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COURSE CONTRACT

Come on time

Silent your cell phone

Manage your tasks & assignment

Actively  participate, Think creatively

Read, Read more and more

No plagiarism
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Range Grade

>80-100 A

>75-<80 B+

>70-<75 B

>60-<70 C+

>55-<60 C

>50-<55 D+

>45-<50 D

<45 E

Score Grading

Cheating students will be punished with “E” grade

Diskripsi mata kuliah

Mata kuliah ini berisi tentang pengertian dan definisi etika dan moral, kode etik dan

profesionalisme. Implementasi kode etik profesi dalam suatu institusi (termasuk

etika sebagai mahasiswa, etika dosen, etika pendidikan, etika perkuliahan). Materi

mengenai kecerdasan, kepribadian, komunikasi, dan empati dalam kaitan dengan

etika profesi. Mata kuliah ini juga membahas pengembangan diri, status standarisasi

profesi, organisasi profesi (nasional dan internasional), pencegahan plagiarisme, dan

pencegahan korupsi
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CPMK minggu ini

 Mahasiswa mampu menyatakan pengertian kepribadian

 Mahasiswa mampu menjabarkan faktor-faktor yang mempengaruhi

terbentuknya kepribadian

 Mahasiswa mampu mengemukakan pengertian pengembangan diri dan

mengikuti contoh-contoh pengembangan diri yang baik

CPL 5: Mampu bertanggungjawab terhadap masyarakat dan mematuhi

etika serta profesionalisme dalam mengidentifikasikan, 

menyelesaikan, dan mengevaluasi masalah keteknikan

agroindustri serta proaktif terhadap isu-isu mutakhir.

COURSE TOPICS

Week Topics Lecturer Nilai

1 Kontrak Kuliah+ PengantarKepribadian NHT Tugas (5%)

2 Moral dan Etika NHT UTS (5%)

3 Norma dan Etika dalam Kehidupan NHT UTS (5%)

4 Etika dalam PengembanganIlmu danTeknologi NHT Quiz (5%)

5 Pekerjaan, Profesi, Profesionalisme, dan Kode EtikProfesi NHT UTS (10%)

6 Kepribadian untuk Menunjang Kesuksesan (seven habits) NHT UTS (10%)

7 Komunikasi dan Pengungkapan Diri NHT UTS + Tugas

video (10%)

Midterm Test (UTS)
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COURSE TOPICS

Week Topics Lecturer

8 Komunikasi Interpersonal

9 Mempersiapkan Dunia Kerja

10 Etika di Bidang keilmuannya

11 Profesi dan Panduan Karir

12 Standardisasi profesi dan organisasi profesi

13 Personal Branding

14 Etika dan Pencegahan Korupsi

Final Test (UTS)

Pustaka

Rini dan Intan. 2016. Etika profesi dan Pengembangan kepribadian. 

Citrabooks.

Stephen R. Covey. 1989. The 7 Habits of Highly Effective People. 

Free-Press USA.

The “How to” of Developing People. 2013. 

Gary Rees, Ray French. 2010. Leading, Managing, and Developing 

People. Chartered Institute of Personnel and Development.

BAB I

Kepribadian
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Kepribadian
 Kepribadian adalah keseluruhan cara seorang individu bereaksi dan

berinteraksi dengan individu lain

 Pengertian sehari-hari: ciri-ciri yang menonjol pada diri individu, seperti
kepada orang yang pemalu dikenakan atribut “berkepribadian pemalu”. Kepada
orang supel diberikan atribut “berkepribadian supel” dan kepada orang yang 
plin-plan, pengecut, dan semacamnya diberikan atribut “tidak punya
kepribadian”.

 Berdasarkan psikologi, Gordon Allport menyatakan bahwa kepribadian sebagai
suatu organisasi (berbagai aspek psikis dan fisik) yang merupakan suatu struktur
dan sekaligus proses. Jadi, kepribadian merupakan sesuatu yang dapat berubah. 
Secara eksplisitAllport menyebutkan, kepribadian secara teratur tumbuh dan
mengalami perubahan

Aspek-aspek Kepribadian
 Karakter yaitu konsekuen tidaknya dalam mematuhi etika perilaku, konsiten tidaknya

dalam memegang pendirian atau pendapat.

 Temperamen yaitu disposisi reaktif seorang, atau cepat lambatnya mereaksi terhadap
rangsangan-rangsangan yang datang dari lingkungan

 Sikap; sambutan terhadap objek yang bersifat positif, negatif atau ambivalen

 Stabilitas emosi yaitu kadar kestabilan reaksi emosional terhadap rangsangan dari
lingkungan. Seperti mudah tidaknya tersinggung, marah, sedih, atau putus asa

 Responsibilitas (tanggung jawab) adalah kesiapan untuk menerima risiko dari tindakan
atau perbuatan yang dilakukan. Seperti mau menerima risiko secara wajar, cuci tangan, 
atau melarikan diri dari risiko yang dihadapi.

