Psikologi Dan Psikologi Pendidikan
As recognized, adventure as well as experience roughly lesson, amusement, as well as treaty can be gotten by just checking out a book psikologi dan psikologi pendidikan moreover it is not directly done, you could
say yes even more going on for this life, on the order of the world.
We present you this proper as with ease as easy way to get those all. We find the money for psikologi dan psikologi pendidikan and numerous book collections from fictions to scientific research in any way. among them
is this psikologi dan psikologi pendidikan that can be your partner.

karena tahu makna dibalik belajar psikologi pendidikan dan pembelajaran untuk membiasakan belajar
secara baik dan benar.
Psikologi Pendidikan (Rev-2) - Sri Esti. W Djiwandon 1989

ILMU DAN APLIKASI PENDIDIKAN Bagian I: Ilmu Pendidikan Teoretis PSIKOLOGI PENDIDIKAN - Dr. Ibrahim M, S.Ag., S.Pd., M.Si.
Psikologi pendidikan adalah ilmu yang menerangkan tentang aktivitas individu dan faktor-faktor yang
mempengaruhi dalam proses pendidikan. Penyelidikan tentang gejala-gejala kejiwaan itu sendiri awal
mulanya dilakukan oleh para filosuf Yunani Kuno. Psikologi barn diakui menjadi cabang ilmu independen
setelah didirikan laboratorium psikologi oleh Wilhem Wund pada tahun 1879, yang kemudian sangat
berpengaruh bagi perkembangan psikologi selanjutnya. Metode-metode Barn dikemukakan untuk
pembuktian nyata dalam psikologi sehingga lambat-laun dapat disusun teori-teori psikologi yang terlepas
dari ilmu induknya. Buku ini disusun untuk melengkapi referensi di bidang Psikologi Pendidikan. Selain itu.
sebagai buku ajar bagi mahasiswa. Buku membahas dasar-dasar psikologi pendidikan dengan cakupan
materi disertai penugasan sehingga dapat mengantarkan mahasiswa ke kepada pemahaman yang lebih
komprehensif.
Bunga Rampai PSIKOLOGI PENDIDIKAN - Siti Halimah dkk.
Psikologi Pendidikan mempelajari aspek psikologis siswa agar guru memiliki aturan dasar untuk
menerapkan teknik pembelajaran yang efektif yang diterapkan pada karakteristik siswa tertentu. Dalam
proses mendidik, seorag guru diharapkan dapat menghadapi tantangan dalam mengevaluasi karakteristik
yang berbeda dari setiap siswa. Dengan hadirnya buku psikologi pendidikan ini, diharapkan guru akan
memahami perbedaan kepribadian siswa dalam pembelajaran dan bagaimana menghadapi perbedaan
kepribadian tersebut, sehingga dengan mempelajari psikologi pendidikan yang baik, guru dapat
mengetahui perbedaan karakter siswa dan tidak bingung dalam menghadapinya.
PSIKOLOGI PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN
- Dr. Yusron Masduki, M. Pd.I 2021-06-02
Psikologi pendidikan dan pembelajaran menawarkan sejumlah gagasan segar untuk memberikan daya
rangsang bahwa, psikologi pendidikan Islam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan
sehari-hari, di manapun dan kapanpun berada. Karena dengan mempelajari dan mendalami dengan
seksama, kita akan terbawa arus, menjadikan hidup kita akan teratur karena dipengaruhi oleh mindset apa
yang sedang kita baca, kita pikirkan, dan kita rasakan akan menjadi habit, yakni tindakan yang kita lakukan
secara berulang-ulang, baik itu sadar ataupun tidak sadar, akan menjadi kebiasaan dalam hidup dimanapun
dan kapanpun. Saat kita melihat seorang mahasiswa katakanlah mahasiswa A. Ia selalu rajin mengerjakan
tugas, tidak pernah terlambat, kuta bisa kagum padanya. Tetapi apa yang dikatakan Aristoteles, bahwa itu
bukan keunggulan perbuatan, tapi karena ia terbiasa melakukannya, bisa juga dikatakan, mereka yang
melakukan hal-hal yang luar biasa berulangkali sehingga yang tampak hebat di mara kita adalah yang biasa
di mata mereka, karena terbiasa melakukannya. Begitu pula sebaliknya. Di sini Habit juga selalu
dipengaruhi oleh apa, dan dari mana konsumsi yang kita makan, dengan demikian kondisi mindset kita juga
akan terpancar dari sumbernya, kalau sumber nutrisi yang di makan tidak sesuai dengan hati nurani, maka
habit yang ada adalah mengarah pada hal-hal yang tidak sesuai dengan hati nurani, namun apabila sumber
nutrisi itu sesuai dengan hari nurani, maka habit yang keluarnya pun sesuai dengan habit dari hati nurani,
seperti apa yang dibaca, dipikir, dirasa, diucapkan sama dengan apa yang dilakukan dalam kehidupan
sehari-hari, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, dalam berbagai aktifitas tidak terlepas dari proses
psikologi pendidikan dan pembelajaran, menjadikan insan-insan menjadi lebih baik dan lebih teratur,
psikologi-dan-psikologi-pendidikan

Pendidikan Ilmu Psikologi
- Muhammad Hadras, M.Si 2021-12-31
Buku ini diharapkan dapat hadir memberi kontribusi positif dalam ilmu pengetahuan khususnya terkait
dengan Pendidikan Ilmu Psikologi. Sistematika book chapter Pendidikan Ilmu Psikologi ini mengacu pada
pendekatan konsep teoritis dan contoh penerapan. Oleh karena itu diharapkan book chapter ini dapat
menjawab tantangan dan persoalan dalam sistem pengajaran Pendidikan Ilmu Psikologi di perguruan tinggi
dan sejenis lainnya.
