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LANDASAN PSIKOLOGIS 
 

Soli Abimanyu 

 

Pendahuluan 

 

etelah mempelajari Unit 1 ini anda akan mampu menjelaskan landasan 

psikologis yang mendasari strategi pembelajaran. Landasan psikologis itu pada 

dasarnya meliputi aliran psikologi tingkah laku (behaviorism) dan aliran psikologi 

kognitif (kognitivism). 

       Untuk menguasai kompetensi dasar ini, Anda harus mengkaji bahan ajar 

cetak ini dengan cermat melalui membaca naskah dalam Unit 1 ini, mengerjakan 

latihan yang ada, menggunakan media yang disarankan baik dalam bentuk audio, 

video, materi online dan web. Untuk memperoleh gambaran menyeluruh isi Unit 1 

ini anda dapat  membaca rangkuman yang disediakan pada setiap Sub Unit. Seberapa 

baik anda  telah menguasai materi dalam Unit 1 ini anda harus mengerjakan tes 

formatif yang ada pada bagian akhir setiap Sub Unit, dan kemudian mencocokkan 

jawaban anda dengan kunci  yang disediakan pada bagian akhir naskah  Unit 1 ini. 

       Materi dalam Unit 1 ini mendasari pembahasan Unit 2, Unit 3, Unit 4, Unit 5, 

Unit 6 dan Unit 7. Artinya Anda akan dapat memahami hakekat strategi dan metode 

pembelajaran yang dibahas dalam Unit 2, Unit 3 dan Unit 4, Unit 5, Unit 6 dan Unit 

7, karena dasar psikologisnya ada pada Unit 1 ini. 

 Unit 1 ini terdiri dari Sub Unit 1, dan Sub Unit 2. Adapun Sub Unit 1 

membahas Psikologi Tingkah laku, dan Sub Unit 2 membahas Psikologi Kognitif. 

Jika Anda menguasai landasan psikologi yang dibahas dalam Unit 1 ini, maka Anda 

akan menguasai salah satu aspek dari kompetensi pembelajaran yang mendidik, 

terutama kemampuan menjelaskan landasan psikologi strategi pembelajaran.  
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      Sub Unit 1 

 Psikologi Tingkah Laku (Behaviorism) 
 

 

Pengantar 

 

alam  Sub  Unit ini,  Anda dapat mempelajari teori belajar menurut Psikologi 

Tingkah laku dengan aliran-aliran yang ada didalamnya yaitu Koneksionisme, 

Classical Conditioning, Operant Conditioning, dan Teori Belajar Sosial. Setiap 

aliran akan dibahas teori belajar yang menjadi andalan dan implikasi bagi 

pembelajaran di sekolah. Pada akhir bahasan, setiap aliran ada latihan yang perlu 

Anda kerjakan untuk makin memperkuat pemahaman anda tentang teori belajar 

aliran tersebut. Kemudian pada akhir bahasan Sub Unit disediakan rangkuman untuk 

membantu anda menyimpulkan esensi uraian yang ada. Akhirnya Anda harus 

mengerjakan tes formatif untuk mengukur sampai seberapa baik anda  menguasai 

materi Sub Unit ini. Hasil pengerjaan tes formatif itu Anda cocokkan dengan kunci 

jawaban yang disediakan. Jika Anda telah mencapai 80% materi ini, maka Anda 

dapat lanjut ke Sub Unit berikutnya. Jika belum menguasai 80% materi Anda harus 

mempelajari kembali Sub Unit ini. Disediakan pula daftar pustaka pada bagian akhir 

Unit 1 ini agar Anda dapat memanfaatkannya lebih lanjut. 

Uraian 

 

 Slavin (1994, Elliott, dkk, 2000), Eggen dan Kauchak (1997) dan Sanjaya 

(2006),  mengemukakan teori belajar menurut aliran Psikologi tingkah laku. Dari 

berbagai aliran yang ada yang sempat dikemukakan adalah teori belajar 

koneksionisme dengan tokohnya Thorndike, teori belajar classical conditioning 

dengan tokohnya Pavlop, teori belajar operant conditioning dengan tokohnya 

Skinner, dan teori belajar sosial dengan tokohnya Bandura. Tahukah anda bagaimana 

pendapat para tokoh aliran teori belajar itu tentang belajar dan implikasinya dalam 

pembelajaran ? Marilah dikaji satu per satu.  

1. Teori Belajar Koneksionisme  

Sekitar tahun 1913 Thorndike (Slavin, 1994, Elliott, dkk, 2000)  

mengemukakan bahwa cara belajar pada hewan dan manusia pada dasarnya 

berlangsung menurut prinsip-prinsip yang sama. Belajar dapat terjadi kalau ada 

D 
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stimulus. Karena itu teori belajar ini disebut teori stimulus dan respon (S-R). Dalam 

pembelajaran di sekolah teori ini banyak digunakan. Guru mengajukan pertanyaan 

(S), Siswa menjawab pertanyaan guru (R). Guru memberi PR (S), siswa 

mengerjakannya (R), Dengan demikian belajar adalah upaya untuk membentuk 

hubungan stimulus dan respon sebanyak-banyaknya, sehingga paham ini disebut 

paham koneksionism. 

 Dalam teori belajar koneksionisme dikemukakan hukum-hukum sebagai 

berikut (Slavin, dkk 1994 dan Elliott, dkk. 200) :  

a. Hukum Kesiapan (Law of Readiness) 

Menurut hukum  kesiapan, hubungan antara stimulus dan respon mudah 

terbentuk kalau ada kesiapan pada diri seseorang. Siswa akan mudah mempelajari 

perkalian kalau ia telah menguasai penjumlahan. Anak usia satu tahun akan mudah 

belajar berjalan kalau otot-otot kakinya telah kuat untuk menahan berat badannya. 

Secara rinsi hukum kesiapan itu meliputi :  

1) Jika seseorang telah siap merespon atau bertindak, maka tindakan atau respon 

yang dilakukan akan memberi kepuasan, dan akan mengakibatkan orang 

tersebut tidak melakukan tindakan-tindakan lain.   

2) Jika seseorang memiliki kesiapan untuk merespon, tetapi kemudian tidak 

dilakukan, maka hal itu dapat mengakibatkan ketidakpuasan, dan akibatnya 

orang tersebut akan melakukan tindakan-tindakan lain. 

3) Jika seseorang belum mempunyai kesiapan merespon, maka respon yang 

diberikan akan mengakibatkan ketidakpuasan. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keberhasilan belajar seseorang sangat 

bergantung pada ada tidaknya kesiapan.  

b. Hukum Latihan (Law of Exercise) 

Hukum latihan ini menyatakan bahwa hubungan antara stimulus dan respon 

akan menjadi lebih kuat karena latihan. Hubungan antara stimulus dan respon itu 

menjadi lemah karena latihan tidak diteruskan atau dihentikan. Implikasi hukum ini 

adalah makin sering suatu pelajaran diulang, maka pelajaran itu akan semakin 

dikuasai. Kalau pelajaran itu tidak pernah diulang-ulang maka pelajaran itu akan 

dilupakan. 

c. Hukum Akibat (Law of Effect) 

Hukum ini menyatakan bahwa suatu tindakan yang diikuti oleh akibat yang 

menyenangkan akan cenderung diulang-ulang, sebaliknya kalau tindakan itu diikuti 

oleh akibat yang tidak menyenangkan maka tindakan itu cenderung kurang diulangi 
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lagi. Implikasi dari hukum ini adalah apabila mengharapkan agar siswa mau 

mengulangi respon yang sama, maka siswa itu harus diusahakan agar merasa senang, 

misalnya dengan cara memberi hadiah atau pujian. Sebaliknya, apabila kita 

menghendaki agar siswa tidak mengulangi respon yang tidak baik, maka ia harus 

diberi sesuatu yang tidak menyenangkan, misalnya siswa itu diberi hukuman 

d. Transfer Latihan (Transfer of Training) 

Menurut Thorndike apa yang pernah dipelajari anak sekarang harus dapat 

digunakan untuk hal-hal lain di masa yang akan datang. Implikasinya bagi 

pembelajaran adalah bahwa apa yang dipelajari siswa di sekolah harus berguna dan 

dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Contoh, siswa di sekolah belajar 

membaca, maka keterampilan membaca yang telah dikuasainya itu harus dapat 

digunakan di luar sekolah. Walaupun di sekolah tidak diajarkan cara membaca 

petunjuk pemakaian obat, tetapi dengan keterampilan membaca yang diperoleh 

selama bersekolah, ia bisa membaca petunjuk pemakaian obat, membaca surat kabar, 

majalah, dan lain sebagainya. 

