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RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 

 

Matakuliah   :  Belajar dan Pembelajaran 

Semester   :  2 sks 

Jurusan/Program Studi :  Pendidikan Bahasa Inggris 

Dosen Pengampu  :  Eva Faliyanti, S.Pd., M.Pd.BI 

                                                

 

I. Deskripsi Perkuliahan  

  

 Matakuliah ini mengkaji dan menganalisis berbagai teori belajar yang 

bersifat deskriptif dan upaya pembelajaran yang bersifat preskreptif dilandasi 

berbagai pendekatan. Jenis teori belajar yang dikaji meliputi: teori belajar 

menurut pandangan behaviorisme, kognitif, konstruktivisme, dan humanisme 

serta teori pengolahan informasi dalam struktur memori manusia dan 

dilanjutkan upaya pembelajaran yang berpijak pada masing-masing teori 

belajar. Menjelaskan azas dan prinsip Belajar dan Pembelajaran dan faktor-

faktor yang mempengaruhi belajar dan pembelajaran. Pemanfaatan sumber 

belajar baik yang didesain maupun non desain untuk kepentingan 

pembelajaran. Berbagai contoh dan analisis praktek pembelajaran. 

Pemahaman karakteristik internal peserta didik dari aspek perkembangan 

kognitif dan fisiologis, serta sosio emosionalnya dan upaya pembelajaranya.  

Analisis kasus praktek pembelajaran. 

           

II. Capaian Pembelajaran 

Kompetensi Utama:          

Setelah berakhirnya semester kedua mahasiswa FKIP UM. Metro yang 

mengikuti perkuliahan ini akan mampu:  

Menganalisis teori-teori belajar  dan landasan filosofisnya, mengembangkan 

bentuk pembelajaran yang berpijak pada berbagai pandangan tentang teori 

belajar, memanfaatkan sumber belajar dalam pembelajaran dan menganalisis 

kasus dalam pembelajaran. Menjunjukan kasus pembelajaran di kelas yang 

berpijak pada behvioristik, kognitif, kontruktivistik, dan humanisme. 

Mengevaluasi praktek pembelajaran berdasarkan landasan teoritik dari teori 

belajar dan pembelajaran. 
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III. Kemampuan Akhir yang Diharapkan 

Setelah berakhirnya semester kedua mahasiswa FKIP UM Metro yang 

mengikuti perkuliahan ini akan mampu: 

a. Mampu mengidentifikasi  makna, azas, dan prinsip belajar dan pembelajaran 

b. Menganalisis teori-teori belajar menurut pandangan behaviorisme, kognitif, 

konstruktivisme, humanisme dan landasan filosofisnya. 

c. Menganalisis teori-teori belajar menurut pandangan kognitif dan landasan 

filosofisnya. 

d. Menganalisis teori-teori belajar menurut pandangan konstruktivisme dan landasan 

filosofisnya. 

e. Menganalisis teori-teori belajar menurut pandangan humanisme dan landasan 

filosofisnya. 

f. Mampu menganalisis tentang perolehan, pengorganisian dan proses 

mengungkap kemali informasi dalam struktur memori manusia. 

g. Mengapikasikan peristiwa pembelajaran yang berpijak pada teori belajar 

behviorisme. 

h. Mengapikasikan peristiwa pembelajaran yang berpijak pada teori belajar kognitif 

i. Mengapikasikan peristiwa pembelajaran yang berpijak pada teori belajar 

humanisme. 

j. Mengidentifikasikan proses pengolahan informasi dalam struktur memori manusia 

k. Mengidentifikasi pemnfaatan sumber belajar dalam  setiap pola  pembel-ajaran. 

l. Mampu menganalisis suatu peristiwa pembelajaran di kelas dan pijakan teori yang 

digunakan serta alternative tindakannya. 

