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Tinjauan Mata Kuliah 
 

ata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran (MKDK4004) merupakan 

salah satu mata kuliah dasar Kependidikan yang bertujuan untuk 

memperkuat pemahaman mahasiswa tentang bagaimana proses belajar terjadi 

dan bagaimana seharusnya pembelajaran dirancang dan dilaksanakan agar 

potensi mahasiswa berkembang secara maksimal. Melalui mata kuliah ini 

Anda akan mendapat kesempatan untuk mengkaji berbagai teori belajar serta 

berlatih menerapkannya dalam konteks pembelajaran. Materi yang dibahas 

dalam mata kuliah ini adalah tentang hakikat belajar dan pembelajaran, 

berbagai teori belajar seperti teori belajar behavioristik, teori belajar kognitif 

dan teori belajar sosial, serta implikasinya terhadap pembelajaran, kecerdasan 

ganda (multiple intelegences) dan pendekatan konstruksivisme. 

Setelah mempelajari mata kuliah ini Anda diharapkan mampu: 

1. menerapkan konsep belajar dan pembelajaran secara komprehensif; 

2. menerapkan prinsip dasar teori belajar behavioristik dalam proses 

pembelajaran; 

3. menerapkan prinsip dasar dan model teori belajar kognitif dalam 

pembelajaran; 

4. menjelaskan konsep dan implikasi teori belajar sosial;  

5. menerapkan teori-teori kecerdasan ganda (multiple intelegences) dalam 

merancang pembelajaran; 

6. menerapkan pendekatan konstruktivisme dalam pembelajaran 

 

Sesuai dengan bobot SKS-nya maka mata kuliah ini terdiri dari enam 

modul yang pengorganisasiannya sebagai berikut. 

 

Modul 1. Hakikat Belajar dan Pembelajaran  

Modul 2. Teori Belajar Behavioristik 

Modul 3. Teori Belajar Kognitif 

Modul 4. Konsep dan Implikasi Teori Belajar Sosial  

Modul 5. Multiple Intelegensi  

Modul 6. Konstruktivisme dalam Pembelajaran 
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Agar tujuan mata kuliah ini dapat Anda kuasai dengan baik, sebaiknya 

Anda pelajari modul pertama terlebih dahulu, kemudian selanjutnya, Anda 

dapat memilih Modul 2, 3, 4, 5, atau Modul 6. Pelajari modul secara lengkap 

mulai dari penyajian kemudian dilanjutkan dengan mengerjakan latihan, 

terakhir kerjakan tes formatif untuk mengukur penguasaan Anda terhadap 

materi modul. Buatlah catatan-catatan kecil bila Anda menemukan materi 

yang belum jelas untuk Anda tanyakan kepada tutor pada kesempatan 

tutorial. Dengan demikian Anda dapat menguasai modul ini dengan lebih 

baik lagi. 

 

SELAMAT BELAJAR 
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Peta Kompetensi  
Teori Belajar dan Pembelajaran/MKDK4004 

 

Mahasiswa mampu menerapkan

program pembelajaran yang

mempertimbangkan kecerdasan

ganda (multiple intelegences)

5

Mahasiswa mampu menerapkan

pendekatan konstruktivisme dalam

pembelajaran

6

Mahasiswa mampu

menerapkan prinsip

dasar teori belajar

kognitif

3

Mahasiswa mampu

menerapkan konsep dan

implikasi teori belajar sosial

dalam pembelajaran

4

Mahasiswa mampu

menerapkan prinsip

dasar teori belajar

behavioristik

2

Mahasiswa mampu

menerapkan konsep

belajar dan

pembelajaran

1

TUJUAN MATA KULIAH:

Mahasiswa mampu menerapkan

berbagai teori belajar dalam

merencanakan dan melaksanakan

pembelajaran

 