Beberapa tahun lamanya, Thorndike (Elliott, dkk. 2000) mempunyai pengaruh 

yang besar dalam praktek pendidikan karena jasanya dalam meletakkan landasan 

ilmiah bagi pendidikan. Misalnya, penjelasan tetang transfer belajar masih sangat 

berarti. Belajar dapat diterapkan terhadap situasi baru hanya jika ada elemen-elemen 

yang sama dalam kedua situasi misalnya materi belajar yang sama. 

Thorndike juga berkeyakinan bahwa pengajaran yang baik dimulai dengan 

mengetahui apa yang anda ingin ajarkan (rangsangan). Anda juga harus 

mengidentifikasi respon-respon yang ingin anda hubungkan terhadap rangsangan dan 

saatnya kepuasan yang tepat. Thorndike mengatakan hal ini sebagai berikut : 

pertimbangkan lingkungan murid, pertimbangkan respon yang ingin anda 

hubungkan, dan buatlah hubungan itu menyenangkan. Karya Thorndike tentang low 

of effect merupakan statmen awal dari konsep penguatan positif yang disebar luaskan 

oleh Skinner. 

Penerapan di Kelas 

Eggen dan Kauchak (1997) mengingatkan untuk memperhatikan baik-baik bentuk 

belajar fakta yang ditugaskan pada siswa. Beri pengulangan sesering mungkin dan 

beri drill (latihan) untuk memperkuat hubungan antar fakta itu. Contoh: 

a. Guru SD mengambil waktu beberapa menit setiap pagi unuk mengulang fakta-

fakta perkalian yang sulit melalui drill sederhana dan kegiatan latihan. 
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b. Guru sejarah ingin siswa-siswanya mengingat beberapa tanggal dan tahun yang 

penting. Ia mengidentifikasi tanggal dan tahun itu dan menuliskannya pada suatu 

hand-out dan menyuruh siswanya menguasainya. Ia mengulang-ulang materi itu 

secara periodik sebelum ia memberi tes.  

 

Latihan 1 

 

Ahmad berumur enam tahun sudah menjadi siswa kelas 1 SD. Ia belum pernah 

masuk TK. Ia sering tidak masuk sekolah kalau tidak diantar ibunya. Ia juga mudah 

lupa terhadap materi pelajaran yang diajarkan, dan sering tidak mau menjawab 

pertanyaan guru jika guru bertanya. Jika anda sebagai kepala sekolah apa yang harus 

anda lakukan untuk membantu Ahmad agar memperoleh kemajuan. 

(Untuk mengerjakan tugas  ini Anda perlu membaca lebih cermat lagi hukum-hukum 

belajar yang dikemukakan oleh Thorndike terutama hukum kesiapan, hukum latihan 

dan hukum akibat). 

2.   Teori Belajar Classical Conditioning  

Pada akhir tahun 1800-an sampai awal 1900-an, Pavlov dan teman-temannya 

(Slavin, 1994, dan Elliott, dkk, 2000) melakukan eksperimen terhadap anjing. 

Melalui anjing percobaannya Pavlov ingin membuktikan bahwa tanpa makanpun, 

yaitu hanya dengan bunyi bel saja dapat keluar air liur. Hal ini bisa terjadi jika 

makanan yang menyebabkan timbulnya air liur itu disajikan berkali-kali bersama-

sama dengan bunyi bel yang tidak bisa mengeluarkan air liur itu. Pavlov menamakan 

bunyi bel yang dapat mengeluarkan air liur itu sebagai rangsangan terkondisi, 

sedangkan makanan dinamakan rangsangan tak terkondisi. Akhirnya Pavlov 

menyimpulkan bahwa belajar atau pembentukan perilaku perlu dibantu dengan 

kondisi tertentu (Elliott, 2000). Sanjaya (2006) menyatakan bahwa  untuk 

membentuk tingkah laku tertentu itu harus dilakukan secara berulang-ulang dengan 

melakukan pengkondisian tertentu. Pengkondisian itu dilakukan melalui pemberian 

pancingan dengan sesuatu yang dapat menimbulkan tingkah laku tertentu itu. 

Contohnya, anak yang tidak mau sekolah kalau tidak diantar ibunya, akhirnya anak 

itu mau sekolah karena berkali-kali diantar  oleh ibunya, dan pada suatu saat 

walaupun ibunya tidak mengantar anak itu mau juga ke sekolah.  

Selanjutnya Elliott, dkk (2000) mengemukakan beberapa prinsip Classical 

Conditioning yaitu : generalisasi rangsangan, diskriminasi dan extinction. Diskripsi 

ketiga prinsip itu adalah sebagai berikut : 



1-6   Unit 1  

Generalisasi rangsangan adalah proses dimana respon yang terkondisi 

mentransfer ke rangsangan lain yang serupa dengan rangsangan terkondisi aslinya. 

Misalnya : sekali kita belajar warna merah berarti stop, kita cenderung stop atau 

waspada pada sinar merah. 

Generalisasi rangsangan adalah proses inti dari transfer belajar di kelas. Kita 

menginginkan para siswa dapat menggunakan material yang mereka pelajari di kelas 

dalam berbagai variasi. Remaja yang berusaha menghindarkan diri dari penggunaan 

obat terlarang di sekolah, melalui penggunaan material tertulis dan yang dapat dilihat 

diharapkan dapat menghindarkan obat terlarang jika ia benar-benar ditawari di jalan. 

Ingat, bahwa makin kurang menyerupai rangsangan terkondisi makin melemahkan 

respons yang akan timbul. Bacaan tentang transaksi obat terlarang adalah jauh 

berbeda dari didekati oleh seseorang yang menawarkan obat terlarang. 

Generalisasi dipergunakan untuk menjelaskan transfer suatu respon dari satu 

situasi ke situasi lain. Siswa kelas satu SD takut akan pelototan seorang guru dapat 

mentransfer ketakutan atau kecemasan itu keberbagai hal yang berkaitan dengan 

sekolah : guru, buku, gedung sekolah, dan sebagainya. Dua hal tentang generalisasi 

adalah : 

1. sekali pengkondisian terhadap rangsangan terjadi, keefektivannya tidak 

terbatas pada rangsangan itu saja. 

2. begitu rangsangan kurang serupa dengan penggunaan aslinya, 

kemampuannya untuk menghasilkan respon jadi berkurang pula. 

Diskriminasi adalah proses dimana kita belajar tidak untuk merespon terhadap 

rangsangan yang sama dengan cara yang sama. Diskriminasi adalah lawan dari 

generalisasi. Karena generalisasi berarti respon dalam cara yang sama terhadap dua 

rangsangan yang berbeda, diskriminasi berarti repon secara berbeda kepada dua 

rangsangan yang sama. Misalnya, mobil anda tidak bisa distarter pagi-pagi. Anda 

yakin bahwa sebabnya adalah masalah strum. Mungkin baterainya, mungkin dinamo 

starternya. Jika anda mendengar bunyi klik maka berdasarkan pengalaman 

sebelumnya maka starternya yang bermasalah. Kita merespon secara berbeda 

terhadap rangsangan yang berbeda karena pengalaman-pengalaman kita sebelumnya 

dimana respon tertentu kita sukses dalam mereaksi stimulus tertentu yang ada. 