PSIKOLOGI PENDIDIKAN - Dr. Noer Rohmah, M.Pd.I
Buku ini penulis susun berdasarkan kurikulum nasional PTKIS dan silabus STIT Prodi PAI, diharapkan
dengan kehadiran buku ini dapat membantu para mahasiswa dalam usaha menguasai masalah psikologi
pendidikan sesuai dengan tuntutan silabus dalam rangka mempersiapkan diri untuk menjadi guru
(pendidik) yang profesional di masa mendatang.
PENGANTAR PSIKOLOGI PENDIDIKAN
- Ir. Elfidayati, S.Pd.I, M. Psi
Psikologi pendidikan adalah studi yang sistematis terhadap proses dan faktorfaktor yang berhubungan
dengan pendidikan. Sedangkan pendidikan adalah proses pertumbuhan yang berlangsung melalui tindakantindakan belajar. Dari batasan di atas terlihat adanya kaitan yang sangat kuat antara psikologi pendidikan
dengan tindakan belajar. Karena itu, tidak mengherankan apabila beberapa ahli psikologi pendidikan
menyebutkan bahwa lapangan utama studi psikologi pendidikan adalah soal belajar. Dengan kata lain,
psikologi pendidikan memusatkan perhatian pada persoalan-persoalan yang berkenaan dengan proses dan
faktor-faktor yang berhubungan dengan tindakan belajar.Karena konsentrasinya pada persoalan belajar,
yakni persoalan-persoalan yang senantiasa melekat pada subjek didik, maka konsumen utama psikologi
pendidikan ini pada umumnya adalah pada pendidik. Mereka memang dituntut untuk menguasai bidang
ilmu ini agar mereka, dalam menjalankan fungsinya, dapat menciptakan kondisi-kondisi yang memiliki daya
dorong yang besar terhadap berlangsungnya tindakan-tindakan belajar secara efektif.
Psikologi pendidikan - Henry Carl Witherington 1963
Psikologi Pendidikan - Stefanus M. Marbun, S.Th, M.PdK
Untuk memenuhi kebutuhan akan psikologi terapan dengan pendekatan baru itulah, buku Psikologi
Pendidikan ini disusun dengan harapan dapat memberikan kontribusi yang berarti dan memantapkan
kualitas kompetensi calon guru dan guru serta dosen profesional yang bertugas pada jenjang masingmasing.
Psikologi Umum Dasar - Ahmad Saifuddin 2022-02-01
Tema-tema yang dipelajari dalam psikologi sebenarnya merupakan tema-tema yang sering kita temui dalam
kehidupan sehari-hari. Misalnya, tes psikologi, perasaan traumatik akibat peristiwa masa lalu, kehilangan
motivasi, proses berpikir, pola asuh, tingkatan kesadaran, mimpi, konsep diri, kecerdasan, gangguan
kejiwaan, dan isu-isu kesehatan mental pada umumnya. Buku Psikologi Umum Dasar ini disusun untuk
memberikan dasar-dasar pemahaman yang tepat tentang psikologi. Buku ini terdiri dari beberapa bab,
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mulai dari selayang pandang tentang psikologi (pengertian, psikologi sebagai ilmu pengetahuan, manfaat
mempelajari psikologi); penjelasan tentang mazhab dan cabang dari psikologi; pembahasan tentang
kepribadian (definisi kepribadian dan berbagai tipologi kepribadian serta cara mengetahui kepribadian);
abnormalitas kejiwaan beserta psikoterapinya; pertumbuhan dan perkembangan manusia dari prenatal
sampai dengan lanjut usia; serta proses berpikir dan kecerdasan. Isinya yang komprehensif menjadikan
buku ini mesti dimiliki dan dibaca oleh mahasiswa psikologi dan semua pihak yang ingin mengenal
psikologi secara lebih luas. Buku persembahan penerbit PrenadaMediGroup #Kencana #PrenadaMedia
Psikologi Pembelajaran Matematika (Melaksanakan Pembelajaran Matematika Berdasarkan
Tinjauan Psikologi) - Uba Umbara 2017-04-01
Dalam buku dijabarkan mengenai konsep psikologi dalam pembelajaran matematika. Materi ini meliputi :
Pengantar Teori Psikologi, Teori Belajar Piaget, Teori Belajar Bruner, Teori Belajar Ausubel, Teori Belajar
Gagne dan Teori Belajar Vygotsky. Buku ini diharapkan menjadi rujukan bagi mahasiswa calon guru
maupun guru matematika dalam pelaksanaan pembelajaran matematika di sekolah, karena disusun dengan
contoh implementasi teori psikologi dalam pembelajaran matematika. Sehingga pembelajaran matematika
dapat dilaksanakan berdasarkan konsep psikologi.
The Handbook of International Psychology - Michael J. Stevens 2005-07-05
World events have raised pressing questions of psychology as it is practiced all over the globe. The
Handbook of International Psychology chronicles the discipline of psychology as it evolves in different
regions, in the hope of reducing the isolated, parochial, and ethnocentric nature of the American
profession. It surveys the history, methodology, education and training, and the future of psychology in nine
distinct regions across six continents. They represent long histories in the field, such as the United States
and the United Kingdom, emerging practices, such as Uganda, Korea and Spain, the lesser-known
philosophies of China and histories marked by massive social change, as in Poland and Iran. The editors
have carefully selected contributors, as well as an editorial board created especially for this project. Each
chapter follows a uniform outline, unifying the volume as a whole, but allowing for the cultural diversity
and status of psychology in each country.