 

IV. Bahan Kajian (Materi Ajar) 

a. Makna Belajar dan Pembelajaran 

b. Azas dan prinsip Belajar dan Pembelajaran 

c. Teori Belajar  menurut pandangan behaviorisme landasan filosofisnya 

d. Teori Belajar  menurut pandangan kognitif dan landasan filosofisnya 

e. Teori Belajar menurut pandangan konstruktivisme dan landasan filosofisnya 

f. Teori Belajar menurut pandangan Humanisme dan landasan filosofisnya 

g. Teori Pengolahan Informasi dalam Memori Manusia dan landasan filosofisnya 

h. Pembelajaran yang berpijak dari Teori Belajar Behavioristik 

i. Pembelajaran yang berpijak dari Teori Belajar Kognitif 

j. Pembelajaran yang berpijak pada teori belajar Humanisme 

k. Pembelajaran yang berpijak pada Teori Pengolahan Informasi 
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l. Pemanfaatan Sumber Belajar yangdidesain dan yang tidak didesain dalam 

Pembelajaran dan Pola-pola pembelajaran. 

m. Analisis Kasus Pembelajaran di Kelas 

 

V. Bentuk Pembelajaran 

Matakuliah ini dibina oleh tim dosen yang akan datang secara bersamaan   

dan atau bergantian, metode yang digunakan yaitu: 

a. Student Center dan tanya jawab 

b. Penugasan secara kelompok dan presntasi atas hasil penelusuran dan 

melakukan kajian, analisis serta evaluasi terhadap teori belajar dan 

pembelajaran. 

c. Penugasan secara kelompok untuk melakukan observasi lapangan terhadap 

praktek pembelajaran di kelas. 

d. Penugasan secara individual untuk penelusuran sumber-sumber teori belajar 

dan pembelajaran. 

  

VI. Kreteria Penilaian 

Kreteria: 

a.  Kreteria evaluasi tugas kelompok  dari aspek tingkat kejelasan hasil kajian, 

analisis dan evaluasi serta presentasi hasil kajian dan penelusuran serta 

observasi lapangan. 

b.  Kreteria hasil evaluasi tugas individu adalah dari aspek: relevansi  

c.  penelusuran sumber, kesimpulan dan komentar atas sumber yang ditelusuri. 

d.  Presentasi kelompok ditinjau dari: teknik penyajian, cara menanggapi      saran, 

pertanyaan dan menyimpulkan. 

 

 

Hasil Penilaian: 

Hasil evaluasi merupkan komulatif dari jumlah kehadiran, penyelesaian tugas 

kelompok, tugas individual, Ujian Tengah dan Akhir Semester, dengan bobot: tugas 

individual 30 %, tugas kelompok. 10 %, Ujian Tengah Semester 20 % dan Ujian 

Akhir Semester  40 %. 
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Mahasiswa dapat memilih nilai akhir sebagai berikut: 

 

A  Jika hadir mengikuti perkuliahan minimal  80 % dari jumlah perkuliahan, 

mengumpulkan tugas individu dan kelompok paling lambat 5 hari sebelum batas 

waktu yang telah ditetapkan, mengikuti presentasi kelompok, mengikuti ujian 

tengah semester dan semester memperoleh nilai masuk dalam norma yang 

ditetapkan untuk itu.  

 

A- Jika hadir mengikuti perkuliahan minimal  80 % dari jumlah perkuliahan, 

mengumpulkan tugas individu dan kelompok paling lambat 3 hari sebelum batas 

waktu yang telah ditetapkan, mengikuti presentasi kelompok, mengikuti ujian 

tengah semester dan semester memperoleh nilai masuk dalam norma yang 

ditetapkan  

B+ Jika hadir mengikuti perkuliahan minimal  80 % dari jumlah perkuliahan, 

mengumpulkan tugas individu dan kelompok paling lambat 1 hari sebelum batas 

waktu yang telah ditetapkan, mengikuti presentasi kelompok, mengikuti ujian 

tengah semester dan semester memperoleh nilai masuk dalam norma yang 

ditetapkan untuk itu. 

