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Capaian 
Pembelajaran (CP) 

CPL-PRODI            
 1. Menunjukan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan mandiri (S10)  

2. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu  
    pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humanoria yang sesuai bidang keahlianya (KU1)    
3. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir  dan mengunggahnya 
    dalam laman perguruan tinggi ( KU4)   
4. Mampu menyiapkan  dan mengevaluasi data berbasis pada teknologi, instrument, piranti, lunak untuk analisis dan sintesis sumber 
    daya hayati secara tepat (KK3) 
5. Menguasai konsep  konservasi, teknik sampling, statistika, analisis data dan manajemen dasar (PP2)      

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 

Diskripsi Singkat MK 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. 

Dosen pengampu Rahma Afwina, S.Psi, M.Psi 

Matakuliah syarat   - 
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Gambar : Analisis Instruksional Mata Kuliah Psikologi Lingkungan 

Mahasiswa mampu memahami konsep dasar psikologi lingkungan 

berkaitan dengan pendekatan teori yang digunakan (minggu ke 2) 

Mahasiswa mampu memahami pengertian, kedudukan, dan peran 

psikologi lingkungan (minggu ke 1) 

Mahasiswa mampu memahami metode penelitian dalam psikologi 

lingkungan (minggu ke 3) 

Mahasiswa mampu memahami peran persepsi dan kognisi terhadap 

stimulus lingkungan (minggu ke 4)  

UJIAN TENGAH 
SEMESTER 

(MINGGU KE 8) 

 Mahasiswa mampu 

memahami definisi 

kebisingan, dampak, 

serta upaya 

mengurangi kebisingan 

(minggu ke 5) 

Mahasiswa mampu 

memahami dampak 

bencana dan polusi 

terhadap perilaku 

individu (minggu ke 9) 

UJIAN AKHIR SEMESTER (MINGGU KE 16) 

Mahasiswa mampu 

memahami dampak 

iklim, temperature, 

dan tekanan udara 

terhadap perilaku 

individu (minggu ke 

6) 

Mahasiswa mampu memahami peran perencanaan dan design fisik 

bagi perilaku individu (minggu ke 13 ) 

Mahasiswa mampu memahami design rumah tinggal dan institusi 

yang ideal menurut perspektif psikologi (minggu ke 14) 

 Mahasiswa 

mampu 

memahami 

keberadaan 

kaum urban serta 

menemukan 

solusi bagi 

keberadaannya 

(minggu ke 12) 

 Mahasiswa 

mampu 

memahami 

definisi, 

penyebab, serta 

dampak 

kepadatan dan 

kesesakan 

(minggu ke 11) 

 Mahasiswa mampu 

memahami definisi, 

peran personal space 

dan teritorial bagi 

individu (minggu ke 

10) 
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Mg Ke- 
 

Kemampuan Akhir yang 
diharapkan (Sub-CPMK) 

Materi/ Bahan Kajian Metode Pembelajaran Waktu 
Pengalaman Belajar 

Mahasiswa 
Kriteria dan Indikator 

Penilaian 
Bobot 

Nilai (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Mahasiswa mampu 
menyepakati kontrak 
perkuliahan 
Mahasiswa mampu 
memahami pengertian, 
kedudukan, dan peran 
psikologi lingkungan 

Kontrak perkuliahan, dan 
pengantar psikologi 
lingkungan  
a. Lingkup kajian psikologi 

lingkungan 
b. Pengertian psikologi 

lingkungan 
c. Kedudukan dan peran 

psikologi lingkungan  

1. Kuliah 
2.  Diskusi dan tanya 

jawab 
 
 
 

2 x 50 
menit 

Tugas 1: menyusun ringkasan 
pengertian, kedudukan, dan 
peran psikologi lingkungan  
(2x60mt) 
 
 

Indikator: ketepatan 
penjelasan dan 
rangkuman 
 
Kriteria penilaian: 
Ketepatan, dan 
penguasaan 
 
Penilaian bentuk non-
test :tulisan di kertas 

6% 

2 Mahasiswa mampu 
memahami konsep dasar 
psikologi lingkungan 
berkaitan dengan pendekatan 
teori yang digunakan 

Konsep dasar psikologi 
lingkungan: Pendekatan teori 
psikologi lingkungan 
a. Teori arousal 
b. Teori beban stimulus 
c. Teori kendala perilaku 
d. Teori tingkat adaptasi 
e. Teori ekologi 
f. Teori stres lingkungan 

1. Kuliah 
2. Diskusi dan tanya 

jawab 
 
 

2 x 50 
menit 

Tugas 2: menyusun ringkasan 
berbagai pendekatan teori 
psikologi lingkungan beserta 
contoh  
(2x60 mt) 