Lagi contoh tentang implikasi di kelas. Siswa belajar mungkin mengalami 

kesulitan jika mereka tidak bisa mengatakan perbedaan antara lingkaran dan garis 

lengkung, atau horisontal dan garis vertikal. Mereka tidak bisa membedakan huruf v 

dengan u atau b dengan d yang dapat mengarah pada masalah membaca. Serupa 

adalah siswa menghadapi pasangan angka seperti 21 dan 12, atau 75 dan 57. Belajar 
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membedakan bentuk dan kemudian berlanjut dalam kehidupan adalah kompetensi 

yang penting dalam belajar yang sukses. 

Extinction adalah proses dimana respon terkondisi hilang. Dalam 

eksperimennya Pavlov menemukan bahwa dengan menyajikan bunyi bel sendirian 

dapat mengurangi respon terkondisi. Dengan kata lain, jika dalam waktu tertentu 

tidak ada makanan yang menemani bunyi bel, anjing akan berhenti mengeluarkan air 

liur. Kakak yang mengatakan adik perempuannya tentang Pak Tono yang kejam 

yang akan menjadi gurunya tahun depan dapat dengan mudah menyebabkan adik 

perempuannya itu menjadi gusar tentang Pak Tono. Setelah beberapa minggu 

kecemasan awal sekolah dilalui, ia menemukan bahwa Pak Tono adalah orang yang 

menyenangkan sehingga secara gradual menghilangkan kecemasan. 

Paham Ilmu Jiwa Tingkah Laku pengikut Pavlov tertarik pada konsekwensi 

dari respon yang dibuat oleh siswa dan dalam pembentukan tingkah laku. Isu ini 

mengarahkan kita pada karya Thorndike yaitu paham koneksionism. 

 

Penerapan di Kelas 

Eggen dan Kauchak (1997) mengemukakan cara mempraktekkan teori belajar 

klasiksikal conditioning di kelas sebagai berikut : 

1. Sediakan lingkungan yang aman dan menyenangkan sehingga siswa merasa 

nyaman. Misalnya : guru kelas satu menyambut siswanya dengan senyuman. 

Ia berusaha secara periodik menanyakan setiap siswa tentang hewan 

peliharaan, kenalan, dan hal-hal pribadi lainnya dalam kehidupan mereka. 

Seorang guru SMP menegakkan aturan bahwa siswa dilarang kurang ajar satu 

sama lain, terutama ketika diskusi atau merespon pertanyaan guru. Ia 

menghargai siswa yang mentaati aturan ini. 

2. Ketika bertanya kepada siswa, aturan sedemikian rupa sehingga hasilnya 

positif. Misalnya, guru  kelas empat berusaha agar semua siswanya 

berpartisipasi dalam melakukan hal-hal berikut : 

a. Ketika guru memanggil siswa yang bodoh atau yang enggan menjawab 

pertanyaan guru, guru memulai dengan pertanyaan berikut: “Bagaimana 

kamu memperhatikan masalah itu?” Pertanyaan-pertanyaan ini dijawab 

apa saja bisa. 

b. Jika siswa tidak bisa atau tak mau menjawab pertanyaan guru, ia 

menggali terus sampai siswa menemukan jawaban yang benar. 

c. Guru hendaknya mengajukan pertanyaan kepada semua siswa di kelas 

agar mereka berusaha memikirkan jawabannya 
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3. Beri latihan bagi siswa yang secara potensial menghadapi situasi yang 

mencemaskan.  

a. Guru Matematika SMA mengurusi siswanya yang cemas menghadapi tes. 

Ia memberi siswa butir sampel untuk latihan sebelum menghadapi tes 

yang sesungguhnya. 

b. Guru IPS SMP menghadapi siswa yang cemas dalam menyiapkan 

presentasi di depan kelas. Ia memanggil siswa itu untuk berlatih 

mempresentasikan tugasnya didepannya sehingga ia dapat berlatih dan 

memperoleh bantuan.  

 

Latihan 2 

 

Jelaskan prinsip belajar Classical Conditioning yang dikemukakan Pavlov ! 

(Untuk dapat mengerjakan latihan ini baca kembali naskah teori belajar Classical 

Conditioning yang dikemukakan oleh Pavlov) 

3. Teori Belajar Operant Conditioning   

 Skinner (dalam Slavin 1994), seperti halnya Thorndike memusatkan pada 

hubungan antara tingkah laku dan konsekwensinya. Misalnya jika tingkah laku 

seseorang diikuti oleh konsekwensi yang menyenangkan maka orang itu akan 

mengulangi tingkah laku itu sesering mungkin. 

Penggunaan konsekwensi yang menyenangkan (ganjaran) dan yang tidak 

menyenangkan (hukuman) untuk mengubah tingkah laku dinamakan Operant 

Conditioning. Jadi konsekwensi digunakan untuk mengontrol terjadinya tingkah 

laku. Konsekwensi adalah kondisi yang mengikuti tingkah laku dan mempengaruhi 

frekuensi tingkah laku yang akan datang. 

 Sanjaya (2006) mengemukakan pendapat Skinner bahwa untuk membentuk 

tingkah laku tertentu perlu diurutkan atau dipecah-pecah menjadi bagian-bagian atau 

komponen-komponen tingkah laku yang spesifik. Selanjutnya setiap tingkah laku 

yang dilakukan dengan baik diberi penguatan supaya tingkah laku itu terus diulang-

ulang dan agar termotivasi untuk mencapai tingkah laku puncak yang diharapkan. 

Sebagai ilustrasi, misalnya kita ingin membentuk kebiasaan agar anak suka membaca 

buku. Agar terbentuk kebiasaan itu, maka perilaku membaca dapat dipecah menjadi 

beberapa bagian : 

a. Melihat-lihat sampul buku. 

b. Membuka-buka buku. 

c. Memperhatikan gambar-gambar yang ada.           
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d. Membaca isi buku. 

 Setiap bagian perilaku yang telah direspon dengan baik oleh anak diberi 

hadiah (penguatan) yang dapat menimbulkan rasa senang. Akibatnya anak akan terus 

mengulang perilaku tersebut dan melanjutkan pada bagian perilaku selanjutnya. 

Sanjaya (2006) mengemukakan bahwa teori Operant Conditioning dari Skinner ini 

sangat besar pengaruhnya dalam teknologi pengajaran. Pendekatan  baru dalam 

pengajaran seperti pengajaran berprograma, pengajaran dengan bantuan komputer, 

mengajar dengan menggunakan mesin, pengajaran modul semuanya dikembangkan 

dari teori Skinner. 

 

Latihan 3.a 

 

Beri contoh tentang cara membiasakan anak untuk berperilaku bersih setelah sampai 

di rumah dari sekolah. 

(Untuk dapat erjakan latihan ini, baca kembali Teori Skinner terutama tentang cara 

membentuk kebiasaan berperilaku tertentu.). 

Prinsip-Prinsip Pengubahan Tingkah Laku dari Operant Conditioning  

Skinner (Slavin, 1994, Eggen dan Kauchak, 1997) menyatakan bahwa perubahan 

tingkah laku tergantung pada konsekuensinya yang segera. Konsekuensi yang 

menyenangkan menguatkan tingkah laku, sedangkan konsekuensi yang tidak 

menyenangkan melemahkan tingkah laku itu. Contohnya, jika siswa senang 

membaca buku mereka akan membaca buku lebih sering lagi. Sebaliknya, jika ia 

menemui cerita yang membosankan atau tak bisa memusatkan perhatian, ia akan 

membaca kurang sering dan akan memilih kegiatan lain sebagai gantinya. 

