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DESKRIPSI  MATAKULIAH 

◦ Pembelajaran mata kuliah ini dimaksud untuk mendidik & melatih mahasiswa dalam memahami 

pengertian dan ruang lingkup psikologi industri & organisasi, konsep analisa jabatan, faktor 

perbedaan individual yang mempengaruhi proses rekrutmen, seleksi, dan penempatan, kemudian 

konsep orientasi & pelatihan, motivasi kerja, kepuasan kerja, stres kerja, komunikasi dalam 

organisasi, kepemimpinan & pengambilan keputusan, proses penyelesaian konflik & negosiasi, serta 

serta struktur, desain, budaya, dan perilaku organisasi dalam perusahaan. Selain itu, mahasiswa 

juga diharapkan mampu menerapkan aplikasi dari berbagai materi yang dipelajari dalam kehidupan 

sehari-hari. 

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL) PRODI 

 
1. Bertakwa kepada Allah SWT dan mampu menunjukkan sikap religious (S1) 
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas dalam pengelolaan dan 

pemanfaatan sumber daya hayati maupun lingkungannya berdasarkan agama, moral, dan etika. 
(S2)  

3. Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat, lingkungan dan 
pendidikan(S6) 

4. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan secara mandiri. (S10) 
5. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan 

atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 
humaniora yang sesuai bidang keahliannya. (KU1) 

6. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. (KU2) 
7. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan 

kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik 

seni. (KU3) 

 
 



CAPAIAN PEMBELAJARAN MATAKULIAH (CPMK) 

 

1. Mampu menjelaskan definisi organisasi, psikologi industri & organisasi, serta perbedaan ruang 

lingkupnya dengan bidang keilmuan manajemen, teknik industri dan hukum. 

2. Mampu memahami konsep analisa jabatan dan perbedaan individu dalam menentukan kriteria dan 

syarat yang dibutuhkan bagi sebuah jabatan. 

3. Mampu menjelaskan dan menggambarkan proses rekrutmen, seleksi dan penempatan karyawan. 

4. Mampu memahami konsep orientasi dan pelatihan serta perbedaan keduanya. 

5. Mampu menerangkan tentang teori-teori motivasi kerja pada karyawan. 

6. Mampu memahami mengenai konsep kepuasan kerja. 

7. Mampu menjelaskan dan menggambarkan konsep stres kerja yang terjadi di konteks industri & 

organisasi. 

8. Mampu menerangkan dan memahami pengertian dan jenis-jenis dari desain & struktur organisasi. 

9. Mampu menerangkan konsep komunikasi dan hubungan interpersonal yang terjadi di organisasi. 

10. Mampu menjelaskan dan menggambarkan konsep kepemimpinan dan pengambilan keputusan 

dalam organisasi. 

11. Mampu memahami dan menerangkan dinamika konflik kerja yang terjadi pada konteks industri & 

organisasi. 

12. Mampu menerangkan dan mengaplikasikan proses negosiasi dalam menangani konflik di organisasi. 

13. Mampu memahami penerapan konsep budaya dan perilaku organisasi. 

14. Mampu menerangkan mengenai konsep perilaku konsumen. 

 

POKOK BAHASAN 

Pertemuanke 
/Tanggal 

Materi DaftarPustaka 

1 
3 September 

Kontrak kuliah  

2 
3 September 

Sejarah, pengertian, wawasan dan ruang lingkup 
Psikologi Industri & Organisasi 

 

3, 4 
10 September 

Analisa jabatan & perbedaan individu  

5, 6 
17 September 

Rekrutmen, seleksi dan penempatan karyawan  



7, 8 
24 September 

Orientasi & pelatihan  

9, 10 
1 Oktober 

Motivasi kerja  

11,12 
8 Oktober 

Kepuasan kerja  

13, 14 
15 Oktober 

Stres Kerja  

15 
29 Oktober 

UTS  

16, 17 
5 November 

Desain & struktur organisasi  

18, 19 
12 November 

Komunikasi & proses interpersonal dalam organisasi  

20, 21 
19 November 

Kepemimpinan & pengambilan keputusan  

22, 23 
26 November 

Konflik kerja dalam organisasi  

24, 25 
3 Desember 

Negosiasi  

26, 27 
10 Desember 

Budaya & perilaku organisasi  

28, 29 
17 Desember 

Perilaku konsumen  

30 
7 Januari 

UAS  

PRASYARAT 

Teori Dasar Psikologi 
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