 
yg sll diuji mll penelitian 

Memiliki kebaruan dlm 
visi misi pembelajaran 
yg sll diuji mll penelitian 
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Manfaat Mempelajari Psikologi 
Pendidikan bagi Pendidik

• Peka terhadap perilaku dan kebutuhan 
manusia untuk belajar

• Mengembangkan diri sendiri untuk menjadi 
manusia pembelajar dan dapat membagi 
ilmunya pada orang lain secara profesional

• Mengetahui teknik-teknik yang tepat untuk 
memaksimalkan potensi belajar anak didik

• Mampu menganalisis kekurangan dan 
kelebihan dalam metode belajar mengajar 
baik terhadap diri sendiri maupun orang lain 
serta berupaya untuk terus memperbaikinya



Manfaat Mempelajari Psikologi Pendidikan
bagi Siswa Didik

1.Meningkatkan kemauan dan niat utk 
mencari dan mendapatkan ilmu. 

2.Mengenali naluri dan potensi belajar 
3.Mengembangkan diri mjd manusia 

pembelajar
4.Bertekad utk meningkatkan harkat 

dirinya lebih baik dibandingkan dg
generasi sebelumnya.

1.Meningkatkan kemauan dan niat utk 
mencari dan mendapatkan ilmu. 

2.Mengenali naluri dan potensi belajar 
3.Mengembangkan diri mjd manusia 

pembelajar
4.Bertekad utk meningkatkan harkat 

dirinya lebih baik dibandingkan dg
generasi sebelumnya.