Konsekuensi yang menyenangkan biasanya dinamakan penguatan, sedangkan 

konsekuensi yang tidak menyenangkan dinamakan hukuman. 

1. Penguatan 

Penguatan didefinisikan sebagai segala konsekuensi yang memperkuat yaitu 

meningkatkan frekuensi tingkah laku. Efektifitas penguatan harus 

didemonstrasikan/ ditunjukkan. Kita tidak bisa mengatakan suatu penguatan 

tertentu sebagai penguatan sebelum kita punya bukti bahwa penguatan itu 

menguatkan tingkah laku seseorang. Misalnya gula-gula mungkin dianggap 

penguatan bagi anak-anak, tetapi setelah anak makan kenyang gula-gula tidak 

disukai lagi. Bahkan anak-anak tertentu tak suka gula-gula. Ini menunjukkan 
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bahwa tak ada ganjaran yang dapat menjadi penguat bagi setiap orang dalam 

semua kondisi. Jenis-jenis penguatan yang dikemukakan (Slavin, 1994 dan 

Eggen dan Kauchak, 1997) meliputi: 

a. Penguatan utama dan penguatan sekunder 

Penguatan utama memberi kepuasan pada kebutuhan fisik manusia, seperti : 

makanan, air, keamanan, kehangatan dan seks. 

Penguatan Sekunder adalah penguatan yang menghendaki nilai dengan 

mengasosiasikan kepada penguatan utama atau penguatan sekunder.yang 

mapan lainnya. Misalnya: uang tak punya nilai pada anak kecil sampai anak 

itu belajar bahwa uang itu bisa digunakan untuk membeli sesuatu yang 

sifatnya utama atau sekunder. Angka adalah kecil sekali nilainya pada siswa 

sampai orangtuanya mengingatkannya dan menghargainya, dan hadiah orang 

tua adalah bernilai karena dikaitkan dengan cinta, kehangatan, keselamatan 

dan penguatan lainnya. Uang dan angka adalah contoh penguatan sekunder 

karena tidak punya nilai kecuali dikaitkan dengan penguatan utama atau 

penguatan sekunder yang telah mapan. Ada tiga kategori dasar penguatan 

sekunder : (1) penguatan sosial seperti hadiah, senyum, pelukan, perhatian (2) 

penguatan kegiatan seperti: kesempatan memainkan permainan, game atau 

kegiatan menyenangkan, dan (3) token atau penguatan simbolis seperti : 

uang, angka, bintang, atau koin yang dapat ditukar dengan penguatan lainnya.  

b. Penguatan Positif dan Negatif 

Penguatan  yang paling sering digunakan disekitar kita adalah barang yang 

diberikan pada siswa. Ini dinamakan penguatan positif karena dapat 

memperkuat tingkah laku yang meliputi hadiah, angka dan bintang. Namun 

cara lain untuk menguatkan tingkah laku adalah menghilangkan konsekuensi 

tingkah laku yang tidak menyenangkan atau menjauhkan sesuatu yang tidak 

menyenangkan terjadi. Contoh: orang tua membebaskan anaknya mencuci 

piring jika ia menyelesaikan PR nya. Jika mencuci piring dilihat sebagai 

tugas yang tak menyenangkan, membebaskan ia dari mencuci piring akan 

menjadi penguatan. Penguatan yang menghilangkan situasi yang tak 

menyenangkan dinamakan penguatan yang negatif.  Istilah ini sering 

disalahtafsirkan sebagai hukuman. Untuk menghindari salah tafsir ini perlu 

diingat bahwa penguatan baik positif maupun negatif memperkuat tingkah 

laku sedangkan hukuman melemahkan tingkah laku.   
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c. Prinsip Premack 

David Premack (Eggen dan Kauchak, 1997, Slavin, 1994) mengemukakan 

satu jenis penguatan lagi yaitu prinsip Premack atau dinamakan juga “aturan 

nenek”. Penguatan ini menyatakan bahwa makin sering atau makin disukai 

suatu kegiatan bisa digunakan sebagai penguatan untuk kegiatan yang kurang 

sering atau kurang disukai. Contoh nenek berkata: “Pertama kamu makan 

sayurmu setelah itu kamu baru boleh makan kuemu”. Cucu si nenek ini suka 

makan kue dan kurang suka makan sayur. Agar cucu ini mau makan sayur 

digunakan kue sebagai penguatan. Sejenis dengan penguatan Premack ini 

adalah penguatan yang ditunda. Contoh: jika kamu dapat menyelesaikan 10 

soal matematika ini dengan benar, kamu baru boleh main komputer.   

2. Hukuman 

Hukuman menurut Skinner (Eggen dan Kauchak, 1997) adalah konsekuensi yang 

menghasilkan berkurangnya tingkah laku. Atau seperti yang dikemukakan oleh 

Slavin (1994) hukuman adalah konsekuensi yang tidak memberi penguatan tetapi 

melemahkan tingkah laku. Hukuman ditujukan untuk mengurangi tingkah laku 

dengan menjatuhkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Hukuman meliputi 3 

(tiga) bentuk, yaitu: 

a. Hukuman Presentasi 

Yaitu penggunaan konsekuensi yang tidak menyenangkan atau rangsangan 

yang tidak disukai seperti siswa disuruh menulis “saya tidak akan menganggu 

kelas” 100/ kali atau cacian atau tamparan.  

b. Hukuman Penghapusan 

Yaitu menghapus penguatan. Contoh: siswa dihukum dengan tidak boleh 

istirahat, berdiri di depan kelas, atau dihilangkan hak-haknya.  

c. Time Out 

Bentuk lain dari hukuman adalah „time out‟ yaitu menghukum siswa yang 

tingkah lakunya melanggar tata tertib kelas dengan menyuruh berdiri di sudut 

kelas, dengan tujuan agar tingkah laku nakal itu dapat hilang atau agar siswa 

lain terhindar dari tingkah lakunya yang nakal.  

Penelitian menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus penggunaan hukuman 

dapat memperbaiki tingkah laku. Contohnya, beberapa siswa biasa keluar kelas 

tanpa ijin. Guru menghukumnya dengan memberi tambahan lima menit ditunda 
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kepulangannya setelah sekolah usai. Hasilnya mereka tidak berani lagi keluar 

kelas tanpa ijin. Tapi perlu diingat bahwa dalam memberi hukuman harus 

dirasakan sebagai nestapa, jika tidak maka itu bukan hukuman lagi. Contoh: 

siswa yang suka mengganggu teman duduknya dihukum dengan disuruh keluar 

kelas. Di luar kelas, siswa malah senang bisa makan bakso di kantin atau malah 

pulang ke rumah.  

Penerapan di Kelas 

Eggen atau Kauchak (1997) mengemukakan penerapan Operant Conditioning di 

kelas sebagai berikut: 

1. Jika anda menerapkan paham Operant Conditioning di kelas, gunakan 

penguatan jangan hukuman. Jika terpaksa menggunakan hukuman, gunakan 

hukuman penghapusan, jangan menggunakan hukuman presentasi. Contoh: 

setelah memberi tugas, guru kelas satu SD berkeliling ruangan dan memberi 

tiket kepada siswa yang mengerjakan soal dengan tenang. Tiket itu dapat 

digunakan untuk main game dan belajar di Pusat Sumber Belajar. Awalnya 

guru memberi hadiah siswa yang tekun, tetapi selanjutnya guru menghendaki 

siswa dapat bekerja lebih lama lagi.  

2. Hati-hati memilih penguatan. Contoh : 

a. Guru SMP kelas satu bertanya kepada siswanya suka diberi hadiah apa. 

Sebelumnya, mereka menyarankan minta nonton video atau minta waktu 

bebas. Kali ini mereka minta agar lingkungan kelasnya ditata dengan 

baik.  

b. Guru Matematika ingin meningkatkan potensi siswanya dengan memberi 

penguatan berupa bonus nilai. Setelah ditetapkan grade merata kelas, guru 

memberi tambahan point bagi siswa yang prestasinya diatas rata-rata 

kelas.  