 

B. Jika hadir mengikuti perkuliahan minimal  80 % dari jumlah perkuliahan, 

mengumpulkan tugas individu dan kelompok pada saat tanggal presentasi yang 

telah ditentukan, mengikuti presentasi kelompok, mengikuti ujian tengah 

semester dan ujian semester memperoleh nilai masuk dalam norma yang 

ditetapkan untuk itu.  

 

B- Jika hadir mengikuti perkuliahan minimal  80 % dari jumlah perkuliahan, 

mengumpulkan tugas individu dan kelompok terlambat  dua hari dari tanggal 

presentasi yang telah ditentukan, mengikuti presentasi kelompok, mengikuti 

ujian tengah semester dan ujian semester memperoleh nilai masuk dalam norma 

yang ditetapkan untuk itu.  

 

C. Jika hadir mengikuti perkuliahan minimal  75 % dari jumlah perkuliahan, 

mengumpulkan tugas individu dan kelompok terlambat lebih dari satu minggu 

yang telah ditentukan, mengikuti presentasi kelompok, mengikuti ujian tengah 

semester dan ujian semester memperoleh nilai masuk dalam norma yang 

ditetapkan untuk itu.  

 

C- Jika hadir mengikuti perkuliahan minimal  75 % dari jumlah perkuliahan, 

mengumpulkan tugas individu dan kelompok terlambat lebih dari satu minggu 

dan penggatian tugas dari tanggal yang telah ditentukan, mengikuti presentasi 

kelompok, mengikuti ujian tengah semester dan ujian semester memperoleh 

nilai masuk dalam norma yang ditetapkan untuk itu. 

. 

D  Jika hadir mengikuti perkuliahan kurng dari  70 % dari jumlah perkuliahan, 

mengumpulkan tugas individu dan kelompok terlambat lebih dari satu minggu 

dan diberi tugas pegganti dari tugas utama, tidak mengikuti presentasi 
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kelompok, mengikuti ujian tengah semester dan ujian semester memperoleh 

nilai masuk dalam norma yang ditetapkan untuk itu.  

. 

E. Jika hadir mengikuti perkuliahan kurang dari  60 % dari jumlah perkuliahan, 

mengumpulkan tugas individu terlambat 10 hari dari waktu yang ditentukan dan  

mengumpul tugas kelompok tidak memenuhi kreteria diberi tugas tambahan dan 

tidak mengerjakan, tidak mengikuti presentasi kelompok, mengikuti ujian tengah 

semester dan ujian semester memperoleh nilai masuk dalam norma yang 

ditetapkan untuk itu.  

 

VII. Jabaran kegiatan Perkuliahan dalam  Pertemuan 

 

Waktu Pertem

uan Ke 

Bahan Kajian Bahan Kajian 

15-3-22 1 Overview:  Perkuliahan Penjelasan dari Tim 

Dosen 

 2 Makna Belajar dan Pembelajaran  Tim Dosen 

 3 Azas dan prinsip Belajar dan  Pembelajaran Tim Dosen 

 4 Teori Belajar menurut Aliran Behavioristime 

dan Landasan filosofisnya (1) 

Penelusuran 

Sumber, Presentasi  

dan responsif Mhs  

 5 Teori Belajar  menurut  Aliran Kognitif dan 

Landasan filosofisnya (2) 

Penelusuran 

Sumber, Presentasi 

dan Responsif 

mahasiswa 

perkuliahan 

 6 Teori Belajar menurut Aliran Kontruktivisme 

dan Landasan filosofisnya (3) 

Penelusuran 

Sumber, Presentasi 

dan Responsif 

perkuliahan 

 7 Teori Belajar menurut Aliran Humanisme 

dan Landasan filosofisnya (4) 