Indikator:ketepatan 
penjelasan dan 
penguasaan 
 
Kriteria penilaian: 
ketepatan, dan 
kesesuaian 
 
Penilaian bentuk non 
test:  tulisan di kertas 

7% 

3 Mahasiswa mampu 
memahami metode 
penelitian dalam psikologi 
lingkungan 

Metode penelitian dalam 
psikologi lingkungan 
a. Definisi metodologi 

penelitian 
b. Permasalahan dalam 

penelitian terkait masalah 
lingkungan fisik 

c. Jenis metode dalam 
psikologi lingkungan 
(eksperimen laboraturium, 
studi korelasi, dan 
eksperimen lapangan) 

1. Kuliah 
2. Diskusi dan tanya 

jawab 

2 x 50 
menit 

Tugas 3 : menyusun 
ringkasan berbagai metode 
penelitian dalam psikologi 
lingkungan (2x60 menit) 

Indikator: ketepatan 
penjelasan dan 
penguasaan 
 
Kriteria penilaian: 
ketepatan dan 
kesesuaian 
 
Penilaian bentuk non-
test : tulisan di kertas 

7% 
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4 Mahasiswa mampu 
memahami peran persepsi 
dan kognisi terhadap stimulus 
lingkungan 
 
 

Pemikiran dan persepsi 
terhadap lingkungan 
a. Karakteristik persepsi 

lingkungan 
b. Kognisi lingkungan 
c. Peta kognitif 

1. Kuliah 
2. Diskusi dan tanya 

jawab  
 
 

2 x 50 
menit  

Tugas 4: menyusun ringkasan 
peran persepsi dan kognisi 
terhadap stimulus lingkungan 
(2x60 mt) 

Indikator: ketepatan 
penjelasan dan 
penguasaan 
 
Kriteria penilaian: 
ketepatan dan 
kesesuaian 
 
Penilaian bentuk non-
test : tulisan di kertas 

7% 

5 Mahasiswa mampu 
memahami definisi 
kebisingan, dampak, serta 
upaya mengurangi kebisingan 

Kebisingan 
a. Definisi kebisingan 
b. Dampak kebisingan 
c. Mengurangi dampak 

kebisingan 

1. Kuliah 
2. Diskusi dan tanya 

jawab 
 

2 x 50 
menit 

Tugas 5: menyusun ringkasan 
definisi kebisingan, dampak, 
serta upaya mengurangi 
kebisingan  (2x60 mt) 

Indikator: ketepatan 
penjelasan dan 
penguasaan 
 
Kriteria penilaian: 
ketepatan dan 
kesesuaian 
 
Penilaian bentuk non-
test : tulisan di kertas 

7% 

6 Mahasiswa mampu 
memahami dampak iklim, 
temperature, dan tekanan 
udara terhadap perilaku 
individu 

Cuaca, iklim, dan perilaku 
a. Iklim dan perilaku 
b. Suhu/temperatur udara 

dan perilaku 
c. Tekanan udara dan 

perilaku 

1. Kuliah 
2. Diskusi dan tanya 

jawab  

2 x 50 
menit 

Tugas 6: menyusun ringkasan 
dampak iklim, temperature, 
dan tekanan udara terhadap 
perilaku individu (2x60 mt) 

Indikator: ketepatan 
penjelasan dan 
penguasaan 
 
Kriteria penilaian: 
ketepatan dan 
kesesuaian 
 
Penilaian bentuk non-
test : tulisan di kertas 

7% 

7 Mahasiswa mampu 
memahami materi-materi 
dari pertemuan 1  s/d 6 

a. Review 
b. Quiz 

1. Kuliah 
2. Diskusi dan tanya 

jawab  

2 x 50 
menit 
 
 
 
 

Tugas 7: menjawab 
pertanyaan secara mandiri 

Indikator: ketepatan 
jawaban 
 
Kriteria penilaian: 
ketepatan dan 
kesesuaian 

6% 
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Penilaian bentuk non-
test : tulisan di kertas 

8 Evaluasi Tengah Semester 0 % 

9 Mahasiswa mampu 
memahami dampak bencana 
dan polusi terhadap perilaku 
individu 

Bencana alam, racun 
berbahaya, dan polusi 
a. Bencana alam 
b. Bencana teknologi 
c. Polusi udara dan perilaku 
d. Dampak bencana dan 

polusi terhadap perilaku 

1. Kuliah 
2. Presentasi kelompok 
3. Diskusi dan tanya 

jawab  

2 x 50 
menit 

Tugas 8: mereview buku 
mengenai bencana alam, 
racun berbahaya, dan polusi 
 (2x60 mt) 