 

Latihan 3.b 

 

Jika siswa mempunyai kebiasaan membuat kelas gaduh (ribut) melalui lelucon yang 

dia lontarkan, apa yang harus dilakukan guru untuk membuat mereka tidak 

mengganggu kelas lagi? (Untuk dapat menjawab pertanyaan ini anda dapat 

mempelajari kembali penguatan negatif ataupun hukuman dan penerapannya di 

kelas) 
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4. Teori Belajar Sosial (Social Learning Theory) 

Slavin (1994), mengemukakan bahwa teori belajar sosial merupakan cabang 

dari teori belajar tingkah laku, dikembangkan oleh Albert Bandura. Teori Belajar 

Sosial ini umumnya menerima sebagian besar prinsip prinsip teori belajar tingkah 

laku, namun teori ini lebih memusatkan pada pengaruh signal (cues) pada tingkah 

laku dan pada proses mental internal, menekankan pengaruh pikiran pada tindakan 

dan pengaruh tindakan terhadap pikiran.  

Bandura (dalam Slavin 1994)  mengkritik Skinner, karena Skinner 

mengabaikan modeling, yaitu peniruan tingkah laku orang lain dan pengalaman 

vicarius yaitu belajar dari kegagalan atau sukses orang lain secara tidak langsung. 

Bandura merasa bahwa yang dipelajari seseorang bukan dibentuk oleh 

konsekwensinya, tetapi karena dipelajari langsung dari model. Contoh guru olah raga 

mendemonstrasikan melompat jangkit dan siswa menirukannya. Bandura 

mengemukakan bahwa belajar observasional baik langsung maupun tidak langsung 

melalui empat phase, yaitu menaruh perhatian, mengingat tingkah laku model, 

memproduksi tingkah laku, dan akhirnya termotivasi untuk mengulangi tingkah laku 

itu. 

Penggunaan secara efektif prinsip modelingnya Bandura dapat meningkatkan 

prestasi belajar.  Dalam satu penelitian tentang guru yang diajar dengan prinsip-

prinsip modelnya Bandura seperti : meminta perhatian, mendeskripsikan setiap 

tindakan selagi mengerjakannya, bantuan mengingat-ingat dan membantu 

mengevaluasi kinerja mereka sendiri membuat mereka lebih berhasil dalam 

mengajarkan suatu konsep kepada anak umur lima tahun dibandingkan dengan guru 

yang tidak diajar prinsip-prinsip itu. 

Dalam Vicarious Learning, seseorang belajar melalui mengobservasi secara 

tidak langsung terhadap diganjarnya atau dihukumnya tingkah laku yang diperbuat 

orang lain. Di sekolah, Vicarious Learning ini sering sekali dilakukan guru. Jika guru 

melihat seorang muridnya jalan kesana kemari sementara siswa lain mengerjakan 

tugas, maka guru mencari seorang siswa yang mengerjakan tugas dengan baik dan 

kemudian memberinya pengujian. Dengan cara demikian diharapkan siswa yang lain, 

termasuk siswa yang tidak disiplin tadi dapat meniru cara belajar siswa yang 

memperoleh pujian tadi. 

Self Regulator (mengatur diri sendiri) adalah cara belajar lainnya yang 

dikemukakan oleh Bandura. Bandura mengemukakan bahwa orang dapat belajar 

melalui mengobservasi tingkah laku sendiri, menilainya sesuai ukuran yang 

ditetapkan sendiri, dan memberi penguatan atau menghukumnya sendiri. Kita sering 
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mengalami hal seperti itu. Kita ingin dapat nilai 100 dalam ujian, tetapi kita menjadi 

kecewa manakala hanya dapat 70 saja.  

Penerapan Dalam Kelas 

Eggen dan Kauchak (1997) mengemukakan penerapan teori belajar Kognitif Sosial 

dalam kelas sebagai berikut: 

1. Bertindaklah sebagai model peran bagi kelas anda. 

Suatu komite sekolah mengadakan perubahan dengan mengembangkan kualitas 

pengajaran di sekolah. Mereka membuat pedoman untuk guru agar menjadi 

model peran yang baik.  

a. Perlakukan siswa dengan penuh hormat dan sopan santun. Hindari kritik dan 

segala bentuk sindiran tajam.  

b. Tuntut agar siswa menghormati guru dan temannya satu sama lain. 

Laksanakan aturan ini secara konsisten.  

c. Komunikasikan minat Anda dalam membaca dan belajar. 

d. Lakukan topik yang Anda ajarkan dengan antusias, penuh energi dan usaha. 

2. Begitu anda memodelkan keterampilan yang anda ajarkan, diskripsikan secara 

verbal dengan jelas: 

a. Seorang guru TK membantu siswa membuat huruf b dan berkata: “Saya 

mulai dengan pensil disini dan membuat garis lurus ke bawah”. 

b. Guru fisika memecahkan masalah akselerasi dengan melibatkan pergeseran F 

= m.a di papan tulis dan berkata: “Pertama, saya memikirkan tentang 

penemuan kekuatan jaringan pada objek, lihat masalah apa yang terjadi!” 

3. Jika siswa mulai menghasilkan kembali keterampilan, beri latihan secara 

kelompok dengan memberi contoh sebelum menyuruh mereka mempraktekkan 

sendiri. Contoh: guru kelas VI mengajarkan penjumlahan. Ia mendemonstrasikan 

soal sbb:  ¼ + ½ = ? Lalu ia memulai “Apa yang kita perlukan untuk 

mengerjakan yang pertama-tama? Coba Karina?” Ia meneruskan sampai siswa-

siswa di kelas menemukan jawaban dan lalu mengerjakan contoh kedua dengan 

cara yang sama. 

4. Gunakan penguatan Vicarious (keberhasilan orang lain) untuk meningkatkan 

efektivitas modelling. Contoh: Begitu kelompok membaca kembali ke tempat 

duduk mereka, guru kelas satu berkomentar cukup keras ke seluruh kelas: “Saya 

suka cara kelompok ini kembali ketempat duduknya. Karno, Viki, Ali dan David 

masing masing memperoleh “bintang” karena mereka kembali dengan cepat dan 

tenang”. 

5. Beri kesempatan melakukan regulasi sendiri pada siswa anda. 
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a. Guru Geografi membantu siswanya menetapkan tujuannya sendiri untuk 

mempelajari isi dari setiap unit. 

b. Guru kelas lima menyuruh siswa mendisain suatu daftar cek untuk 

memonitor keterampilan sosial yang dikehendaki dalam kelompok belajar 

kooperatif. Mereka menandai pada daftar cek itu manakala mereka 

menggunakan satu dari keterampilan itu.   

 

Latihan 4 

 

Apa perbedaan antara cara belajar melalui modeling langsung dan tidak langsung 

serta Self Regulation ! 

(Untuk dapat menjawab pertanyaan ini, anda harus mengkaji teori belajar sosial 

yang dikemukakan Bandura, terutama contoh-contohnya.) 

 

Rangkuman 

 

 

Teori belajar menurut psikologi tingkah laku yang dkaji pada Sub Unit 1 ini 

meliputi : Teori Connectionisme, teori Classical Conditioning, teori Operant 

Conditioning, dan teori Belajar Sosial. 

Teori Belajar Connectionism (tokohnya Thorndike) menyatakan bahwa orang 

akan belajar kalau ada rangsangan. Karena itu teori belajar ini disebut teori 

Stimulus-Response (S-R). Teori ini mempunyai hukum-hukum : hukum 

kesiapan, hukum latihan, hukum akibat, dan hukum transfer latihan.. 