Penelusuran 

Sumber, Presentasi 

dan Responsif 

perkuliahan 

 8 Teori Pengolahan Informasi dalam Memori 

Manusia dan landasan filosofisnya (5) 

 

Penelusuran 

Sumber, Presentasi 

dan Responsif 

perkuliahan/ 

Tim Dosen 

 9 UTS Tim Dosen 

 10 Pembelajaran yang berpijak  teori belajar  

Behavioristik (6) 

Penelusuran 

Sumber, Presentasi 

dan Responsif 

perkuliahan 

 11 Pembelajaran yang berpijak pada Aliran  

Kognitif (7) 

Penelusuran 

Sumber, Presentasi 

dan Responsif 
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perkuliahan 

 12 Pembelajaran yang berpijak pada Aliran 

Kontruktivistik (8) 

Penelusuran 

Sumber, Presentasi 

dan Responsif 

perkuliahan 

 13 Pembelajaran yang berpijak pada Aliran 

Humanisme (9) 

Penelusuran 

Sumber, Presentasi 

dan Responsif 

perkuliahan 

 14 Pemanfaatan Sumber Belajar yang didesain  

dan tidak didesain dalam Pembelajaran 

Tim Dosen 

 15 Analisis Kasus Pembelajaran di Kelas Studi lapangan/Tim 

Dosen 

 16 UAS Tim Dosen 

 

 

 

Daftar Rujukan;  

 

Hergenhahn, Matthew H. Olson. 2008. Theories of Learning. Hamilne 

University. 

Margaret E. Bell Gredler.  1991.  Belajar dan Pembelajaran (terjemahan). 

Jakarta. CV. Rajawali. 

Karwono, Heni Mularsih. 2013. Belajar dan Pembelajaran serta Pemanfaatan 

Sumber Belajar. Jakarta: CV. Rajagrafindo. 
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Kompetensi Dasar 

        Setelah berakhirnya semester kedua mahasiswa FKIP UM Metro yang 

mengikuti perkuliahan ini akan mampu: 

 

1. Mengidentifikasi  teori belajar yang bersumber dari teori: behavioristik, 

kognitif, kontruktivistik. 

2. Mengidentifikasi pembelajaran yang berpijak pada teori behvioristik, 

kognitif, kontruktivistik. 

3. Menjelaskan azas dan prinsip Belajar dan Pembelajaran 

4. Memberikan contoh-contoh pembelajaran yang berpijak pada teori belajar 

behvioristik, kognitif, kontruktivistik. 

5. Mendeskripsikan sumber belajar yang didesan. 

6. Mendeskripsikan sumber belajar yang dimanfaatkan (non desain). 

7. Membandingkan antar teori belajar 

8. Membandingkan pembelajaran yang berpijak pada behvioristik, kognitif, 

kontruktivistik. 

9. Menjunjukan kasus pembelajaran di kelas yang berpijak pada behvioristik, 

kognitif, kontruktivistik. 

10. Membuat model pembelajaran yang berpijak pada behvioristik, kognitif, 

kontruktivistik. 

Mengevaluasi praktek pembelajaran berdasarkan landasan teoritik dari teori 

belajar dan pembelajaran 
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Alamat:  mamevaclass2020@gmail.com 

Wa: 082306891116 
 









JURNAL PERKULIAHAN 

BELAJAR DAN PEMBELAJARAN 

PERTEMUAN TANGGAL AGENDA 

1.  15-Maret-2022 Dosen menjelaskan mengenai kontrak kuliah 
dan course outline. 

2.  22-Maret-2022 Dosen menjelaskan mengenai makna belajar 
dan pembelajaran. 

3.  29-Maret-2022 Dosen menjelaskan tentang zas dan prinsip 
Belajar dan  Pembelajaran. 

4.  05-April-2022 Kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi 
dari kelompok 1, dimana mereka harus 
mempresentasikan materi sebagai berikut: 

a. Teori Belajar menurut Aliran 
Behavioristime dan Landasan 
filosofisnya. 

