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A. IDENTITAS MATAKULIAH 

1. Nama Mata kuliah : Psikologi Belajar 

2. Kode Mata kuliah : .................... 

3. SKS : 2 SKS 

4. Disajikan pada semester : Genap 

5. Sifat Mata kuliah : Wajib 

6. Nama Dosen Pengampu : Mukhlis Rohmadi 

 

B. UNSUR CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN 

Capaian pembelajaran mata kuliah ini mengacu pada capaian pembelajaran lulusan : 

1. Ranah Sikap 

1.1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 

1.2. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan 

agama,moral,dan etika; 

1.3. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;  

1.4. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki 

nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;menghargai 

keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau 

temuan orisinal orang lain;  

1.5. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat 

dan lingkungan;  

1.6. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 8) 

menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;  

1.7. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara 

mandiri;  

1.8. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan  

1.9. memiliki etika ilmiah dan mampu mengembangkan nilai nilai kepribadian melalui 

pembelajaran fisika 



2. Ranah Keterampilan Umum 

2.1. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks 

pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai  

2.2. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;  

2.3. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan 

teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan 

keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka 

menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik 

hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya 

dalam laman perguruan tinggi;  

2.4. menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau 

laporan tugas akhir dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi  

2.5. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di 

bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;  

2.6. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, 

kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;  

2.7. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan 

supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada 

pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;  

2.8. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada 

dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;  

2.9. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan 

kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. 

 

3. Ranah Keterampilan Khusus 

3.1. Mampu menerapkan penguasaan konsep-konsep fisika dan ilmu kependidikan 

dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi pembelajaran dengan 

memanfaatkan IPTEKS sesuai dengan permasalahan di kelas, laboratorium, sekolah, 

dan masyarakat sesuai dengan standar proses dan standar mutu  

3.2. Mampu menganalisis kurikulum fisika sekolah menengah dan 

mengimplementasikannya dalam pembelajaran Fisika  



3.3. Mampu memecahkan permasalahan pendidikan fisika melalui penelitian ilmiah 

dengan memanfaatkan kemajuan IPTEKS sesuai dengan konteks sekolah, 

perkembangan peserta didik, dan isu-isu pendidikan terkini  

3.4. Mampu menerapkan pedagogi	specific	untuk membelajarkan konsep fisika dengan 

mempertimbangkan sifat karakteristik konsep dan pedagogi yang tepat sebagai 

implementasi technological	pedagogical	content	knowledge	(TPCK) 

3.5. Mampu mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian dan gagasan tentang pendidikan 

fisika terkait berbagai alternatif penyelesaian masalah di bidang pendidikan fisika 

dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal  

3.6. Mampu merencanakan dan menerapkan pembelajaran fisika untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi  

3.7. Mampu mengambil keputusan strategis berdasarkan analisis informasi dalam 

penyelenggaraan kelas/sekolah yang menjadi tanggung jawabnya  

3.8. Mampu menerapkan konsep fisika dan teknologi kependidikan dalam 

mengembangkan produk-produk pembelajaran dengan memanfaatkan kemajuan 

IPTEKS untuk mendukung terselenggaranya pembelajaran fisika. 

4. Ranah Pengetahuan 

4.1. Menguasai mengenalkan konsep belajar dan bagaimana proses belajar terjadi pada 

kehidupan sehari-hari dan dalam proses pendidikan. 

4.2. Menguasai konsep, prinsip, proses, dan penelitian mengenai belajar, sejarah teori belajar, 

ciri khas teori belajar yang banyak digunakan, dan implikasi teori belajar dalam bidang 

pendidikan.   

 

C. CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH 

1. Mahasiswa mampu menguasai materi yang sudah dipelajari melalui tes tertulis  

2. Mahasiswa mampu menyampaikan konsep/pandangan melalui presentasi 

3. Mahasiswa mampu memberikan gagasan tertulis mengenai konsep belajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



D. RENCANA KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Min
ggu 
ke 

Kemampuan 
yang 

Diharapkan 
Indikator Penilaian 

Strategi 
/ Model 

Pembelajaran

Pengalaman 
belajar 

mahasiswa 
Bahan kajian Asesm

en 
Refer
ensi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1 Kontrak 

Perkuliahan. 
- Mahasiswa 

mengetahui 
peraturan di kelas 

- Mahasiswa 
mengetahui apa 
yang akan dipelajari 
selama satu 
semester 

- Mahasiswa 
mengetahui proses 
belajar yang akan 
diikuti selama satu 
semester. 