Psikologi Manajemen- Dr. Sukatin, S.Pd.I., S.Pd., M.Pd.I. 2021-10-01
Manajemen merupakan sebuah proses kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian,
penggerakan dan pengawasan yang telah ditetapkan dan ditentukan sebelumnya untuk mencapai tujuan
tertentu secara efektif dan efisien. Pendidikan karakter di sekolah juga sangat terkait dengan manajemen
atau pengelolaan sekolah. Pengelolaan yang dimaksud adalah bagaimana pendidikan karakter
direncanakan (planning), dilaksanakan (actuating), dan dikendalikan (evaluation) dalam kegiatan-kegiatan
pendidikan di sekolah secara memadai. Penerapan psikologi dalam situasi praktis berdasarkan pada
pengetahuan ilmiah tentang tingkah laku. Jadi bukan dengan cara common sense, melainkan menggunakan
prinsip-prinsip psikologi secara sistematis. Kehadiran buku ini merupakan bagian dari sumbangsih
pemikiran penulis untuk mengkaji/membahas tentang psikologi manajemen karena psikologi merupakan
ilmu tentang tingkah laku. Pada hakikatnya tingkah laku manusia itu sangat luas, semua yang dialami dan
dilakukan manusia merupakan tingkah laku. Semenjak bangun tidur sampai tidur kembali manusia
dipenuhi oleh berbagai tingkah laku. Dengan demikian objek ilmu psikologi sangat luas, akan tetapi di
dalam buku ini fokus membahas tentang psikologi manajemen. Buku ini sangatlah penting bagi mahasiswa
dan pendidik yang sedang mendalami bidang psikologi atau pendidikan karakter. Buku ini juga sangat
penting bagi pendidik, tenaga pendidik, kepala sekolah, dan peserta didik untuk memahami konsep
psikologi. Psikologi Manajemen ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi
cetak.
PSIKOLOGI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI - MUSNIZAR SAFARI 2021-03-24
Tersusunnya buku ini merupakan pengembangan modul pembelajaran dari Mata Kuliah Psikologi
Pendidikan yang penulis ampu di beberapa program studi dan juga hasil kumpulan catatan dalam diskusi
setiap sesi perkuliahan serta hasil penelitian penulis yang dilengkapi dengan referensi yang relevan.
Pembahasan isi buku mengikuti pembaharuan karena adanya perubahan kurikulum dan perkembangan
informasi mengenai dunia pendidikan. Melalui buku Psikologi Pendidikan Anak Usia Dini, para mahasiswa
calon guru PAUD dan juga guru PAUD dapat lebih membuka dan memperluas wawasan mereka tentang
psikologi-dan-psikologi-pendidikan

psikologis anak usia dini. Selama mengasuh Mata Kuliah Psikologi Pendidikan di Program Studi Pendidikan
Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PG-PAUD), penulis membahasnya secara umum tentang aspek, proses,
dan fenomena psikologis yang terjadi dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, melalui buku ini penulis
mencoba mengupas secara lebih khusus -meskipun masih sederhana- tentang hal-hal yang berkaitan
langsung dengan psikologis anak usia dini yang terjadi dalam dan selama proses pendidikan berlangsung.
APLIKASI PSIKOLOGI DI SEKOLAH Teori dan Praktik dalam Memahami Masalah-Masalah di Sekolah Ni’matuzahroh 2019-09-19
PSIKOLOGI PENDIDIKAN - Buku 1 - Drs. KUNTJOJO, M.Pd.,M.Psi.
PSIKOLOGI PENDIDIKAN - Buku 1 Penulis : Drs. KUNTJOJO, M.Pd.,M.Psi. Ukuran : 14 x 21 cm ISBN :
978-623-5508-20-7 Terbit : Agustus 2021 www.guepedia.com Sinopsis : Sebagai aktivitas yang bersifat
teleologis dan memiliki fungsi strategis dalam pengembangan sumber daya manusia dan masa depan
bangsa, pendidikan harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya dan dilaksanakan oleh para profesional. Ada
berbagai ilmu yang membentuk body of knowledge tenaga profesional pendidikan, salah satu di antaranya
adalah Psikologi Pendidikan. Sebagai cabang psikologi, Psikologi Pendidikan menyediakan berbagai
pengetahuan teoritis hasil pemikiran dan penelitian para ahli mengenai dinamika perilaku dan proses
mental manusia dalam konteks pendidikan. Dan sebagai ilmu terapan, Psikologi Pendidikan memberikan
panduan untuk praktik pendidikan, khususnya dalam bidang belajar dan pembelajaran. Buku berjudul
Psikologi Pendidikan ini diharapkan dapat digunakan oleh para dosen dan mahasiswa Fakultas Psikologi
dan Fakultas Ilmu Pendidikan, serta para praktisi pendidikan di sekolah. Bidang kajian Psikologi
Pendidikan amat luas, mencakup kajian mengenai peserta didik atau siswa, pendidik atau guru, dan juga
interaksi mereka dalam pendidikan atau proses belajar dan pembelajaran. Ada pun materi yang dibahas
dalam buku ini meliputi: Landasan Psikologis Pendidikan Belajar Pendidikan dan Perkembangan Perbedaan
Individual Peserta Didik Motivasi Memori Manajemen Kelas www.guepedia.com Email :
guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Pengantar Psikologi untuk Kebidanan
- Herri Zan Pieter, S.Psi. dkk 2018-01-01
Buku ini menguraikan berbagai teori-teori psikologi, mulai dari psikologi umum, psikologi perkembangan,
psikologi terapan, dan dasar- dasar kegiatan konseling dalam kebidanan. Kami berharap kiranya buku ini
boleh menjadi salah satu instrumen pendidikan yang akan sangat baik dipakai bagi kalangan mahasiswi
kebidanan. Selain itu, materi-materi yang kami sajikan dalam buku ini berkaitan dengan materi yang
terdapat dalam kurikulum mata kuliah psikologi di Akademi Kebidanan, sehingga bagi mahasiswa dan
dosen akan lebih mudah dalam mencerna dan memahami materi-materi yang dimaksudkan dalam
kurikulum tersebut. Kami mencoba menyusunnya secara sistematisdan terarah sehingga memberikan
wawasan baru bagi para pembacanya. Buku persembahan Prenada Media Group.
