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MAGISTER PSIKOLOGI PROFESI
A. IDENTITAS PROGRAM STUDI
Program Magister Psikologi Profesi Universitas Surabaya didirikan tahun 2004. Pendirian
Program ini berdasarkan surat nomer 840/D2.2/2004, tertanggal 1 Juni 2004, yang dikeluarkan
oleh Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Rekomendasi ijin
operasional untuk pendidikan profesi diberikan oleh Pengurus Pusat Himpunan Psikologi (PP
Himpsi), dengan surat nomer 004/PP Himpsi.IP/IX/04, kemudian berdasarkan surat nomer
4885/D/T/2004 tanggal 31 Desember 2004 mendapat ijin penyelenggaraan program studi
Magister Psikolog jenjang strata dua (S2) dari Departemen Pendidikan Nasional Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi.

B. VISI MISI MAGISTER PSIKOLOGI PROFESI UNIVERSITAS SURABAYA
Program studi Magister Psikologi Profesi berada di bawah Fakultas Psikologi Universitas
Surabaya, sehingga visi program studi Magister Psikologi Profesi sama dengan visi Fakultas
Psikologi Universitas Surabaya yaitu :
“Menjadi unggul dalam penyelenggaraan pendidikan psikologi dan menangani masalah
perkotaan sesuai martabat kehidupan “.
Visi ini memiliki makna sosok fakultas Psikologi yg diidamkan untuk dicapai adalah institusi yg
unggul di tingkat nasional dalam inovasi pembelajaran, pengembangan keilmuan, sekaligus
memberikan kontribusi nyata melalui penerapan psikologi dalam masalah perkotaan bagi
kemaslahatan manusia.
Misi Program Pendidikan Magister Psikologi Profesi
Dalam rangka mencapai visinya, maka misi Magister Psikolog adalah menghasilkan Magister
Psikolog yang mampu menangani masalah perkotaan secara profesional sesuai martabat
kehidupan melalui penyelenggaraan pendidikan Magister Psikologi Profesi yang senantiasa
melakukan inovasi pembelajaran, penelitian dan layanan kepada masyarakat.

C. TUJUAN PROGRAM MAGISTER PSIKOLOGI PROFESI
Dalam rangka menghasilkan Magister Psikologi Profesi yang etis-profesional, berkarakter
handal, dan memiliki kompetensi dalam menangani masalah perkotaan, dilakukan upaya berupa
penyelenggaraan :
1. Iklim pembelajaran yang memberdayakan, mengutamakan pendampingan individual, dan
mengembangkan kepekaan multikultur.
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2. Proses pembelajaran yang mengembangkan keterampilan dalam menyelesaikan masalah
individu, kelompok, dan komunitas dengan menerapkan pengetahuan psikologi melalui
tindakan prevensi, intervensi, dan evaluasi, serta penelitian.
3. Pembelajaran yang menggunakan model praktisi berbasis keilmuan psikologi untuk
menyelesaikan masalah secara sistematik melalui pemberian layanan masyarakat.

D. KURIKULUM
Program Magister Psikologi Profesi berbasis model profesi-ilmuwan yang menggunakan
pendekatan pemecahan masalah secara sistematis. Magister Psikologi Profesi mempersiapkan
psikolog yang terampil dalam menangani problem manusia dan dapat menerapkan keterampilan
serta pengetahuannya untuk melakukan asesmen, intervensi, pelatihan dan konsultasi serta
penelitian secara etis. Lulusan diharapkan mampu menangani permasalahan pada level
individual, organisasi, komunitas dan sistem.
Magister Psikologi Profesi menggunakan kurikulum berbasis kompetensi dan menetapkan
sasaran kompetensi yang hendak dikembangkan pada lulusan, yaitu :
Kompetensi etis (profesional dan interpersonal), yang dimaksudkan untuk mengembangkan
kesadaran etis sebagai dasar berperilaku dalam lingkup profesional maupun interpersonal.
Kompetensi penelitian, yang dimaksudkan untuk mengembangkan kompetensi dalam
merancang, mengo-perasionalisasikan, menganalisis, dan melaporkan hasil penelitian
Kompetensi asesmen psikologis, yang dimaksudkan untuk mengembangkan kompetensi
dalam merancang, mengadministrasikan, menganalisis, dan melaporkan hasil asesmen psikologi
(dengan penekanan pada level individu)
Kompetensi intervensi psikologis, yang dimaksudkan untuk mengembangkan kompetensi
dalam merancang, melaksanakan, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan keefektifan
intervensi psikologis (dengan penekanan pada individual)
Kompetensi pelatihan dan Konsultasi, yang dimaksudkan untuk mengembangkan kompetensi
dalam melakukan analisis kebutuhan, merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi
keefektifannya (dengan penekanan pada level kelompok dan individual). Pelatihan dan
konsultasi dilandasi kemampuan membaca budaya kelompok/organisasi dan atau setting social
yang melandasi dilakukannya pelatihan, kompetensi konsultasi lebih memperhatikan keunikan
karakteristik yang dihadapi, bukan sekedar entitas sosial.
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Kompetensi soft skill seperti kemampuan komunikasi, empati, kerja sama, manajemen diri
yang diharapkan dapat menjadikan lulusan Magister Psikologi Profesi Universitas Surabaya
memiliki karakteristik etis profesional dan handal.

