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Tinjauan Mata Kuliah

S

elamat datang dalam mata kuliah Integrasi Teori dan Praktek
Pembelajaran. Sebagai mana dimaklumi, esensi pendidikan adalah pada
bagaimana membelajarkan seseorang secara optimal, sesuai dengan potensi
yang dimiliki untuk menjadi manusia cerdas yang berperan secara aktif
dalam perkembangan masyarakat. Dengan demikian, seorang manajer
pendidikan harus mempunyai pemahaman dan wawasan tantang belajar dan
pembelajaran, supaya dapat membuat keputusan dan kebijakan yang tepat
untuk menjadikan proses belajar tepat sasaran dan efektif.
Mata kuliah ini akan membekali Anda dengan berbagai konsep tentang
teori dan praktek pembelajaran, berbagai perspektif belajar yang mencakup
teori bahavoiristik, teori belajar kognitif, teori belajar sosial, dan teori belajar
humanistik, pendekatan belajar aktif, masteriy learning, dan pendekatan
belajar berorientasi kecerdasan majemuk yang merupakan beberapa
pendekatan utama akan dibahas dalam modul ini, disertai dengan
penerapannya dalam proses belajar mengajar.
Dengan demikian diharapkan setelah menyelesaikan mata kuliah ini
Anda akan memiliki wawasan yang luas dan mendalam tentang hakikat
pembelajaran serta penerapannya dalam pembelajaran.
Kemampuan tersebut akan dapat Anda demonstrasikan jika Anda sudah
menguasai kompetensi-kompetensi berikut:
1. mampu menjelaskan berbagai paradigma dalam belajar dan
pembelajaran;
2. mampu menganalisis kekuatan dan kelemahan teori belajar behavioristik
serta penerapannya dalam proses pembelajaran;
3. mampu menganalisis penerapan teori belajar kognitif;
4. mampu menganalisis teori belajar sosial;
5. mampu menganalisis kelemahan dan kekuatan teori belajar humanistik;
6. mampu menganalisis kekuatan dan kelemahan pendekatan pembelajaran
yang menekankan keaktifan siswa;
7. mampu menganalisis implikasi penerapan konsep mastery learning
dalam pembelajaran;
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8. mampu menganalisis kekuatan dan kelemahan serta memberi contoh
penerapan beragam pendekatan belajar yang berorientasi kecerdasan
majemuk; serta
9. mampu menganalisis penerapan prinsip-prinsip pembelajaran.
Untuk membantu Anda mencapai tujuan tersebut, materi mata kuliah ini
disusun dalam sembilan modul sebagai berikut.
Modul 1 Paradigma Belajar dan Pembelajaran
Modul 2 Teori Belajar Behavoiristik
Modul 3 Teori Belajar Kognitif
Modul 4 Teori Belajar Sosial
Modul 5 Teori Belajar Humanistik
Modul 6 Pendekatan Belajar Aktif
Modul 7 Mastery Learning
Modul 8 Pendekatan Belajar Berorientasi Kecerdasan Majemuk
Modul 9 Penerapan Prinsip-prinsip Pembelajaran
Untuk dapat mencerna bahan bacaan dengan lebih mudah, terlebih dulu
bacalah glosarium yang terdapat pada akhir setiap modul sehingga Anda akan
memahami makna istilah-istilah khusus tersebut dengan baik. Pada berbagai
bagian modul Anda akan diminta untuk mencari contoh praktek pendidikan
yang relevan dengan konsep yang sedang dibahas. Kerjakan latihan dengan
baik sebagaimana diminta, sebab latihan akan membantu mempersiapkan
Anda dalam pembahasan selanjutnya atau untuk menilai sendiri sejauh mana
pemahaman Anda terhadap materi bahasan yang telah dipelajari.
Selamat mempelajari mata kuliah ini, semoga sukses.
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