Psikologi Pendidikan Islam - Alaika M. Bagus Kurnia PS 2020-12-30
Belajar adalah suatu proses perkembangan pola pikir manusia dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang
kurang baik menjadi baik, dari yang bodoh menjadi pintar atau cerdas. Sehingga makna belajar adalah
proses transfer of knowledge. Yaitu memberikan informasi mengenai ilmu pengetahuan. Sehingga
beberapa informasi keilmuan diharapkan peserta didik bukan hanya mengasah kecerdasan atau wawasan
saja, melainkan kompetensi afektifnya. Kompetensi afektif pada prosesnya perlu adanya bantuan
pendampingan dari pendidik hingga pembiasaan. Pembiasaan yang terprogram haruslah direncanakan dan
dilaksanakan secara masif. Buku psikologi pendidikan Islam ini hadir sebagai referensi bagi mahasiswa
hingga guru. Dalam hal ini adalah guru BK maupun guru mata pelajaran. Dengan pendekatan keislaman,
psikologi yang mana tolak ukur dari keilmuan ini adalah tingkah laku manusia, memberikan cita-cita
tersendiri bagi pencetak generasi selanjutnya menjadi output yang religious dan berintegritas. Keberadaan
guru BK sangat urgen. Alih-alih menjadi sahabat bagi peserta didik, di tangan guru BK dan kerjasama dari
guru mata pelajaran lainnya memberikan harapan bagi peserta didik agar sekolah dapat menjadi
menyenangkan dan tempat yang nyaman dalam menangani kesulitan belajar dan permasalahan dalam
pendidikan itu sendiri.
Psikologi Pendidikan
- Sama’, S.Pd, M.Pd. 2021-09-09
Mengingat betapa urgensinya persoalan psikologi dalam kehidupan manusia khususnya dalam dunia
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pendidikan, maka faktor ini mendorong psikologi terus dikaji dan dipelajari banyak orang. Psikologi ini
merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Dimana ilmu inisangat penting untuk kita pelajari
sebagai mahasiswa dan mahasiswi yang akan diaplikasikan nanti saat masuk dunia mengajar maupun
terjun dimasyarakat. Perhatian pada psikologi yang terutama tertuju pada masalah bagaimana tiap-tiap
individu dipengaruhi dan dibimbing oleh maksud-maksud pribadi yang mereka hubungkan kepada
pengalaman mereka sendiri. Pengamatan biasanya dilakukan oleh orang yang cerdas. Terjadi terhadap
suatu proses dengan maksud merasakan dan memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan
pengetahuan.
Psikologi Pendidikan - Dr. Andi Yurni Ulfa, S.Pd., M.Pd. 2020-03-16
Sebelum lahir sebagai ilmu yang berdiri sendiri, psikologi sangat kental dipengaruhi oleh filsafat dan ilmu
pengetahuan alam. Psikologi pada saat dipengaruhi oleh filsafat seperti Rene Descartes memandang
manusia mempunyai dua unsur yang tidak dapat dipisahkan yaitu jiwa dan raga. Psikologi mulai
menampakkan perkembangannya pada awal abad XIX pada masa itu banyak ahli yang aktif melakukan
penelitian di bidang fisika, kimia, fisiolog yang dihubungkan dengan reaksi-reaksi manusia pada kondisi
tertentu. Perkembangan psikologi modern erat kaitanya dengan eksperimen yang berhubungan dengan
pengalaman indrawi (sensasi). Psikologi mulai mandiri dan berdiri sebagai disiplin ilmu tersendiri sejak
tahun 1879 yang dipelopori oleh Wilhelm Wundt berkebangsaan Jerman yang juga seorang dokter, filsuf
dan ahli fisika. Wundt mendirikan laboratorium psikologi pertama di Leipzig Jerman dan banyak melakukan
eksperimen tentang proses kesadaran, meliputi penginderaan, dan perasaan sehingga Wundt
mendefinisikan psikologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang pengalaman sadar. Wundt dalam
eksperimennya menyelidiki tiga masalah yaitu (1) Proses kesadaran serta unsur-unsur yang membentuknya, (2) Cara unsur itu saling berhubungan, (3) Menentukan hukum atau aturan dari hubungan
unsur-unsur tersebut. Pada teori atom dalam ilmu kimia.Wundt beranggapan bahwa mempelajari psikologi
menyangkut telaah unsur-unsur dasar atau atom- atom terhadap dasar pengalaman mental manusia.