Program Magister Psikologi Profesi Universitas Surabaya , memiliki beban studi wajib sebanyak 48
sks. Beban sks ini dapat diselesaikan dalam waktu 4 semester Progam Magister Psikolog memiliki 3
peminatan yaitu :
1. Psikologi Industri & Organisasi,
2. Psikologi Klinis, serta
3. Psikologi Pendidikan.
Dalam rangka mencapai kompetensi yang telah ditetapkan, diperlukan metode pembelajaran yang
sesuai agar mahasiswa dapat menyerap materi pembelajaran. Metode pembelajaran yang
ditetapkan adalah 40 % teori dan 60 % praktik. Perkuliahan diselenggarakan, sebanyak 3x
seminggu, mulai jam 16.30 sampai dengan 21.30.
Praktik dilakukan pada semester 1 di dalam kampus. Mulai semester II mahasiswa mengikuti praktik
kerja profesi (magang) pada institusi yang membutuhkan kehadiran secara penuh (fulltime).
Praktik kerja dilakukan sesuai dengan peminatan. Pada peminatan PIO pemagangan dilakukan di
perusahaan, peminatan pendidikan di sekolah/perguruan tinggi dan peminatan klinis di Rumah sakit
Jiwa, Lembaga pemasyarakatan, maupun Dinas Sosial. Mahasiswa Magister Psikolog di magangkan
di tempat pemagangan yang sudah menjalin MOU dengan Magister Psikolog, hal ini mengingat
dalam proses praktik kerja/ pemagangan diperlukan 1 pembimbing eksternal (dari tempat magang)
dan 1 pembimbing internal (dosen pembimbing)
Selama kuliah, mahasiswa wajib menangani 7 kasus setara 10 sks ( waktu praktek kerja 560-640
jam). 7 kasus ini akan diuji oleh HIMPSI (Himpunan Psikologi Indonesia)
Mata Kuliah
Matakuliah di Magister Psikolog mengikuti kesepakatan dengan Kolokium Psikologi Indonesia yang
selalu berkoordinasi dengan Himpunan Psikologi Indonesia. Sebelum calon mahasiswa menjadi
mahasiswa diberikan seleksi sekaligus materi selama kurang lebih 2 bulan pada proses Evaluasi
Dasar Psikodiagnostik. Materi Evaluasi Dasar Psikodiagnostik (EDP) diberikan untuk seleksi
kemampuan psikodiagnostik dan menyamakan persepsi calon mahasiswa dalam psikodiagnostik
karena input mahasiswa tidak hanya berasal dari Universitas Surabaya saja. Materi EDP terdiri dari 9
subtes (tes intelegensi, Bakat, kepribadian). EDP ini diperlukan sebagai seleksi karena sebagai
seorang psikolog diperlukan kemampuan dan sikap sebagai psikolog yang sulit terdekteksi hanya
dari tes dan wawancara 1 hari.
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Selama berlangsungnya EDP, mahasiswa dinilai kemampuannya dalam psikodiagnostika,
motivasinya dalam belajar, sikap dasarnya sebagai psikolog. Bagi mahasiswa yang mampu melewati
EDP, dan TPA (Tes Potensi Akademik) maka ia dinyatakan resmi sebagai mahasiswa Magister
Psikolog.
Mata Kuliah Wajib Magister Psikolog Universitas Surabaya
Matakuliah Kemagisteran :
1.
Filsafat Ilmu
2.
Statistika Terapan
3.
Konstruksi Instrumen
3.
Metodologi Penelitian Kuantitatif
4.
Metode Penelitian Kualitatif
5.
Proposal penelitian tesis
6. Tesis

(2 sks)
(2 sks)
(2 sks)
(2 sks)
(2 sks)
(0 sks)
(6 sks)

Matakuliah Dasar Psikodiagnostika:
1.
Kode Etik Psikologi
2.
Dasar-dasar Asesmen: Praktik Psikodiagnostika
3.
Dasar-dasar Asesmen: Praktik Observasi dan Wawancara
4.
Dasar-dasar Intervensi Psikologis

(1 sks)
(3 sks)
(3 sks)
(3 sks)

Matakuliah Mayoring/Peminatan
KLINIS
Psikologi Klinis Anak dan
Remaja (3 Sks)
Psikologi Kesehatan (3 Sks)

PENDIDIKAN

PIO

Penanganan Permasalahan
Belajar (3 Sks)

Health, safety and
management system (2 Sks)

Intervensi Pendidikan dalam
Kelompok (3 Sks)

Manajemen kompetensi dan
kinerja (5 Sks)

Desain Latbang Klinis (3 Sks)

Desain latbang pendidikan (3
Sks)

Psikodiagnostika Klinis (3 Sks)

Psikodiagnostika Pendidikan (3
Psikodiagnostika PIO (3 Sks)
Sks)

Konseling dan Psikoterapi
Klinis (pr.Kerja) (4 Sks)