Indikator: ketepatan 
penjelasan dan 
rangkuman 
 
Kriteria penilaian: 
ketepatan dan 
sistematika 
 
Penilaian bentuk non-
test : makalah dan 
presentasi kelompok 

8% 

10 Mahasiswa mampu 
memahami definisi, peran 
personal space dan teritorial 
bagi individu 

Personal space dan teritorial 
a. Definisi personal space dan 

teritorial 
b. Personal space 
c. Perilaku dalam teritori 

1. Kuliah 
2. Presentasi kelompok 
3. Diskusi dan tanya 

jawab  

2 x 50 
menit 

Tugas 9: mereview buku 
mengenai personal space 
dan teritorial (2x60 mt) 

Indikator: ketepatan 
penjelasan dan 
rangkuman 
 
Kriteria penilaian: 
ketepatan dan 
sistematika 
 
Penilaian bentuk non-
test : makalah dan 
presentasi kelompok 

8% 

11 Mahasiswa mampu 
memahami definisi, 
penyebab, serta dampak 
kepadatan dan kesesakan 

Kepadatan dan kesesakan 
a. Definisi kepadatan dan 

kesesakan 
b. Penyebab dan dampak 

kepadatan populasi 
c. Penyeban dan dampak 

kesesakan 

1. Kuliah 
2. Presentasi kelompok 
3. Diskusi dan tanya 

jawab  

2 x 50 
menit 

Tugas 10: mereview buku 
mengenai kepadatan dan 
kesesakan 
 (2x60 mt) 

Indikator: ketepatan 
penjelasan dan 
rangkuman 
 
Kriteria penilaian: 
ketepatan dan 
sistematika 
 
Penilaian bentuk non-
test : makalah dan 

8% 
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presentasi kelompok  

12 Mahasiswa mampu 
memahami keberadaan kaum 
urban serta menemukan 
solusi bagi keberadaannya 

The city 
a. Dampak kehidupan kaum 

urban di perkotaan 
b. Solusi lingkungan bagi 

permasalahan kaum urban 

1. Kuliah 
2. Presentasi kelompok 
3. Diskusi dan tanya 

jawab  

2 x 50 
menit 

Tugas 11: mereview buku 
mengenai the city 
 (2x60 mt) 

Indikator: ketepatan 
penjelasan dan 
rangkuman 
 
Kriteria penilaian: 
ketepatan dan 
sistematika 
 
Penilaian bentuk non-
test : makalah dan 
presentasi kelompok  

7% 

13 Mahasiswa mampu 
memahami peran 
perencanaan dan design fisik 
bagi perilaku individu 

Perencanaan dan design bagi 
perilaku manusia 
a. Lingkungan fisik dan 

perilaku manusia 
b. Design fisik dan perilaku 

1. Kuliah 
2. Presentasi kelompok 
3. Diskusi dan tanya 

jawab  

2 x 50 
menit 

Tugas 12: mereview buku 
mengenai perencanaan dan 
design bagi perilaku manusia 
 (2x60 mt) 

Indikator: ketepatan 
penjelasan dan 
rangkuman 
 
Kriteria penilaian: 
ketepatan dan 
sistematika 
 
Penilaian bentuk non-
test : makalah dan 
presentasi kelompok  

8% 

14 Mahasiswa mampu  
memahami design rumah 
tinggal dan institusi yang ideal 
menurut perspektif psikologi 

Design rumah tinggal dan 
institusional 
a. Lingkungan tempat tinggal 
b. Lingkungan institusional 

1. Kuliah 
2. Presentasi kelompok 
3. Diskusi dan tanya 

jawab  

2 x 50 
menit 

Tugas 13: mereview buku 
mengenai design rumah 
tinggal dan institusional 
 (2x60 mt) 

Indikator: ketepatan 
penjelasan dan 
rangkuman 
 
Kriteria penilaian: 
ketepatan dan 
sistematika 
 
Penilaian bentuk non-
test : makalah dan 
presentasi kelompok 
 

8% 

15 Mahasiswa mampu c. Review 1. Kuliah 2 x 50 Tugas 14: menjawab Indikator: ketepatan 6% 
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memahami materi-materi 
dari pertemuan 9  s/d 14 

d. Quiz 2. Diskusi dan tanya 
jawab  

menit 
 
 

pertanyaan secara mandiri 
(2x60 mt)  
 
Tugas 15: mereview jurnal 
terkait psikologi lingkungan  

jawaban 
 
Kriteria penilaian: 
ketepatan dan 
sistematika 
 
Penilaian bentuk non-
test : tulisan di kertas 

16 Evaluasi Akhir Semester 0 % 
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Catatan :    

1. Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap (S), penguasaan 
pengetahuan (PP), ketrampilan umum (KU) dan ketrampilan khusus (KK) sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran. 

2. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau 
materi pembelajaran mata kuliah tersebut. 

3. Kemampuan akhir yang diharapkan (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan 
kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut (diambil dari setiap 
pertemuan pada bagan analisis instruksional) 