PSIKOLOGI, Edisi 9, jilid 1 -

yang sangat penting dan menentukan perkembangan psikologis pada periode-periode selanjutnya. Bahkan,
hampir seluruh gangguan kejiwaan (psikopatologis) kemunculannya dipengaruhi oleh pengalaman individu
di masa kanak-kanak. Terdapat tiga area utama perkembangan psikologis anak yang di bahas dalam buku
ini yaitu; perkembangan kognitif, emosional, moral dan bermain. Secara umum, setiap area perkembangan
bercerita tentang bagaimana setiap proses perkembangan tersebut terjadi serta apa yang harus dilakukan
oleh orang tua untuk mengoptimalkan perkembangan anak di setiap area perkembangan psikologis
tersebut. Adapun spesifikasi buku ini adalah: Judul : PERKEMBANGAN PSIKOLOGIS ANAK (Panduan
Praktis Pengasuhan dan Pendidikan Anak dari Sudut Pandang Psikologi) ISBN : 978-623-95219-7-4
Halaman : 274 Ukuran : B5 / 17,6 x 25 cm Kertas : Paperbook 72gsm Jilid : Softcover doff Pengarang:
Ahmad Fuady Penerbit : PT Human Persona Indonesia Silahkan menghubungi 089527778999 untuk
pemesanan buku ini Salam hormat
Psikologi Pendidikan - Prof. Dr. Mudjiran, M.S., Kons. 2021-07-01
Karya ini ditulis untuk memenuhi kebutuhan pembaca tentang psikologi pendidikan dalam penerapan
prinsip-prinsip psikologi untuk pembelajaran. Buku-buku yang berjudul Psikologi Pendidikan memang
banyak tetapi isinya sangat bervariasi, sedangkan masalah psikologi pendidikan, khususnya untuk
pembelajaran memiliki silabus tersendiri yang arahnya membekali calon pendidik untuk memahami aspekaspek psikologis yang terkait dengan proses pembelajaran. Dengan demikian, diperlukan penguasaan
materi psikologi pendidikan yang lebih fokus mendukung keberhasilan proses pembelajaran. Untuk
memenuhi kebutuhan itu, buku referensi ini sangat diperlukan bagi pembaca yang berminat, terutama bagi
komunitas berpendidikan tinggi. Di dalamnya, penulis membahas aspek-aspek yang terkait dengan
psikologi pendidikan, seperti sejarah dan perkembangannya, penelitian tentang psikologi, tokoh-tokoh yang
terlibat dalam psikologi pendidikan, dan bahasan tentang bagaimana aplikasinya dalam pembelajaran,
seperti aspek perkembangan anak, peranan inteligensi dan bakat dalam keberhasilan belajar, motivasi
belajar, dan perbedaan individu dalam belajar. Di samping itu, juga perlu dipahami implementasi teori
belajar behavioristik, teori kognitif, dan teori humanistik, sebab semuanya itu dapat menjadi sandaran
dalam proses membelajarkan peserta didik. Psikologi Pendidikan: Penerapan Prinsip-prinsip Psikologi
dalam Pembelajaran sangat dibutuhkan oleh semua pembaca yang mempelajari psikologi pendidikan. Buku
ini memberikan kemudahan bagi pembaca dalam menguasai materi pokok psikologi pendidikan dan
penerapannya dalam proses belajar dan pembelajaran. Buku ini memang hanya memuat materi-materi
pokok saja, karena itu para pengguna buku ini perlu memperkaya wawasan keilmuannya dengan referensi
lain yang relevan. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup
Psikologi Pendidikan Berbasis Analisis Empiris Aplikatif - Prof. Dr. Syamsul Bachri Thalib, M.Si.
2017-01-01
Adapun tema utama yang dikembangkan dalam buku ini berkisar pada topik-topik krusial seperti, tahap
perkembangan individu dari masa bayi, anak-anak sampai remaja, pemberdayaan kearifan lokal dalam
PAUD dan analisis sosiokultural Vytgotsky, kontrol diri dan kematangan emosional, konsep diri dan
pengembangannya, keteramPilan komunikasi diadik dan implikasinya dalam pembelajaran, dan
keterampilan sosial serta perkembangarinya. Buku persembahan penerbit prenadaMedia
Psikologi Pendidikan - Zulqarnain, S.Ag., M.Hum., Ph.D. 2021-12-01
Psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia. Tingkah laku di sini diartikan secara
luas ialah segala kegiatan, tindakan perbuatan manusia yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang
disadari maupun tidak disadarinya. Termasuk di dalamnya: cara berbicara, berjalan, berpikir atau
mengambil keputusan, cara ia mengambil sesuatu, caranya beraksi terhadap segala sesuatu yang datang
dari luar dirinya maupun dari dalam dirinya. Psikologi pendidikan adalah cabang dari ilmu psikologi yang
mengkhususkan diri pada cara memahami pengajaran dan pembelajaran dalam lingkungan pendidikan.
Buku ini disusun dengan judul Psikologi Pendidikan mampu membantu menambah bahan ajar dan
mahasiswa dalam mempelajari psikologi dan untuk mempermudah mempelajari materi psikologi
pendidikan. Psikologi Pendidikan ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi
cetak.
Emotional Intelligence - Daniel Goleman 1996-09-12
Daniel Goleman offers a vital new curriculum for life that can change the future for us and for our children

Psikologi Pendidikan - Muhammad Rizqi 2022-09-05
Psikologi pendidikan merupakan cabang dari ilmu psikologi yang mengkhususkan diri pada cara memahami
pengajaran dan pembelajaran dalam lingkungan pendidikan. Studi mengenai proses pembelajaran, baik
dari sudut pandang kognitif maupun perilaku. Serta memahami perbedaan individu dalam hal intelegensi,
perkembangan kognitif, afektif, motivasi, regulasi diri, konsep diri, serta peranannya dalam proses belajar.