Teori Belajar Classical Conditioning (tokohnya Pavlov) menyatakan bahwa 

belajar itu memerlukan kondisi tertentu yaitu pancingan yang dilakukan 

berulang-ulang. 

Teori Belajar Operant Conditioning (tokohnya Skinner) menyatakan bahwa 

belajar akan terjadi kalau diikuti dengan konsekwensi yang menyenangkan 

(ganjaran) dan yang tidak menyenangkan (hukuman). Tingkah laku baru dapat 

dipelajari dengan dipecah-pecah menjadi bagian-bagian. Bagian awal berhasil 

dikuasai diberi penguatan, dan seterusnya sampai semua bagian dikuasai.  

Teori Belajar Sosial (tokohnya Bandura) menyatakan bahwa mempelajari 

tingkah laku baru dapat dilakukan melalui modeling langsung maupun tidak 

langsung serta melalui regulasi diri sendiri.  
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Tes Formatif 1  

Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dari empat kemungkinan jawaban yang 

tersedia dalam soal-soal berikut ini : 

1. Aliran Psikologi tingkah laku menyatakan bahwa belajar itu adalah : 

A. perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman dan latihan.  

B. perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pertumbuhan sesuai umurnya.  

C. perubahan tingkah laku karena berkali-kali minum obat.  

D. perubahan tingkah laku karena berkat doa yang dilakukan dengan khusyuk.  

2. Berikut ini mana yang bukan merupakan aliran dari Psikologi tingkah laku : 

A. Teori Belajar Connectionism  

B. Teori Belajar Classical Conditioning  

C. Teori Belajar Operant Conditioning  

D. Teori Belajar Kognitif  

3. Mana yang bukan merupakan pendapat dari teori Belajar Connectionism  : 

A. Belajar itu terjadi karena ada rangsangan 

B. Belajar itu memerlukan kesiapan  

C. Belajar itu terjadi karena meniru tingkah laku orang lain 

D. Belajar itu akan lebih bagus hasilnya kalau banyak kali mengulang-ulangnya. 

4. Menurut Teori Belajar Classical Conditioning belajar atau perubahan tingkah 

laku itu terjadi kalau : 

A. dilakukan oleh orang yang telah siap baik mental maupun phisik   

B. dilakukan secara berulang-ulang disertai pengkondisian tertentu. 

C. dilakukan dengan melalui introspeksi diri sendiri. 

D. dilakukan dengan mencontoh langkah-langkah orang lain. 

5. Contoh berikut ini mana yang bukan merupakan prinsip belajar dari teori Belajar 

Conditioning : 

A. Anak tak mau bersekolah akhirnya mau sekolah setelah berkali-kali diantar 

oleh ibunya. 

B. Anjing kita keluar air liurnya oleh bunyi bell setelah bunyi bell itu berkali-

kali disajikan bersama makanan. 

C. Anak menjadi senang membaca buku karena diawali dari melihat gambar 

sampul, daftar isi, dan membaca isi. 

D. Anak senang menulis karena berkali-kali diajari oleh Ibu Guru yang sabar 

seperti ibunya. 
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6. Menurut cara belajar Operant Conditioning tingkah laku dapat diubah melalui 

cara-cara berikut ini kecuali : 

A. Pemberian ganjaran pada tingkah laku yang dilakukan dengan baik. 

B. Pemberian hukuman pada tingkah laku yang tidak patut. 

C. Dibiarkan saja kalau siswa  berbuat yang tidak patut. 

D. Tingkah laku itu dipecah-pecah menjadi beberapa bagian, lalu setiap bagian 

tingkah laku yang dilakukan dengan baik diberi penguatan. 

7. Pendekatan atau metode pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan teori 

belajar Operant Conditioning  ini adalah : 

A. diskusi kelompok, tugas kelompok, dan kerja kelompok. 

B. ceramah, tanya jawab, dan diskusi  

C. penemuan, role playing dan sosiodrama  

D. pengajaran berprograma, pengajaran bantuan komputer, dan mengajar dengan 

menggunakan mesin. 

8. Teori Belajar Sosial meyakini bahwa tingkah laku baru dapat dipelajari melalui 

cara-cara berikut, kecuali : 

A. Modeling langsung 

B. Modeling secara tidak langsung  

C. Mengatur diri sendiri  

D. Tingkah laku yang dipelajari dibentuk oleh konsekwensinya 

9. Empat phase yang harus dilalui dalam belajar melalui observasi model baik 

langsung maupun tidak langsung adalah : 

A. memperhatikan, mengingat, mereproduksi, dan termotivasi untuk 

mengulangi. 

B. memperhatikan, meniru, menjadi senang, dan terbiasa. 

C. tertarik, meniru, senang dan terbiasa. 

D. meniru, senang, terbiasa dan mengulang-ulang.  

10. Contoh berikut ini mana yang bukan belajar menurut Teori Belajar Sosial : 

A. Siswa menirukan cara meloncat tinggi yang diberikan oleh gurunya. 

B. Siswa menirukan cara belajar yang ditulis oleh guru BK di sebuah majalah 

dinding. 

C. Siswa mau meniru tingkah laku karena diberi ganjaran. 

D. Siswa mau belajar rajin karena ingin mencapai standar yang telah ditetapkan 

sendiri.  
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Umpan Balik dan Tindak Lanjut  

Setelah mengerjakan tes formatif 1, bandingkanlah jawaban anda dengan kunci 

jawaban yang terdapat pada akhir unit ini. Jika dapat menjawab dengan benar 

minimal 80%, maka anda dinyatakan berhasil dengan baik dan silahkan berlanjut 

mempelajari sub unit berikutnya. Sebaliknya kalau jawaban yang benar kurang 

dari 80%, maka silahkan Anda pelajari kembali uraian yang terdapat dalam sub 

unit sebelumnya, terutama bagian-bagian yang belum anda kuasai dengan baik. 
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      Sub Unit 2 

Psikologi Kognitif 

 

Pengantar 

 

alam  Sub-Unit 2 ini Anda dapat mengkaji Psikologi Kognitif sebagai landasan 

strategi pembelajaran. Dalam Psikologi Kognitif ini akan dibahas konsep dasar 

belajar, model pemrosesan informasi, otak dan pikiran, dan Teori Konstruktivistik. 

Setiap konsep dibahas teori belajar yang menjadi andalannya dan implikasinya bagi 

pembelajaran di sekolah. Pada akhir bahasan setiap konsep belajar disediakan latihan 

untuk makin memahaminya. Kemudian pada akhir bahasan Sub Unit disediakan 

rangkuman untuk membantu Anda menyimpulkan inti teori belajar kognitif ini. 

Akhirnya Anda harus mengerjakan tes formatif untuk mengukur seberapa baik Anda 

telah menguasai materi Sub Unit 2 ini. Hasil pengerjaan tes formatif itu Anda 

cocokkan dengan kunci jawaban yang disediakan. Jika Anda telah menguasai 80% 

materi maka Anda dapat lanjut ke Unit berikutnya. Jika belum menguasai 80% 

materi ini maka Anda harus mempelajari kembali Sub Unit 2 ini. Pada bagian akhir 

Unit 1 ini disediakan pula daftar pustaka dan glosarium yang dapat Anda manfaatkan 

bila diperlukan. 

Uraian 

 Eggen dan Kauchak (1997) mengemukakan pendapat Aliran Ilmu Jiwa 

Tingkah Laku tentang belajar sebagai perubahan tingkah laku yang dapat diobservasi 

sebagai hasil dan pengalaman. Sebaliknya teori belajar Kognitif menjelaskan bahwa 

belajar adalah perubahan proses mental internal yang orang gunakan dalam usaha 

mereka membuat dunia ini dapat dimengerti. Atau, perubahan dalam struktur mental 

seseorang yang menyediakan kapasitas bagi terwujudnya perubahan dalam tingkah 

laku. Struktur mental ini meliputi pengetahuan, keyakinan, keterampilan, harapan-

harapan, dan mekanisme lain “dalam kepala si pelajar”. Fokus dari teori Kognitif 

menekankan pentingnya proses mental seperti berpikir, dan memusatkan pada apa 

yang terjadi pada pelajar. Proses ini memungkinkan pelajar menginterpretasi dan 

mengorganisasi informasi seccara efektif. Ini semuanya adalah prinsip yang 

mendasar teori kognitif. 

