
Psikologi Terapan 

Buku yang ditulis bersama-sama dan saya sunting ini unik dan asli  dari penelitian dan
pengalaman penulispenulisnya di bidang pendidikan,  industri dan organisasi, kesehatan mental
dan fisik, di masyarakat, dan  kebijakan. Selain dari penelitian dan pengalaman, mereka
juga membandingkan dengan bahan acuan yang ada
.  Bahasa yang digunakan dalam buku ini sederhana dan mengalir sesuai  dengan hasil
penelitian dan pengalaman mereka, sehingga isinya mudah  dibaca dan dicerna. Mereka tidak
hanya berasal dari UGM, tetapi juga  dari universitasuniversitas lain, penggiat dalam kebijakan
publik,  praktisi di bidang kesehatan, dan praktisi di bidang industri dan  organisasi. Disiplin ilmu
mereka berbeda-beda, meskipun sebagian besar  berlatar psikologi. Beberapa sudah bergelar
Doktor. Sebagian bergelar  Magister dan Sarjana 1. Ada penulis berpengalaman dan ada
penulis  pemula.  
Buku psikologi terapan dapat berdiri sendiri dan dapat digunakan sebagai pelengkap
bagi buku psikologi klinis
pengantar terapan mikro dan makro tulisan saya yang sudah terbit pada  bulan April 2011.   

    

  

Mahasiswa pengambil mata kuliah psikologi klinis makro  akan memperoleh manfaat dari
membaca buku ini sebagai contoh terapan  psikologi di berbagai bidang dari pendidikan,
industri dan organisasi,  kesehatan mental dan fisik, masyarakat, sampai pada kebijakan.
Secara  mandiri, buku ini dapat digunakan sebagai bacaan untuk mahasiswa  pengambil mata
kuliah psikologi pendidikan, psikologi industri dan  organisasi, psikologi komunitas,
psikologikesehatan, dan psikologi  hukum. Selain mahasiswa psikologi, mahasiswa dari disiplin
lain seperti  ekonomi, hukum, pendidikan, sosiologi, juga dapat menggunakannya sebagai 
buku bacaan. Selain mahasiswa, pengampu mata kuliah yang telah disebut  dapat
menggunakannya sebagai contoh terapan psikologi di berbagai bidang  itu. Praktisi dapat
memperoleh manfaat dari membaca buku ini untuk  memperluas wawasan dan memperoleh ide
terapan dalam praktiknya.  Masyarakat awam akan dapat memanfaatkan buku ini sebagai
bahan bacaan  untuk menambah wawasannya dalam mengenal psikologi yang dapat
diterapkan  di berbagai lini kehidupan dan pekerjaan.
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