Psikologi pendidikan merupakan sumbangsih dari ilmu pengetahuan psikologi terhadap dunia pendidikan
dalam kegiatan pendidikan pembelajaran, pengembangan kurikulum, proses belajar mengajar, sistem
evaluasi, dan layanan konseling merupakan serta beberapa kegiatan utama dalam pendidikan terhadap
peserta didik, pendidik, orang tua, masyarakat, dan pemerintah agar tujuan pendidikan dapat tercapai
secara sempurna dan tepat guna. Buku “Psikologi Pendidikan” didalamnya dibahas beberapa bab berikut:
1) Konsep Dasar Psikologi Pendidikan, 2) Sejarah Perkembangan Psikologi Pendidikan, 3) Psikologi Sebagai
Landasan Pendidikan, 4) Mekanisme Perilaku Individu, 5) Konsep Neuroscience dan Pengaruhnya Dalam
Pendidikan, 6) Pertumbuhan dan Perkembangan Peserta Didik, 7) Aspek Perkembangan Peserta Didik, 8)
Anak Berkebutuhan Khusus, 9) Konsep Pembelajaran Inklusi, 10) Kenakalan Remaja, 11) Perbedaan
Individual Dan Faktor Yang Mempengaruhinya, 12) Lingkungan Belajar Dan Faktor-Faktor Non Intelektual
Siswa, 13) Konsep Dasar Diagnostik Kesulitan Belajar Dan Menerapkannya. Terbitnya buku ini dapat
memberikan tambahan wawasan kepada praktisi, mahasiswa, guru bahkan orang tua dalam memahami
pengajaran dan pembelajaran setiap individu dari segi psikologi.
Perkembangan Psikologis Anak: Panduan Praktis Pengasuhan dan Pendidikan Anak dari Sudut
Pandang Psikologi - Ahmad Fuady 2022-10-10
Pengetahuan tentang perkembangan psikologis anak sangatlah penting artinya pada keberhasilan orang
tua dalam mengasuh dan mendidik anak. Naskah ini didedikasikan untuk para orang tua, calon orang tua,
psikolog anak dan mahasiswa psikologi pada umumnya. Fokus bahasan dalam buku ini adalah
perkembangan psikologis yang terjadi pada masa bayi hingga kanak-kanak akhir, dimulai dari kelahiran
hingga usia 11 tahun. Menariknya, ahli perkembangan bersepakat bahwa masa kanak-kanak adalah masa
psikologi-dan-psikologi-pendidikan
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Psikologi Pendidikan Sekolah Dasar
- Ina Magdalena, M.Pd, dkk 2021-01-12
Psikologi Anak berkaitan dengan pertumbuhan mental atau, yang artinya sama, perkembangan pola
perilaku (termasuk kesadaran) hingga remaja, fase transisi menandai masuknya individu ke dalam
masyarakat dewasa. Pertumbuhan mental tidak terlepas dari pertumbuhan fisik: pematangan sistem saraf
dan endokrin, khususnya, berlanjut hingga usia enam belas tahun. Ini menyiratkan bahwa untuk mencapai
pertumbuhan pemahaman, tidaklah cukup untuk memulai dengan kelahiran yang berhubungan dengan
gerakan dan respons janin, dan perilaku pra-persepsi janin. Dari sudut pandang teoritis, hal ini juga
mengimplikasikan bahwa psikologi anak harus dipandang sebagai ilmu yang mempelajari salah satu aspek
permulaan keadaan keseimbangan relatif yang merupakan tingkat dewasa.
Psikologi Pendidikan - Zainudin Abu Bakar 2014-11-04
Pendidikan merupakan suatu tugas yang mencabar. Baik sebagai guru di sekolah mahupun ibubapa di
rumah, tugas mendidik dilihat sebagai suatu tanggungjawab. Justeru adakalanya menyebabkan kita
terlepas pandang dengan melihat tugas mendidik hanyalah berlaku di sekolah sahaja. Oleh itu aktiviti
meningkatkan pengetahuan, kefahaman dan kemahiran mendidik dianggap hanya perlu dilakukan oleh
guru di sekolah. Buku ini menjelaskan mengapa setiap individu sebenarnya merupakan pendidik. Samada
sebagai guru di sekolah, ibubapa di rumah, mahupun ahli masyarakat, kita semua perlu sentiasa berusaha
menambah pengetahuan, meningkatkan kefahaman dan kemahiran dalam mendidik. Tanpa usaha
meningkatkan kefahaman dan kemahiran maka proses mendidik anak-anak didik kita lebih menjurus
kepada ‘trial and error’ dan merugikan. Dalam buku ini perbincangan tentang teori, kaedah, strategi dan
pendekatan psikologi dalam mendidik telah dilakukan dengan membandingkannya dengan pengalamanpengalaman seharian. Penulis telah dengan sengaja membandingkan pengalaman-pengalaman seharian
yang beliau lalui baik sebagai guru di sekolah atau pensyarah di pusat pengajian tinggi mahupun sebagai
bapa di rumah supaya kefahaman dan penguasaan kemahiran mendidik dapat difahami dengan lebih
mudah. Menjadi harapan penulis supaya buku ini dijadikan sebagai rujukan tambahan berkenaan dengan
proses memahami dan meningkatkan kemahiran mendidik dalam kalangan kita semua. Amiin.