 Ilmu jiwa Kognitif adalah suatu orientasi teoritis yang sifatnya ekletik (Eggen 

dan Kauchak, 1997). Mereka menyatakan bahwa tidak ada satu teori belajar 

Kognitif, tetapi lebih merupakan satu klaster (tandem, kumpulan) teori-teori Kognitif 

D 
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(Elliott, dkk., 2000 : Slavin. 1994). Teori belajar Kognitif ini dipengaruhi oleh ilmu 

Jiwa Gestalt dengan tokoh-tokohnya Max Wertheimer, Wolfgang Kohler, dan Kurt 

Koffka (Elliot, dkk, 2000). Sumbangan ilmu Jiwa Gestalt yang utama kepada teori 

belajar Kognitif adalah persepsi. Persepsi ini mempertajam pemikiran para ahli 

kognitif modern lain seperti Bruner. Para ahli teori Gestalt memperluas usaha mereka 

membawa paham kognitif ke perkembangan manusia, intelegensi, dan terutama 

pemecahan masalah. Warisan terakhir teori Gestalt adalah prinsip-prinsip dari 

organisasi perseptual.  

 Pembahasan lebih rinci tentang Psikologi Kognitif ini akan meliputi: (1) 

Konsep dasar belajar menurut psikologi Kognitif, (2) Model pemrosesan informasi, 

dan (3) Otak dan Pikiran.  

1. Konsep Dasar Belajar Menurut Psikologi Kognitif 

Elliot, dkk. (2000) mengemukakan konsep dasar tentang belajar menurut teori 

Kognitif yang meliputi: (a) schemata, (b) pendekatan utama belajar, (c) 

Konstruktivisme. 

a.  Schema (Schemata) 

Phye dan Andre (Elliott, dkk; 2000) memberi pengertian schemata (bentuk 

jamak dari schema) sebagai kerangka mental pengetahuan terorganisir 

mengenai kejadian, situasi atau objek yang mengubah data yang masuk 

sehingga data itu cocok dengan pengalaman dan persepsi orang itu. Schema 

bisa spesifik seperti teknik yang digunakan untuk menambah lajur angka, 

atau yang umum seperti interpretasi intelegensi. Psikologi kognitif member 

istilah lain tentang schemata yaitu bentuk struktur kognitif yang abstrak. 

Schemata ini adalah dasar ingatan hasil dari pengalaman yang lalu yang 

diorganisir secara individual. Organisasi informasi itu ada pada jantung 

(pusat) dari konsep schema. Organisasi itu meliputi 3 level:  (1) organisasi 

yang telah ada dalam ingatan jangka panjang seseorang, (2) organisasi yang 

bisa dipersepsi atau digeneralisasi dalam materi yang dipelajari, dan (3) 

organisasi yang berkaitan dengan nomor 2, jadi memungkinkan materi 

diintegrasikan dengan pengetahuan yang telah dimiliki orang itu. Contoh: jika 

anda membaca suatu cerita dan kemudian disuruh menceritakan kembali 

cerita itu, maka ada dua kemungkinan. Pertama, jika isi cerita itu cocok 

dengan schemata anda maka penceritaaan kembali anda itu akurat. Tetapi, 

kalau schemata anda jauh berbeda dari cerita itu, maka besar kemungkinan 

anda menambah dengan schemata yang anda miliki, jadi ingatan itu tidak 
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secara passif menceritakan kejadian-kejadian masa lalu, tetapi secara aktif 

dan kreatif mewarnai pengingatan kembali anda.  

Schema dan Pemecahan Masalah di Kelas 

Salah satu cara meningkatkan hubungan guru dengan siswa adalah membantu 

siswa mengurangi perasaan frustasi jika menghadapi situasi yang menantang. 

Untuk itu yang harus dilakukan oleh guru adalah: (1) menemukan problem 

schemata yang dimiliki siswanya. Problem Schemata adalah pengetahuan 

yang dimiliki oleh siswa yang berhubungan dan relevan untuk pemecahan 

masalah, seperti tipe informasi yang diperlukan, pertanyaan yang diajukan, 

dan fakta yang relevan, rumus dan prinsip-prinsip yang mendasari. (2) Pandu 

para siswa mengorganisir ingatan mereka dengan menggaris bawahi 

karakteristik suatu situasi masalah, data yang diperlukan, dengan 

pengetahuan procedural yang benar. (3) selanjutnya usahakan siswa merasa 

nyaman dengan tipe dasar masalah pelajaran tertentu, buat mereka yakin 

menguasai data, dan yakinkan mereka menguasai langkah-langkah 

pemecahan masalah. Jika guru-guru melakukan teknik ini, mereka akan 

membantu siswa membentuk sikap yang lebih positif terhadap mata 

pelajaran, munculnya rasa tidak senang dan masalah disiplin berkurang dan 

prestasi belajarnya meningkat.  

 

Latihan  1 

Apa yang dimaksud dengan schemata dan apa implikasinya terhadap pemecahan 

masalah di kelas. (Untuk mengerjakan tugas ii anda perlu menkaji kembali hakekat 

schemata dan penerapannya dalam pemecahan masalah di kelas) 

 

b. Pendekatan Utama Belajar dengan Orientasi Psikologi Kognitif 

 Ausabel (Elliot, dkk; 2000) membedakan antara belajar reseptif, belajar 

penemuan, belajar hafalan, dan belajar bermakna (penuh arti).  

1) Belajar Reseptif 

Belajar reseptif adalah belajar dimana penggunaan informasi dalam 

bentuk apa yang diterima tanpa mengubah susunan atau artinya. Belajar 

reseptif dapat penuh arti bagi siswa sepanjang tidak didasarkan pada 

hafalan atau menghafal materi pelajaran tanpa usaha mengerti artinya. 

Tugas siswa dalam belajar reseptif adalah menginternalisasi materi 

pelajaran yang telah disiapkan oleh guru dengan baik itu. 
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2) Belajar Penemuan 

Belajar penemuan adalah cara belajar dimana siswa harus menemukan 

apa yang dipelajari dan kemudian mengatur kembali materi yang 

dipelajari itu untuk mengintegrasikannya dengan struktur kognitif yang 

sudah ada. Jadi belajar penemuan ini termasuk belajar penuh maka yang 

dikembangkan berdasarkan psikologi kognitif.   

3)  Belajar Hafalan 

 Belajar hafalan adalah belajar dengan menghafal materi pelajaran tanpa 

usaha untuk mengetahui artinya. Akibat belajar hafalan ini antara lain 

adalah verbalisme, yaitu tahu kata tetapi tidak tahu artinya.  

4)  Belajar Penuh Arti 

 Belajar penuh arti didefinisikan sebagai pemerolehan arti baru, atau 

mengandung arti bahwa materi yang dipelajari secara potensial penuh arti 

bagi siswa. Perolehan arti baru itu menjadi penuh arti terjadi jika materi 

yang dipelajari berhubungan dengan hal-hal yang telah diketahui siswa.  

Dengan demikian belajar adalah perolehan dan pemodifikasian 

schemata. Belajar bermakna (penuh arti) terjadi jika siswa menyatukan 

informasi baru ke dalam skema yang sudah ada atau jika siswa mengkreasi 

schemata baru dengan cara menganalogikan kepada skemata lama.  