Konseling dan Psikoterapi
Pendidikan (Pr. Kerja) (4 Sks)

Desain latbang PIO ( 3 Sks)

Terapan PIO ranah Organisasi
(4 Sks)
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Psikologi Klinis Dewasa, usia
lanjut dan Keluarga (3 Sks)

PAUD (3 Sks)

Manajemen Perubahan (2 Sks)

Total : 19 Sks

Total : 19 Sks

Total : 19 Sks

Matakuliah Pilihan
Isu Trend Psikologi Terapan (3 sks)
Materi perkuliahan ini berbeda setiap semester dan dapat diambil oleh mahasiswa semua mayoring.
Materi berisi tentang topik-topik yang sedang trend dan dibutuhkan oleh mahasiswa. Pengajar adalah
dosen luar yang memiliki kepakaran di bidangnya. Beberapa materi yang pernah diberikan adalah
Hipnosis, Psikologi Transpersonal, talent management.
TESIS
Besaran sks tesis adalah 6 sks. Ada dua hal penting yang harus ada dalam tesis Magister Psikolog :
1. Asesmen Psikologi
2. Intervensi Psikologi
Mahasiswa diwajibkan untuk melakukan penelitian terapan yang menyelesaikan masalah subjek
penelitian (dapat individual, kelompok maupun organisasi) dan menuliskannya dalam laporan
penelitian. Penyelesaian masalah psikologi yang dilakukan dengan cara mahasiswa melakukan
asesmen dan intervensi psikologis oleh mahasiswa sendiri. Tesis dibimbing oleh 1 orang
pembimbing
Alur Matakuliah
Lihat halaman 7 s/d 9
PROSEDUR PENGAJUAN PROPOSAL HINGGA TESIS
1. Mahasiswa melakukan bimbingan informal dengan calon dosen pembimbing terkait dengan
proposal penelitiannya
2. Mahasiswa mengajukan proposal penelitiannya kepada kaprodi
3. Setelah disetujui kaprodi, mahasiswa menggandakan proposal penelitiannya sebanyak 3
kali.
4. Mahasiswa melakukan seminar outline dengan diuji 3 dosen (1 calon pembimbing, 1
manajemen prodi, dan 1 dosen yang memiliki kompeten sesuai dengan topik)
5. Mahasiswa melakukan revisi pada seluruh dosen, dan setelah mendapat persetujuan dapat
mengajukan surat tugas pembimbing disertai dengan perencanaan waktu penyelesaian tesis
6. Proses bimbingan tesis
7. Setelah selesai dan mendapatkan persetujuan pembimbing, mahasiswa mengajukan ujian
tesis kepada kaprodi.
Syarat kelulusan
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1.
2.
3.
4.

IPK 2.75
Tidak ada nilai D
Lulus tesis dan menyerahkan naskah tesis yang telah disahkan
Lulus minimal 48 sks (matakuliah wajib)

E. STAF PENGAJAR
Staf pengajar di Magister Psikologi Profesi sebagian besar adalah dosen tetap Fakultas Psikologi
Universitas Surabaya yang memiliki dedikasi yang tinggi dalam mendidik mahasiswa sehingga
menjadi Lulusan Magister dan sekaligus Profesi Psikolog.

F. FITUR PROGRAM DAN LAIN-LAIN
Mahasiswa yang berminat dapat mengikuti kegiatan :
1. Gathering dan kunjungan ilmiah (misal Pada Gathering tahun 2010 melakukan kunjungan
ilmiah ke Asesmen Centre Telkom, Psikologi Angkatan Darat, sekolah kebutuhan khusus
Surya Kanthi di Bandung) – Gathering dan studi wisata ini bertujuan untuk meningkatkan
wawasan mahasiswa terkait dengan Psikologi dan juga menjalin keakraban antar mahasiswa
psikolog yang terdiri dari berbagai angkatan. Keakraban merupakan hal yang penting
mengingat data tracer study menunjukkan bahwa cara alumni mendapatkan pekerjaan
adalah melalui teman/kakak kelasnya.
2. Pengabdian masyarakat dosen/Fakultas/Pusat Konsultasi dan Layangan Psikologi
Universitas Surabaya, seperti memberikan pelatihan, pengetesan. Kegiatan pengetesan
yang rutin adalah seleksi siswa akselerasi di sekolah.
Program Magister Psikolog juga sering mengundang dosen tamu dari praktisi ataupun ahli di
bidangnya. Mahasiswa dapat mengikuti kuliah tamu ini secara gratis. Beberapa kuliah tamu
yang pernah diberikan al : psikometri dalam penyusunan alat ukur, tes inteligensi IST,
Konseling kerja, konseling kelompok, DSM IV, dll. Tujuan kuliah tamu ini adalah untuk
meningkatkan kualitas lulusan Magister Psikologi Profesi Universitas Surabaya.
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ALUR MATA KULIAH KONSENTRASI MINAT: PSIKOLOGI PENDIDIKAN
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ALUR MATA KULIAH KONSENTRASI MINAT: PSIKOLOGI KLINIS
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ALUR MATA KULIAH KONSENTRASI MINAT: PIO