Psikologi Pendidikan - Utami Pratiwi, S.Pd.
Psikologi pendidikan merupakan studi sistematis yang berkaitan dengan aspek psikologis siswa dalam
situasi dan lingkungan pendidikan. Salah satu manfaat ilmu psikologi dalam proses pendidikan adalah,
pemahaman secara komprehensif dan bijak yang menempatkan siswa sebagai manusia, yakni tentang
segala kemampuan, potensi, sifat, perilaku, hambatan, kepribadian, dan lain sebagainya. Buku ini
membahas secara lengkap mengenai psikologi pendidikan. Di antaranya, konsep dasar psikologi
pendidikan, gejala psikologis dalam belajar, perbedaan individu dalam belajar, macam-macam teori belajar,
hingga evaluasi hasil belajar. Semua materi disusun dengan sistematis sehingga guru ataupun calon guru
mampu memahaminya dengan mudah. Selamat membaca!
Pengantar Psikologi dan Pandangan Al-Qur'an Tentang Psikologi - Nurussakinah Daulay, M.Psi
2015-09-15
Hakikat hidup manusia pada dasarnya tidak hanya mempelajari segala sesuatu yang ada di sekitar
lingkungan hidup di luar dirinya, namun juga tertarik untuk mempelajari apa yang ada di dalam dirinya
sendiri. Dalam hal ini manusia ingin memahami hakikat manusia itu sendiri; pribadi manusia menjadi objek
studi dari manusia. Landasan psikologis merupakan dasar pemahaman serta pengkajian karakteristik dan
perilaku manusia (sebagai individu).Cakupan buku ini antara lain membahas hakikat, sejarah, dan definisi
Psikologi; ruang lingkup dan hubungan bidang Psikologi dengan disiplin ilmu pengetahuan lainnya; kajian
dan pembahasan Psikologi berdasarkan pandangan perspektif Al-Quran; hakikat manusia menurut Al
Quran; Psikologi Islam; aplikasi Psikologi dalam bidang profesi lain (pendidikan dan pengajaran, konseling,
hubungan kemasyarakatan, kepemimpinan, kriminal, dan teknologi informasi); beberapa metode dan aliran
dalam Psikologi (psikoanalisa, behaviorisme, humanistik, dan kognitif); gejala kejiwaan pada manusia;
beberapa pendekatan Psikologi; serta tokoh-tokoh Islam di bidang Psikologi. --- Penerbit Kencana
Prenadamedia Group
Journal Provitae -

Psikologi Pendidikan Teori dan Aplikasi - Arina Restian 2020-02-16
Psikologi pendidikan yang mempunyai keutamaan “Professional” mampu memberikan makna yang
mengacu kepada sebutan tentang orang yang menyandang suatu profesi dan sebutan tentang penampilan
seseorang dalam mewujudkan unjuk kerja sesuai dengan profesinya. Penyandangan dan penampilan
“professional” ini telah mendapat pengakuan, baik secara formal maupun non-formal. Pengakuan secara
formal diberikan oleh suatu badan atau lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu, yaitu pemerintah
dan atau organisasi profesi. Guru” adalah suatu sebutan bagi jabatan, posisi, dan profesi bagi seseorang
yang mengabdikan dirinya dalam bidang pendidikan melalui interaksi edukatif secara terpola, formal, dan
sistematis. Dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (pasal 1) dinyatakan mendidik,
mengajar, membimbing, mengrahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada jalur
pendidikan formal, pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah”. Guru professional akan
tercermin dalam penampilan pelaksanaan pengabdian tugas-tugas yang ditandai dengan keahlian baik
dalam materi maupun metode. Keahlian yang dimiliki oleh guru profesional adalah keahlian yang diperoleh
melalui suatu proses pendidikan dan pelatihan yang diprogramkan secara khusus untuk itu. Keahlian
tersebut mendapat pengakuan formal yang dinyatakan dalam bentuk sertifikasi, akreditasi, dan lisensi dari
pihak yang berwenang (dalam hal ini pemerintah dan organisasi profesi). Dengan keahliannya itu seorang
guru mampu menunjukkan otonominya, baik secara pribadi maupun sebagai pemangku profesinya.
Psikologi Pendidikan dan Pembelajaran - Dr. Yusron Masduki, M. Pd.I 2020-06-12
Psikologi pendidikan dan pembelajaran menawarkan sejumlah gagasan segar untuk memberikan daya
rangsang bahwa, psikologi pendidikan Islam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan
sehari-hari; di manapun dan kapanpun berada. Karena dengan mempelajari dan mendalami dengan
seksama, kita akan terbawa arus, menjadikan hidup kita akan teratur dipengaruhi oleh mindset apa yang
sedang kita baca, kita pikirkan dan kita rasakan, sehingga menjadi habbit, yakni tindakan yang kita lakukan
secara berulang-ulang, baik itu sadar ataupun tidak sadar, akan menjadi kebiasaan dalam hidup.
