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1. IDENTITAS MATA KULIAH  

Nama Mata Kuliah :Piskologi lingkungan 

Kode Mata Kuliah :FPS 60055 

Bobot Mata Kuliah : 2 SKS 

DosenPengasuh :DR. AMANAH 
  PROF. DR. HJ. MILVA YETTI, S.Psi, M.Psi 
  MAGFIRAH DR, S.Psi, M.Psi 
  PINDY SURI, S.Psi, M.Psi 
  NURMAIDA IRAWANI SIREGAR, S.Psi, M.Psi 
  SHIERLEY MELITA S.MELIALA, S.Psi, M.Psi 
M. FADLI NUGRAHA M.Psi 
  EVA YULINA, S.Psi, M.Psi 

 

2. DESKRIPSI MATA KULIAH 

Mata kuliah psikologi lingkungan ini mempelajari konsep dasar hubungan antara individu dengan 
lingkungan, dampak berbagai stressor dari lingkungan, serta penerapan psikologi lingkungan. Mahasiswa 
belajar pengertian psikologi lingkungan, berbagai pendekatan teori dan metode penelitian yang 
digunakan, peran persepsi dan kognisi terhadap stimulus lingkungan, kebisingan, dampak, serta upaya 
mengurangi kebisingan, dampak iklim, temperature, dan tekanan udara terhadap perilaku individu, 
dampak bencana dan polusi terhadap perilaku individu, peran personal space dan teritorial bagi individu, 
kepadatan dan kesesakan, keberadaan kaum urban serta menemukan solusi bagi keberadaannya, peran 
perencanaan dan design fisik bagi perilaku individu, serta design rumah tinggal dan institusi yang ideal 
menurut perspektif psikologi. 
3. CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK) 

 

1. Mahasiswa mampu memahami konsep dasar psikologi lingkungan 
2. Mahasiswa mampu memahami kekhasan metodologi penelitian dalam psikologi lingkungan 
3. Mahasiswa mampu memahami topik bahasan dan masalah yang berkembang dalam isu-isu 
lingkungan dengan menggunakan perspektif psikologi 
 

4. METODE PEMBELAJARAN 

 

Perkuliahaniniberlangsungmelaluistrategipembelajaran  Student Center Learning (SCL) dengan 

metodeantara lain ceramah, diskusikelompok, tinjauanbuku, survey sederhana, belajarkooperatifdll. 

5. ATRIBUT SOFT SKILL 

 

Atribut-atribut soft skill yang akandikembangkanpadamahasiswamelaluiperkuliahanadalahinisiatif, 

objektif, analitisdanlogis 

 

6. PENGENDALIAN MUTU 

 

Pengendalianmutuperkuliahandilakukanmelaluipenilaianterhadapmandiridanterstruktur, 

aktivitasdiskusi, laporanpenelitian, kasus, presentasidantampilan soft skill. 

 



7. EVALUASI 

 

 

Evaluasidilakukandenganmenggabungkannilaicapaianmahasiswapadaseluruh item 

kendalimutudenganmenggunakanrumussebagaiberikut : 

- Partisipasi (Ps) =  10 % 

- PR (tugas)  =   50 % 

- UTS  =  15 % 

- UAS  =   25 %  

Berdasarkan item kendalimututersebutdiperolehnilaiakhirmahasiswa 

Catatan :  

a. Mahasiswa yang dapatmengikutiUjian Tengah Semester danAkhir Semester adalahmahasiswa 

yang telahmengikutiperkuliahansebanyak 75%. Bagimahasiswa yang 

kehadirannyatidakmencukupi 75%, fakultastidakbolehmengizinkannyamengikutiUjian Tengah 

danAkhir Semester.     

b. Dosenharusmengisititik-titikpadatiapkomponendannilainyatidakberada di luar range/kisaran 

yang telahditentukandantotalnya 100% 

c. Fakultasmelaluirapatdapatmenentukanpersentasepenilaiandalambatas range/kisaran yang telah 

kami tentukan. 

 

 

8. PENILAIAN 

 

PenilaianterhadapmahasiswaditentukanolehhasilbelajarmahasiswasendiridenganmenggunakansystemP

enilaianAcuan Norma (PAN) 

 

9. RENTANG NILAI 

 

A = ≥ 85 

B+ =  80 - 84.9 

B = 70- 77.9 

C+ =  63 - 69.9 

C =  55 - 62.9 

D =  45 - 54.9 

E =≤ 44.9 

Nilai TL yang dahulunya K, 

dapatdiberikanjikamahasiswatidakmengikutiperkuliahanataukehadirannyalebihkecildari 75 % 

atautidakmegikutiUjianAkhir.   

 

Bobotnilai TL = 0 (nol) danmahasiswa yang bersangkutantidakdapatmelakukan Semester 

Pendekuntukmatakuliahtersebut. 

 

10. NORMA AKADEMIK/TATA TERTIB PERKULIAHAN 

 

 

a. Mahasiswawajibmengikutitepatwaktu. Mahasiswa yang terlambatlebihdari 15  menit 

tidakdiperkenankanmengikutiperkulihaan 

b. Mahasiswa yang tidakhadirkarenaalasan yang dibenarkanmenurutperaturan,  

menyerahkansuratijinkepadadosenmatakuliahselambat-lambatnyapadahari 

perkuliahanberikutnya 

c. Jikadosentidakdapathadirpadajadwal yang telahditetapkanKarenasesuatuhal, maka 

dosendiwajibkanmemberikaninformasikepadamahasiswa paling lambat 1 harisebelum 

jadwalperkuliahan. 

d.Apabiladosentidakhadirsetelah 15 menitdarijadwalkuliah, mahasiswaberhak 

menghubungidosendenganmenanyakankepadapetugaswaskat/piketperkuliahan 



tentangperkuliahandilaksanakanatautidak. Jikadosentidakdatingdalamwaktu 2  

x 15 menitdarijadwalperkuliahanmakamahasiswaberhaktidakmengikuti 

perkuliahanpadawaktutersebutdanperkuliahandianggaptidakdilaksanakan. 

e. Mahasiswawajibmenyerahkantugas-tugaskelompokatau individual yang  

dibebankandosenwaktu yang akanditentukankemudian 

f. Mahasiswaharusberpakaianrapidansopanketikamengikutiperkuliahandantidak 

bolehmengenakan sandal.  

g. Mahasiswadilarangmenghidupkanhandphone (HP), makan, merokokpadasaat per 

perkuliahanberlangsung. 

 









 
 

 

 

 

 


