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Metode pembelajaran 

• Kehadiran harus lebih dari 75% 

• Ceramah 

• Diskusi 

• Persentasi Kelompok 

• Tanya Jawab 

• Membuat Mind Mapping/Rangkuman Materi 

• Analisis Kasus 



Identifikasilah Guru 

Favoritmu! 

& 

Bagaimana Cara 

Mengajarnya? 



“Mau menjadi pendidik 

seperti apakah kita?” 



Psikologi 

• Psikologi adalah suatu ilmu yang mempelajari perilaku atau kegiatan individu 

dalam interaksi dengan lingkungannya. 

• Tujuannya adalah agar seseorang mempunyai pemahaman yang lebih baik 

tentang individu, baik dirinya maupun orang lain. 



Pendidikan 

• Pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha 

(KBBI). 

 Dalam pendidikan terjadi perubahan tingkah laku dari suatu tahapan perkembangan tertentu ke tahapan 

perkembangan yang lebih maju, atau mengembangkan semua potensi yang dimiliki oleh individu agar menjadi 

optimal. 

• Pendidik: Guru (Formal), Tutor (non Formal). 

• Peserta Didik / Murid / Siswa (Formal), Warga Belajar (Non Formal) 

• Tujuan pendidikan : 1). Kepentingan diri sendiri; 2). Masyarakat; 3) Tuntutan Pekerjaan. 

• Fungsi Pendidikan : Membantu peserta didik dalam Pengembangan dirinya yaitu 1). pengembangan 

semua potensi; 2). Kecakapan; 3). karakteristik dirinya ke arah yang positif  baik bagi dirinya maupun 

lingkungannya 

 

 



Lingkungan Pendidikan 

Lingkungan 
Fisik 

Lingkungan 
Sosial 

Lingkungan 
Intelektual 

Lingkungan 
Nilai 



Inti Psikologi Pendidikan 

 

Proses 
Perkembangan 

Siswa 
Cara Belajar Siswa 

Cara 
Menghubungkan 
Antara Mengajar 

dan Belajar 

Pengambilan 
Keputusan Untuk 
Pengelolaan PMB 
(Proses Mengajar-

Belajar) 



Ruang Lingkup Psikologi Pendidikan 

 

Persamaan 

Perbedaan 

Kegiatan Belajar 

Mengajar 

1. Kecepatan Belajar 

2. Pemusatan 

Perhatian 

3. Minat Belajar 

4. Usaha Mempelajari 

Kembali Materi 

Pelajaran 



Bentuk Pendidikan 

Pengembangan 
nilai, sikap, minat, 
motivasi, emosi, 

apresiasi, dll 

Pengembangan 
intelektual 

Psikomotor dan 
keterampilan 

Bimbingan Pengajaran Latihan 



Psikologi Pendidikan 

• Psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku dan 

proses mental organisme dalam setting pendidikan. 

• Jenis perilakunya seperti kegiatan perkembangan, belajar, berpikir, 

memecahkan masalah, dan lain-lain. 

• Faktor yang membedakan tiap individu adalah kecepatan belajar, pemusatan 

perhatian pada pelajaran, minat belajar, usaha untuk mempelajari pelajaran di 

rumah, penafsiran siswa akan soal dan cara siswa merumuskan jawaban yang 

tidak sama.  



Kontribusi Psikologi pendidikan 

• Pendidik lebih terbuka pada perbedaan individu 

• Mengetahui metode mengajar yang efektif 

• Memahami permasalahan siswa 

• Membantu dalam evaluasi belajar 

• Mengarahkan pendidik dalam menangani anak-anak khusus 



Manfaat Psi. Pendidikan Untuk Guru 

• Guru memberikan sejumlah bahan ajaran atau latihan melalui penggunaan 

metode tertentu dengan dukungan buku sumber dan alat-alat bantu 

pelajaran, serta dapat menciptakan interaksi belajar-mengajar yang 

disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan peserta didik. 

• Guru dapat memahami perkembangan dan kemampuan peserta didik, juga 

memahami seluruh situasi pendidikan. 



Terima Kasih 

Siti Fatimah, S.Psi., M.Pd 