Perkuliahan 
tatap muka 

 

2 Mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
definisi belajar, 
sejarah teori 
belajar, 
penelitian 
belajar, cara 
menilai hasil 
belajar, isu2 
dalam belajar  
  

- Mahasiswa mampu
menjelaskan teori  

- Mahasiswa 
memahami teori 

- Mahasiswa mampu
memberikan contoh
nyata  

Perkuliahan 
tatap muka, 
diskusi, 
informasi 

- Membaca
- Membuat 

ringkasan 
- Membuat 

pertanyaan- 
pertanyaan 
yang 
dilengkapi 
dengan 
jawaban 

-Definisi 
belajar 
-Sejarah teori 
belajar 
modern  
-Assessment 
of learning 
-Isu dalam 
teori belajar 

Tugas, 
quis 

1,2,3,4

,5 

3 Mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
konsep 
behaviorism 
yang dikaitkan 
dengan belajar 

- Mahasiswa mampu
menjelaskan teori  

- Mahasiswa 
memahami teori 

- Mahasiswa mampu
memberikan contoh
nyata  

Perkuliahan 
tatap muka, 
diskusi, 
informasi 

 

 

 

- Membaca
- Membuat 

ringkasan 
- Membuat 

pertanyaan- 
pertanyaan 
yang 
dilengkapi 
dengan 
jawaban

Behaviorism: 
connectionis
m, classical 
conditioning, 
contiguos 
conditioning 

Tugas, 
quis 

1,2,3,4

,5 

4 Mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
konsep 
behaviorism 
yang dikaitkan 
dengan belajar 

- Mahasiswa mampu
menjelaskan teori  

- Mahasiswa 
memahami teori 

- Mahasiswa mampu
memberikan contoh
nyata  

Perkuliahan 
tatap muka, 
diskusi, 
informasi 

- Membaca
- Membuat 

ringkasan 
- Membuat 

pertanyaan- 
pertanyaan 
yang 
dilengkapi 
dengan 
jawaban

Behaviorism  
-operant 
conditioning, 
-instructional 
application, 
-instructional 
application 

Tugas, 
quis 

1,2,4,5

5 Mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
konsep 

- Mahasiswa mampu
menjelaskan teori  

Perkuliahan 
tatap muka, 
diskusi, 
informasi

- Membaca
- Membuat 

ringkasan 
- Membuat 

Constructivis
m: 

Tugas, 
quis 

1,2,4,5



Min
ggu 
ke 

Kemampuan 
yang 

Diharapkan 
Indikator Penilaian 

Strategi 
/ Model 

Pembelajaran

Pengalaman 
belajar 

mahasiswa 
Bahan kajian Asesm

en 
Refer
ensi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
constructivism 
yang dikaitkan 
dengan belajar 

- Mahasiswa 
memahami teori 

- Mahasiswa mampu
memberikan contoh
nyata  

pertanyaan-
pertanyaan 
yang 
dilengkapi 
dengan 
jawaban 

-assumption 
and 
perspective 
-piaget  
-vygotsky, 
private 
speech and 
socially 
mediated 
learning 

6 Mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
konsep 
constructivism 
yang dikaitkan 
dengan belajar 

- Mahasiswa mampu
menjelaskan teori  

- Mahasiswa 
memahami teori 

- Mahasiswa mampu
memberikan contoh
nyata  

Perkuliahan 
tatap muka, 
diskusi, 
informasi 

- Membaca
- Membuat 

ringkasan 
- Membuat 

pertanyaan- 
pertanyaan 
yang 
dilengkapi 
dengan 
jawaban

Constructivis
m: 
-motivation 
-constuctivist 
learning 
-instructional 
application 

Tugas, 
quis 

1,2,4,5

7 Mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
konsep social 
cognitive yang 
dikaitkan 
dengan belajar 

- Mahasiswa mampu
menjelaskan teori  

- Mahasiswa 
memahami teori 

- Mahasiswa mampu
memberikan contoh
nyata  

Perkuliahan 
tatap muka, 
diskusi, 
informasi 

- Membaca
- Membuat 

ringkasan 
- Membuat 

pertanyaan- 
pertanyaan 
yang 
dilengkapi 
dengan 
jawaban 

Social 
Cognitive: 
-conceptual 
framework 
for learning 
-modelling 
process 
-influences 
on Learning 
and 
Performance 

Tugas, 
quis 

1,2,4,5

8 Mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
konsep social 
cognitive yang 
dikaitkan 
dengan belajar 

- Mahasiswa mampu
menjelaskan teori  

- Mahasiswa 
memahami teori 

- Mahasiswa mampu
memberikan contoh
nyata  

Perkuliahan 
tatap muka, 
diskusi, 
informasi 

- Membaca
- Membuat 

ringkasan 
- Membuat 

pertanyaan- 
pertanyaan 
yang 
dilengkapi 
dengan 
jawaban

Social 
Cognitive: 
-motivational 
Process 
-self efficacy 
-instructional 
application 

Tugas, 
quis 

1,2,4,5

9 UTS -   

10 Mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
konsep 
information 
processing 
yang dikaitkan 
dengan belajar 

- Mahasiswa mampu
menjelaskan teori  

- Mahasiswa 
memahami teori 

- Mahasiswa mampu
memberikan contoh
nyata  

Perkuliahan 
tatap muka, 
diskusi, 
informasi 

- Membaca
- Membuat 

ringkasan 
- Membuat 

pertanyaan- 
pertanyaan 
yang 
dilengkapi 
dengan 

Information 
processing 
-information 
Processing 
system 
-attention 
-Perception 
-STM 

