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Tinjauan Mata Kuliah 
   

ata kuliah Teori Belajar Bahasa (PBIN4103) adalah mata kuliah wajib 

bagi semua mahasiswa Program pendidikan Bahasa dan sastra 

Indonesia. Mata kuliah ini terdiri atas 2 SKS  berisi enam modul,  yang tiap 

modulnya terdiri atas tiga kegiatan belajar. 

Mata kuliah ini beiri penjelasan tentang teori belajar bahasa yang 

mencakup pokok bahasan: (1) Pemerolehan bahasa pertama, (2) Pemerolehan 

bahasa kedua, (3) Beberapa teori dalam pembelajaran bahasa, (4) Dimensi-

dimensi Pemerolehan Bahasa, (5) Beberapa isu tentang Pemerolehan/belajar 

Bahasa, dan (6) Pemanfaatan Teori Belajar Bahasa dalam Pembelajaran 

Bahasa Indonesia. Melalui pengkajian yang mendalam diharapkan 

mahasiswa memiliki wawasan keilmuan tentang teori belajar bahasa dan 

mampu memanfaatkannya untuk kepentingan telaah belajar bahasa, 

pembelajaran bahasa Indonesia, dan problematikanya.  

Setelah menempuh mata kuliah ini, diharapkan Anda dapat menjelaskan 

secara tepat dan ilmiah teori belajar bahasa. Lebih khusus lagi diharapkan 

mahasiswa dapat menerapkan berbagai teori pembelajaran bahasa dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia di kelas sehingga memperkecil timbulnya 

masalah-masalah kebahasaan. Diharapkan ke depan masalah bahasa  tidak 

lagi menjadi kendala dalam pembelajaran bahasa. 

Dengan mempelajari semua isi modul ini, diharapkan Anda dapat 

menjelaskan: 

1. pemerolehan bahasa pertama;   

2.   pemerolehan bahasa kedua; 

3.  beberapa teori dalam pembelajaran bahasa; 

4.  dimensi-dimensi pemerolehan bahasa; 

5.  beberapa isu dalam pemerolehan bahasa; 

6.  pemanfaatan teori belajar dalam pembelajaran bahasa Indonesia kepada 

siswa Anda. 

 

Nah Saudara mahasiswa, pelajarilah materi yang disajikan dengan 

saksama. Bila Anda belum mengerti materi yang Anda pelajari, cobalah 

Anda ulangi mempelajarinya. Ujilah pemahaman Anda dengan mengerjakan 

latihan dan tes formatif yang disediakan. Ulangilah mempelajarinya kembali 

jika hasil tes yang Anda dapatkan belum memenuhi persyaratan nilai yang 
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dibutuhkan. Anda juga dapat menguji kemampuan Anda melalaui tes dengan 

mencocokkannya dengan kunci jawaban yang tersedia. Anda pasti dapat 

lebih memperkuat pemahaman Anda dengan bantuan rangkuman yang 

khusus disediakan bagi Anda para mahasiswa. Selamat belajar, selamat 

berlatih dan sukses! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 

Peta Kompetensi 
Teori Belajar Bahasa/PBIN4103/2 sks 

 
 

TIU 3 
Mahasiswa dapat menjelaskan 
beberapa teori belajar bahasa 