Dosen mengawasi jalannya presentasi dan 
menjelaskan kembali terkait materi yang telah 
dipresentasikan agar mahasiswa lebih 
memahami materi. 

5.  12-April-2022 Kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi 
mereka, mengenai materi berikut ini: 

a. Teori Belajar  menurut  Aliran Kognitif 

dan Landasan filosofisnya. 

Dosen mengawasi jalannya presentasi dan 
menjelaskan kembali terkait materi yang telah 
dipresentasikan setelah presentasi selesai 
dilaksanakan. 

6.  21-April-2022 Kelompok 3 mempresnetasikan hasil diskusi 
dari kelompok 3 terkait materi sebagai berikut: 

a. Teori Belajar menurut Aliran 

Kontruktivisme dan Landasan 

filosofisnya. 

Dosen mengawasi jalannya presentasi dan 
menjelaskan kembali terkait materi yang telah 
dipresentasikan setelah presentasi selesai 
dilaksanakan. 

7.  26-April-2022 Kelompok 4 mempresentasikan hasil diskusi 
mereka terkait materi berikut ini: 

a. Teori Belajar menurut Aliran 

Humanisme dan Landasan filosofisnya. 

Dosen mengawasi jalannya presentasi dan 
menjelaskan kembali terkait materi yang 
berfungsi sebagai penguat agar mahasswa 
lebih memahami materi yang telah 



dipresentasikan. 
 

8.  17-Mei-2022 Kelompok 5 mempresentasikan hasil diskusi 
dari kelompok 5 mengenai materi sebagai 
berikut: 

a. Teori Pengolahan Informasi dalam 

Memori Manusia dan landasan 

filosofisnya. 

Dosen mengawasi jalannya presentasi dan 
menjelaskan kembali materi setelah 
presentasi selesai dilaksanakan. 

9.  24-Mei-2022 Ujian Tengah Semester. Dosen 
membagikan soal UTS dan mahasiswa 
mengerjakan soal UTS tersebut. 

10.  31-Mei-2022 Kelompok 6 mempresentasikan hasil diskusi 

dari kelompok 6 terkait materi sebagai berikut: 

a. Pembelajaran yang berpijak  teori 
belajar  Behavioristik. 

Dosen mengawasi jalannya presnetasi dan 
menjelaskan kembali terkait materi yang telah 
dipresentasikan setelah presentasi selesai 
dilaksanakan. 

11.  07-Juni-2022 Kelompok 7 mempresentasikan hasil diskusi 
dari kelompok 7 mengenai materi sebagai 
berikut: 

a. Pembelajaran yang berpijak pada 
Aliran  Kognitif. 

Dosen mengawasi jalannya presentasi dan 
menjelaskan kembali terkait materi yang 
telah dipresentasikan.  

12.  14-Juni-2022 Kelompok 8 mempresentasikan hasil diskusi 
dari kelompok 8 terkait materi sebagai berikut: 

a. Pembelajaran yang berpijak pada 
Aliran Kontruktivistik. 

Dosen mengawasi jalannya presentasi dan 
menjelaskan kembali terkait materi yang telah 
dipresnetasikan oleh mahasiswa. 

13.  21-Juni-2022 Kelompok 9 mempresnetasikan hasil diskusi 
dari kelompok 9 mengenai materi sebagai 
berikut: 

a. Pembelajaran yang berpijak pada 
Aliran Humanisme. 

Dosen mengawasi jalannya presentasi dan 
menjelaskan kembali terkait materi yang telah 
dipresnetasikan oleh mahasiwa setelah 
presnetasi selesai dilaksanakan.  

14.  28-Juni-2022 Dosen menjelaskan tentang pemanfaatan 
Sumber Belajar yang didesain  dan tidak 
didesain dalam Pembelajaran. 