Tugas, 
quis 

2,3,4,5



Min
ggu 
ke 

Kemampuan 
yang 

Diharapkan 
Indikator Penilaian 

Strategi 
/ Model 

Pembelajaran

Pengalaman 
belajar 

mahasiswa 
Bahan kajian Asesm

en 
Refer
ensi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
jawaban

11 Mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
konsep 
information 
processing 
yang dikaitkan 
dengan belajar 

- Mahasiswa mampu
menjelaskan teori  

- Mahasiswa 
memahami teori 

- Mahasiswa mampu
memberikan contoh
nyata  

Perkuliahan 
tatap muka, 
diskusi, 
informasi 

- Membaca
- Membuat 

ringkasan 
- Membuat 

pertanyaan- 
pertanyaan 
yang 
dilengkapi 
dengan 
jawaban 

Information 
processing 
-LTM: 
storage 
-LTM: 
retrieval and 
forgetting 
-Mental 
Imagery 
-Instructional 
Application 

Tugas, 
quis 

2,3,4,5

12 Mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
konsep 
cognitive 
learning 
process yang 
dikaitkan 
dengan belajar 

- Mahasiswa mampu
menjelaskan teori  

- Mahasiswa 
memahami teori 

- Mahasiswa mampu
memberikan contoh
nyata  

Perkuliahan 
tatap muka, 
diskusi, 
informasi 

- Membaca
- Membuat 

ringkasan 
- Membuat 

pertanyaan- 
pertanyaan 
yang 
dilengkapi 
dengan 
jawaban 

Cognitive 
Learning 
Process: 
-Skill 
acquisition 
-Conditional 
knowledge 
and 
metacogntio
n 
-Concept 
learning 

Tugas, 
quis 

2,5,6,7

13 Mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
konsep 
cognitive 
learning 
process yang 
dikaitkan 
dengan belajar 

- Mahasiswa mampu
menjelaskan teori  

- Mahasiswa 
memahami teori 

- Mahasiswa mampu
memberikan contoh
nyata  

Perkuliahan 
tatap muka, 
diskusi, 
informasi 

- Membaca
- Membuat 

ringkasan 
- Membuat 

pertanyaan- 
pertanyaan 
yang 
dilengkapi 
dengan 
jawaban 

Cognitive 
Learning 
Process: 
-Problem 
solving 
-Transfer 
-Motivasi : 
model of 
motivated 
learning 

Tugas, 
quis 

2,5,6 

14 Mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
konsep 
motivasi yang 
dikaitkan 
dengan belajar 

- Mahasiswa mampu
menjelaskan teori  

- Mahasiswa 
memahami teori 

- Mahasiswa mampu
memberikan contoh
nyata  

Perkuliahan 
tatap muka, 
diskusi, 
informasi 

- Membaca
- Membuat 

ringkasan 
- Membuat 

pertanyaan- 
pertanyaan 
yang 
dilengkapi 
dengan 
jawaban 

Motivasi: 
Achievement 
motivation 
-Attribution 
theory 
-Goal theory 
-Perceived 
Control 
-Intrinsic 
motivation 

Tugas, 
quis 

2,5,7 

15 Mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
konsep 
neuroscience 
of learning 
yang dikaitkan 
dengan belajar 

- Mahasiswa mampu
menjelaskan teori  

- Mahasiswa 
memahami teori 

Perkuliahan 
tatap muka, 
diskusi, 
informasi 

- Membaca
- Membuat 

ringkasan 
- Membuat 

pertanyaan- 
pertanyaan 
yang 
dilengkapi 

Neuroscienc
e of 
Learning: 
Organization 
and 
structures 
Neurphysiol
ogy of 

Tugas, 
quis 

2,5 



Min
ggu 
ke 

Kemampuan 
yang 

Diharapkan 
Indikator Penilaian 

Strategi 
/ Model 

Pembelajaran

Pengalaman 
belajar 

mahasiswa 
Bahan kajian Asesm

en 
Refer
ensi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
- Mahasiswa mampu

memberikan contoh
nyata  

dengan 
jawaban 

learning 
Brain 
development 

16 UAS   
 

E. PENILAIAN DAN EVALUASI 

Evaluasi dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan meliputi aspek kognitif, afektif dan 

psikomotorik. 

Cara evaluasi yang dipilih berupa : 

1. Penilaian Terstruktur Tugas Mandiri 

2. Penilaian Terstruktur Tugas Kelompok 

3. Keaktifan dan Sikap dalam kelas 

4. Ujian Tengah Semester 

5. Ujian Akhir Semester 

 

Bobot Nilai Tugas ≡  Tugas Mandiri : Tugas Kelompok : Praktikum : Keaktifan = 2 : 1 : 2 : 1 

Nilai akhir ≡ 30% Nilai Tugas + 30% Nilai UTS +40% Nilai UAS 
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