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MATA KULIAH  : Belajar dan Pembelajaran   

Kode mata kuliah  : 

Semester   : 5 

Sks    : 2 

Deskripsi :  Penguasaan pengetahuan tentang bermacam-macam bentuk tes dan kemampuan untuk mempergunakan seebagai alat untuk menilai efektivitas pembelajaran serta 

mengidentifikasi kesulitan belajar siswa. Proses penyampaian dilakukan secara teori dan praktik. 

Standar Kompetensi :  Kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam dasar-dasar belajar dan pembelajaran. 

 

 

Kompetensi 

 

Indikator 

 

Substansi Kajian 

Pengalaman  

Belajar 

Strategi 

Pembelajaran 

 

Tagihan 

 

Sumber 

T P L  

Memahamm konsepsi 

dasar  Konsep belajar 

dan pembelajaran, 

pelatihan, pendidikan, 

dan pengajaran 

 

- Mampu memahami konsepsi 

dasar belajar dan 

pembelajaran, pelatihan, 

pendidikan, dan pengajaran 

 

- Mengidentifikasi  konsepsi  belajar 

- mengidentifikasi pembelajaran 

-  memahami konsepsi dasar pendidikan dan 

pengajaran. 

 

200 100  Ekspositori dan    Dave Meier. (2002). 
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Daeng Sudirwo. 

(2002). Kurikulum 

dan 

Pembelajarandalam 

Rangka Otonomi 

Daerah. Bandung: 
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Referensi : 

S. Nasution. (1984). 

Berbagai pendekatan 

dalam Proses Belajar 

Mengajar. Bandung: 

PT Bina Aksara 

M.D. Dahlan (1984). 

Model-model 

Mengajar. Bandung: 

CV Dipenogoro 

Moh. Uzer 

usman.(1999). 

Menjadi Guru 

Profesional. 

Bandung: Remaja 

Rosdakarya 

Memahami Teori 

belajar dan 

pembelajaran 

- mampu memahami teori 

belajar dan pembelajaran 

-  mengenal teori-teori belajar menurut para 

ahli 

- Mengenal teori pembelajaran menurut para 

ahli  

200 100  Ekspositori, 

penugasan 

Laporan   

Memiliki Gaya belajar 

dan memahami tanda-

tanda kesulitan belajar 

Mampu membedakan gaya 

mengajar serta memahami 

tanda-tanda kesulitan belajar 

- Memilih dan menentukan gaya mengajar di 

setiap pengajaran  

- Mendeskripsikan tanda-tanda kesulitan 

belajar 

 

 

100   Ekspositori dan 

Diskuisi berbasis 

konstruktivisme 

Tugas menyusun 

laporan studi 

kasus: 

Kesulitan belajar 

Memiliki pengetahuan 

metode mengajar 

Mahasiswa memahami metode 

mengajar 

- Prinsip dasar metode mengajar  

- Jenis-jenis metode mengajar  

- Klassifikasi metode mengajar  

- Peranan metode mengajar  

- Kelemahan dan kerugian metode mengajar 

yang klassikal  

- Kelebihan dan kerugiaan mengajar 

kooperatif 

200 100  Ekspositori dan 

Diskuisi berbasis 

konstruktivisme 

Tugas  menyusun 

laporan  studi 

penggunaan 

metode mengajar 

yang efektif 

Memiliki pengetahuan  

keterampilan mengajar  

Mahasiswa memiliki 

keterampilan mengajar   

- Pentingnya keterampilan mengajar  

- Strategi mengajar sebagai tujuan pengajaran  

 

200 100  Ekspositori dan 

Diskuisi berbasis 

konstruktivisme 

Tugas menyusun 

laporan   



Memiliki pengetahuan 

observasi 

Pembelajaran 

mengajar di sekolah  

Mahasiswa memahami cara 

observasi pembelajaran di 

sekolah  

Mengenal budaya mengajar di 

sekolah 

- Pengerian PBM  

- Pengertian budaya sekola  

- Penyusunan perangkat pembelajaran 

 

200 100  Ekspositori dan 

Diskuisi berbasis 

konstruktivisme 

menyusun laporan  

studi penggunaan 

metode mengajar 

yang efektif 
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Memiliki pengetahuan 

tentang  kompetensi 

guru dalam 

pembelajaran 

Mahasiswa memahami 

kompetensi-kompetensi guru 

dalam pembelajaran  

- Pengertian kompetensi guru  

- Penyusunan perangkat-perangkat 

pembelajaran sebagai suatu kompetensi 

yang dimiliki oleh guru 

 

200 100 100 Ekspositori dan 

Diskuisi berbasis 

konstruktivisme 

menyusun laporan  

studi penggunaan 

metode mengajar 

yang efektif 

Memiliki pengetahuan 

tentang sikap guru 

dalam pembelajaran   

Mahasiswa memiliki 

pemahaman sikap guru daam 

pembelajaran 

- Pengertian sikap  

- Sikap guru sebagai suatu kesatuan dalam 

pembelajaran di sekolah  

 

200 100  Ekspositori dan 

Diskuisi berbasis 

konstruktivisme 

menyusun laporan  

studi penggunaan 

metode mengajar 

yang efektif 

  Jumlah jam tatap muka 1500 500 100    

SKS=1500 + 250 + 25 = 2025 = 2,15 

                        16 x 50       800 

   
 

 

 