15.  05-Juli-2022 Dosen menjelaskan mengeani cara mengalisis 
kasus pembelajaran di kelas. 

16.  12-Juli-2022 Ujian Akhir Semester. 

 



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
METRO

JL. Ki Hajar Dewantara 15 A Metro Telp. (0725) 42445-42454 fax. (0725) 42445

Halaman: 1

Fakultas
Jurusan
Program Studi

Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Ilmu Pendidikan Bahasa
Pendidikan Bahasa Inggris

D A F T A R  A N G K A  K E L A S ( N I L A I )
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022

Kode Mata Kuliah
Mata Kuliah

Kredit :

:

: PEN2001
Belajar dan Pembelajaran

2:
:
:

No N   P   M NAMA MAHASISWA QUIS/ M I D UJI-SEM H MTOTAL
TUGAS

(C) BAAK

   1. Ramanda Anta Wijaya21340002 

   2. Badriyah Kurniawati21340003 80807882 A

   3. Fima Desti Anggraini21340004 81,5808085 A

   4. Zakiya Ar Rahmat21340005 84,3878085 A

   5. Viola Adenza21340007 84,4858385 A

   6. Aurora Fayza Daniswara21340009 78,3788275 A-

   7. Chindy Mayang Sari21340010 85,3888285 A

   8. Husnun Mufidah21340011 85858486 A

   9. Jihan Lusi Selfia21340013 79827678 A-

  10. Romanda Maulana Sopri Am21340014 73,6707280 B+

  11. Audy Ferdila21340015 79,4808078 A-

  12. Rawshanfikr Isfahani21340016 79,2788080 A-

  13. Shofiatunnisa21340017 78,8778278 A-

  14. Rosi Devis Angelika21340018 82,9828285 A

  15. Muhammad Yusuf21340019 77,8767880 A-

  16. Iqbal Prasatya21340020 75,4707880 B+

  17. Romi Wulan Suci21340021 81,7827885 A

  18. Siti Kalya Araoda Azzahra21340022 80,9807885 A

  19. Rofiana21340024 79827876 A-

  20. Hani Riska Pratiwi21340025 82,7808485 A

  21. Miftahul Khasanah21340026 78,8807878 A-

Metro, 26 Juli 2022

 

Selambatnya seminggu setelah diujikan nilai diserahkan ke BAAK.
Pengawas,

1. ............................................... ( ............................)

2. ............................................... ( ............................)



Halaman: 2

Fakultas
Jurusan
Program Studi

Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Ilmu Pendidikan Bahasa
Pendidikan Bahasa Inggris

D A F T A R  A N G K A  K E L A S ( N I L A I )
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022

Kode Mata Kuliah
Mata Kuliah

Kredit :

:

: PEN2001
Belajar dan Pembelajaran

2:
:
:

No N   P   M NAMA MAHASISWA QUIS/ M I D UJI-SEM H MTOTAL
TUGAS

(C) BAAK

  22. Amarilis Putri Naya21340027 77,7787580 A-

  23. Yoja Exgysta21340029 83,8828585 A

  24. Zalfa Cabrina Maharani21340030 91,4958890 A

  25. Destya Putri Nabilla21340032 90,8958690 A

  26. Adelia Pratiwi21340033 88,5938685 A

  27. Wuri Widyantari21340034 77,9807875 A-

  28. Jihan Queen Asri21340037 79827876 A-

  29. Najah Mustaghfiroh21340038 88,8938488 A

  30. Anna Ihtida Haqqun21340039 85,3888780 A

  31. Febrika Kurnia Sari21340040 90,8958690 A

  32. Nurul Hidaya Tika21340041 81,4827587 A

  33. Icha Mira Dewi21340042 80,9807885 A

  34. Devia Maranata Ns21340043 68,2677365 B-

Metro, 26 Juli 2022

 

Pengawas,

1. ............................................... ( ............................)

2. ............................................... ( ............................)