 Sosiabilitas yaitu disposisi pribadi yang berkaitan dengan hubungan interpersonal. 
Seperti: sifat pribadi yang terbuka atau tertutup dan kemampuan berkomunikasi
dengan orang lain.

https://id.wikipedia.org/wiki/Individu
https://id.wikipedia.org/wiki/Gordon_Allport
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Jenis-jenis kepribadian

 Sanguinis: individu yang optimis dan selalu bersemangat. Mereka memiliki

sifat yang mudah bergaul dan ramah dengan orang lain, suka berbicara di 

depan publik, suka diperhatikan, kreatif, dan cenderung mendominasi dalam

kelompok.

 Plegmatis: individu yang cinta kedamaian dan netral dalam setiap situasi serta

tidak suka memihak pada salah satu kubu. Seorang Plegmatis juga bisa menjadi

pendengar yang baik, memiliki selera humor, mudah bergaul, memiliki banyak

teman, dan tidak suka hal yang rumit.

Jenis-jenis kepribadian

 Koleris: kepribadian yang cerdas dan selalu mengedepankan logika. Orang 

dengan kepribadian Koleris juga dikatakan keras kepala, mudah marah, dan

berkemauan keras terhadap apa yang mereka diinginkan.

 Melankolis: pribadi yang introvert, mudah khawatir, pemikir dan tidak terlalu

suka dengan keramaian. Mereka juga terkadang meremehkan diri sendiri, 

padahal kenyataannya diri mereka tidak seburuk itu. eseorang dengan tipe

kepribadian melankolis dikatakan memiliki sifat yang perfeksionis, peduli dengan

sekitar, sangat detail, dan berfikir analisis. Seorang melankolis dikenal sangat

cerdas dan cocok menjadi pengusaha. Mereka selalu berfokus pada proses 

daripada tujuan



23/08/2021

7

Jenis Kepribadian menurut Carl Gustav
 Introvert: tipe kepribadian yang berfokus pada diri sendiri dan lebih suka

menyendiri. Mereka cenderung lebih sering berkutat dengan pikiran dan dunia
mereka sendiri. Orang dengan kepribadian introvert memiliki tingkat
konsentrasi yang lebih tinggi, suka bercerita, mandiri, namun sulit bersosialisasi, 
dan pemalu.

 Ekstrovert: cenderung menyukai kehidupan di luar. Orang ekstrovert lebih
suka berinteraksi dengan orang lain dan lebih terbuka. Tipe ini sangat aktif
namun seringkali mendahulukan tindakan daripada pikiran.

 Ambivet: perpaduan antara jenis kepribadian introvert dan ekstrovert. 

Faktor2 yg mempengaruhi kepribadian
 Keturunan: Para peneliti telah mempelajari lebih dari 100 pasangan kembar

identik yang dipisahkan sejak lahir dan dibesarkan secara terpisah. Ternyata
peneliti menemukan kesamaan untuk hampir setiap ciri perilaku, ini
menandakan bahwa bagian variasi yang signifikan di antara anak-anak kembar
ternyata terkait dengan faktor genetis

 Lingkungan: memberi pengaruh cukup besar terhadap pembentukan
karakter adalah lingkungan di mana seseorang tumbuh dan dibesarkan; norma
dalam keluarga, teman, dan kelompok sosial; dan pengaruh-pengaruh lain 
yang seorang manusia dapat alami.

https://id.wikipedia.org/wiki/Perilaku
https://id.wikipedia.org/wiki/Karakter
https://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tumbuh&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Norma
https://id.wikipedia.org/wiki/Keluarga
https://id.wikipedia.org/wiki/Teman
https://id.wikipedia.org/wiki/Kelompok_sosial
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Pengembangan Kepribadian

 PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN “adalah suatu proses yang mengasah

sifat – sifat baik pada diri seseorang dan mengurangi sifat – sifat yang buruk”. 

 PENGEMBANGAN DIRI adalah “mengembangkan potensi – potensi yang 

dimiliki seseorang”, agar bisa terwujud lebih efektif dan efisien. Setiap

individu adalah makhluk ciptaanNYA yang unik dan spesifik, sebagai manusia

kita tumbuh dan berkembang bersama orang lain, oleh karenanya dibutuhkan

manusia lain. 

Pengembangan kepribadian
 PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN tidak dibatasi oleh umur, atau kurun

waktu tertentu dan harus dilakukan atau dicapai setahap – demi setahap
sesuai dengan prosesnya, dan tidak dapat diraih dalam satu tahap saja.

 Untuk MENGEMBANGKAN KEPRIBADIAN, perlu punya motivasi. “Orang 
tidak akan mungkin berubah kalau ia tidak mau berubah”. Tetapi Motivasi saja
belumlah cukup, “Orang itu harus tahu kemampuannya dan batas
kemampuannya.
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Pengembangan Kepribadian
 Pengembangan Diri bisa diartikan sebagai ilmu yang mempelajari

tentang cara menggali potensi diri dan mengasahnya secara maksimal
termasuk di dalamnya

 Pengembangan Pribadi yang biasanya diartikan sebagai fisik seperti
cara berjalan, berkomunikasi , berpidato, berpakaian,dsb. 

 Pengembangan kepribadian, pengembangan keseluruhan pola
(bentuk) tingkah laku, sifat-sifat, kebiasaan, kecakapan bentuk tubuh, serta
unsur-unsur psiko-fisik lainnya yang selalu menampakkan diri dalam
kehidupan seseorang

Terima Kasih