Bunga Rampai Kajian Islam dan Psikologi Pendidikan - Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, M.Si, M.M,
Psikolog 2022-04-07
Buku ini membahas tulisan-tulisan penelitian yang mencakup banyak topik dalam Kajian Islam dan
Psikologi khususnya Psikologi Pendidikan. Berbagai aspek dirangkai menjadi satu kesatuan yang padu
mulai dari faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa pada anak-anak yang disajikan oleh
Achmad Basari melalui penelitian yang dilakukan oleh Mona Elrabie Ahmed dan koleganya di Mesir, bahwa
diantaranya adalah faktor biologis dan faktor lingkungan berpengaruh dalam perkembangan bahasa. Ai
Nurhasanah menyajikan tulisan dari studi literatur yang dilakukan oleh Muhammad Barid dan koleganya
mengenai komparasi pemikiran Ibn Qayim Al-Jauziyah dan Imam Al-Ghazali terkait pendidikan moral. Imam
al-Ghazali mengungkapkan bahwa akhlak itu harus menetap dalam jiwa dan tercermin pada perbuatan
yang muncul secara spontan. Sementara Ibn Qayyim menekankan bahwa akhlak merupakan semua
perilaku yang baik yang ditimbang berdasarkan Al-Qur’an dan as-Sunnah. Anggun Wulandari menyajikan
tulisan milik Mohammad Allibaih mengenai teori Horward Gardner yakni bingkai kecerdasan dengan
hubungannya terhadap Al-Qur’an. Allibaih menggunakan metode pemetaan Al-Qur’an, peta konsep dan
peta pikiran yang menyajikan teks Al-Qur’an dwibahasa untuk dapat mengkaji teori Gardner tersebut. Fila
Fauzan menyajikan tulisan mengenai permasalahan seputar perbedaan gender dan usia dalam menentukan
kepuasan hidup di masyarakat dengan segregasi jenis kelamin di Qatar yang dilakukan oleh Asma AlAttiyah dan koleganya, bahwa meskipun tidak terdapat signifikansi antara usia dengan kebahagiaan namun
masa remaja masih merupakan periode perkembangan bagi remaja yang mana perubahan mengenai
kepuasan hidup terjadi. Hana Naufanita menyajikan tulisan dengan topik mengenai keberbakatan, kita
akan melihat bagaimana keberbakatan dikontekstualisasikan dari kacamata Islam dalam sistem pendidikan
anak berbakat di Arab Saudi oleh penelitian yang dilakukan Nasser M. Almutairi dan koleganya. Nazlatan
Ukhra Kasuba menyajikan tulisan Jamil Abdul Aziz mengenai Self Regulated Learning pada Al-Qur’an. Self
Regulated Learning merupakan salah satu topik penting di dalam Psikologi Pendidikan yang menjelaskan
bagaimana proses belajar terjadi dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam tulisan
mengenai topik ini dijelaskan bahwa di dalam Al-Qur’an, Self Regulated Learning dapat ditemukan
berdasarkan kisah para Nabi dan Rasul, serta bagaimana Self Regulated Learning dapat dikembangkan di
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dalam diri individu melalui pemahaman di dalam Al-Qur’an. Ulfanie Wiyatama menyajikan tulisan mengenai
proses memori di dalam penelitian yang dilakukan oleh Mariam Adawiah Dzulkifli dan koleganya. Proses
memori yang lebih dalam dipelajari dari huffaz yakni para penghafal Al-Qur’an yang dapat dikatakan
memiliki kemampuan mengingat yang sangat baik. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan Al huffaz dapat
memiliki kemampuan menghafal dan mengingat yang baik adalah dengan latihan, motivasi, dan disiplin
diri.
Psikologi Pendidikan Sekolah Dasar (Sd) - Irvan Syahrizal 2022-08-15
Pengertian Psikologi Pendidikan, Ruang Lingkup Psikologi Pendidikan, Intelegensi dan Perkembangan
Anak, Pendidikan Karakter, Belajar dan Pembelajaran, Kreativitas dalam Psikologi Pendidikan, Kepribadian
Guru, Pengajaran terhadap Anak Sekolah Dasar, Pengembangan Ruang Kelas Berkarakter, Masalah dan
Kesulitan dalam Belajar, Peran Motivasi dan Evaluasi Belajar , Perkembangan Kemandirian Belajar Anak
Usia SD, Pengembangan Bakat dan Minat dan Bimbingan dan Konseling
Psikologi Pendidikan - Pupu Saeful Rahmat 2021-03-31

psikologi-dan-psikologi-pendidikan

Psikologi pendidikan merupakan suatu cabang ilmu psikologi yang khusus mengkaji perilaku individu,
dengan tujuan menemukan berbagai fakta, generalisasi, dan teori psikologi yang berkaitan dengan
pendidikan melalui metode ilmiah tertentu, untuk mencapai efektivitas proses pendidikan. Pengetahuan
tentang psikologi pendidikan ini sangat dibutuhkan oleh pendidik dan calon pendidik dalam proses belajar
mengajar. Buku Psikologi Pendidikan dapat menjadi referensi bagi pendidik dan calon pendidik dalam
meningkatkan mutu proses pendidikan. Buku ini membahas tentang hakikat psikologi pendidikan, perilaku
individu, proses belajar mengajar, kepribadian, inteligensi, teori berpikir, motivasi belajar, bakat dan minat,
serta bimbingan dan konseling.
Psikologi Pendidikan Implementasi Dalam Strategi Pembelajaran - DELIATI S.Pd. S.Ag. M.Ag 2022-11-04
Buku Mata kuliah psikologi pendidikan ini disusun untuk membantu mahasiswa dalam memahami betapa
pentingnya isi materi mata kuliah ini. Dalam penyusunan buku ini penulis menyesuaikannya dengan
silabus, supaya mahasiswa mudah memahami isi materi psikologi pendidikan dengan baik. Semoga buku
psikologi pendidikan ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin mencapai kejiwaan yang sehat.
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