Untuk itu strategi yang perlu ditempuh guru adalah: (1) untuk 

membantu siswa membentuk schemata, guru hendaknya menyajikan sesuatu 

secara multiple (jamak) seperti: problem kata, dan meminta siswa 

mengidentifikasi dan mendiskusikan sesuatu itu secara umum, (2) jika topic 

itu baru, guru bisa menimbulkan schemata yang cocok sebelum menyajikan 

suatu topic kuliah atau sebelum siswa membaca suatu topic dengan 

menggunakan advanced organizers dan mencoba menghubungkan informasi 

itu dengan pengalaman atau pengetahuan siswa sebelumnya.   

 

Latihan  2 

Jelaskan kaitan antara schema (schemata) dengan berbagai jenis belajar bermakna 

sebagaimana yang dikemukakan oleh Ausabel. (Untuk dapat mengerjakan tugas ini 

anda harus memahami pengertian dan peranan schemata serta mengkaji makna dan 

hakekat dari belajar yang bermakna)   

 

c.  Konstruktivism 

Konstruktivism adalah suatu pendekatan terhadap belajar yang 

berkeyakinan bahwa orang secara aktif membangun atau membuat 
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pengetahuannya sendiri dan realitas ditentukan oleh pengalaman orang itu 

sendiri pula. Dengan kata lain, manusia tak kenal objektif., kenyataan yang 

benar merupakan bagian dari interpretasi mereka sendiri tentang hal itu 

karena semua pengetahuan disaring dan diinterpretasi berdasarkan 

pengalaman yang lampau dan apa yang telah diketahui.  

Pandangan konstruktivism tentang pengetahuan 

1. Kita tidak bisa mengetahui suatu kenyataan yang objektif. Yang bisa kita 

lakukan adalah mengkonstruksi pemahaman kita yang objektif tentang 

pengalaman kita, menginterpretasikan apa saja tentang apa yang telah 

dipelajari dan dialami. 

2. Pengetahuan adalah subjektif. Tak ada dua orang yang punya pengalaman 

, phisiologis, atau lingkungan yang sama. Karena itu tidak ada dua orang 

yang mengkonstruk pengetahuan yang sama.  

3. Pengetahuan dari dua orang bisa dikatakan saling berbagi sepanjang 

pembentukannya dilakukan dengan cara yang sama dalam situasi tertentu. 

Contoh: anda dan teman debat anda melihat suatu kejadian yang sama 

lalu melihat satu sama lain dan mulai tertawa. Tak diperlukan kata-kata 

untuk menjelaskan mengapa itu lucu.  

Bagaimana belajar terjadi atau bagaimana pengetahuan dikonstruksi 

(dibangun). 

1. Pengetahuan dibangun melalui proses adaptasi terhadap kejadian kejadian 

dan ide-ide pengalaman seseorang.  

2. Pembentukan pengetahuan dipengaruhi secara signifikan oleh lingkungan 

seseorang dan oleh simbol-simbol dan material yang digunakan orang 

atau yang telah digunakan orang.  

3. Kesiapan untuk belajar mempunyai arti yang berbeda bagi para 

konstruktivist kognitif. Konsep kesiapan untuk belajar penting dalam 

sebagian besar teori belajar tetapi dikonsepsikan berbeda pada pendekatan 

yang berbeda. Bagi para konstruktivist kognitif, individu siap untuk 

belajar tentang suatu konsep jika konstruksi kognitif mereka mampu 

menyatukan beberapa aspek konsep itu. Pengetahuan tentang konsep yang 

dibentuk mungkin tidak benar menurut kriteria dari luar, tetapi hal itu 

bukan berarti bahwa tak ada yang dipelajari tentang konsep itu. 

Konstruksi kognitif yang ada yang siswa bawa dalam suatu pengalaman 

akan mengarahkan setiap siswa memusatkan dan belajar tentang aspek-

aspek berbeda dari materi yang sama.  
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Penerapan Paham Konstruktivisme Kognitif dalam Kelas 

Ide bahwa setiap orang mengkonstruksi pengetahuannya sendiri mempunyai 

implikasi bagi guru dan siswa. Berdasar paham ini pembelajaran berdasar 

pendekatan konstruktivisme berbeda dari pembelajaran tradisional guru yang 

menggunakan pendekatan konstruktivism: 

1. Bertindak sebagai fasilitator dalam perolehan pengetahuan dan 

keterampilan, sebagai pembimbing atau narasumber yang tujuannya 

untuk menstruktur lingkungan belajar untuk membantu setiap siswa 

memahami informasi. Belajar menjadi sangat bersifat perorangan bagi 

setiap siswa, mempertimbangkan setiap pengetahuan awal siswa, minat, 

level kognitif dan keterampilan. Peran guru adalah mengontrol apa dan 

bagaimana siswa belajar, karena cara yang paling tepat dalam 

mengeksplorasi informasi dan mengembangkan pemahaman siswa yang 

berbeda-beda satu sama lain. Sebagai hasil adalah guru tak bisa 

menyiapkan satu kuliah atau seperangkat latihan untuk seluruh siswa di 

kelas, tetapi harus merespon terhadap kebutuhan setiap individu siswa. 

Guru sering sebagai teman (partner) siswa dalam mengeksplorasi dan 

belajar bersama-sama siswa menghadapi masalah nyata dan menantang 

dimana guru belum siap dengan jawabannya. Siswa beperan lebih aktif 

dan mengarahkan dirinya sendiri, bertanggung jawab terhadap belajarnya 

sendiri dan memilih apa yang akan ia pelajari. Penilaian hasil belajarpun 

sering berlangsung secara kurang formal. Guru lebih sering menilai hasil, 

proyek, dan/ atau mempresentasikan produk siswa ketimbang 

menekankan hasil tes.  

Brooks dan Brooks (Elliott dkk, 2000) mengemukakan bagaimana 

menggunakan pendekatan konstruktivisit di kelas: 

1. Kemukakan masalah yang relevan bagi siswa, yang menarik siswa, yang 

kompleks, dan disediakan waktu yang cukup untuk memecahkan masalah 

itu.  

2. Guru hendaknya mengidentifikasi ide yang besar yang penting bagi siswa 

untuk dipahami dan menstruktur (menyusun, mengembangkan) 

pembelajaran sekitar ide besar itu. Ide besar itu disebut tema.  

3. Cari dan hargai pandangan siswa. Paham konstruktivist menghendaki 

agar guru mendengarkan baik-baik pendapat siswa itu, sebab pendapat 

siswa itu adalah „jendela‟ bagi guru untuk memahami alasan sebaliknya.  
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4. Sesuaikan kurikulum pada pemahaman siswa sekarang. Jika kurikulum 

tidak cocok bagi siswa, ubahlah. Sesuaikan kurikulum itu pada 

pemahaman siswa sekarang dan juga untuk perkembangan pengetahuan 

selanjutnya. 

5. Ukur belajar siswa dalam konteks yang diajarkan. Hasil pengukuran 

semacam itu dapat digunakan untuk mengetahui prestasi belajar siswa, 

melanjutkan ke materi pelajaran berikutnya, dan dapat untuk 

memperbaiki pengajaran selanjutnya. 

 

Latihan 3 

Bagaimana pendapat konstruktivistik tentang belajar, dan apa implikasinya bagi 

pengajaran di kelas? (Untuk dapat menjawab pertanyaan ini anda perlu mengkaji 

kembali teori belajar menurut Konstruktivist dan mengkaji kembali penerapan teori 

itu dalam pembelajaran di kelas).   

 

2. Model Pemrosesan Informasi 

  Morris (Slavin, 1994) menyatakan bahwa alur pemrosesan informasi dari 

luar sehingga kita mengingatnya adalah: pertama masuk melalui indera, lalu 

sampai ke sensor register dan ditransfer dari sensory register ke ingatan jangka 

pendek, kemudian diproses lagi untuk diteruskan ke ingatan jangka panjang.  

a.  Sensory Register. Sensory register adalah komponen pertama dari system 

ingatan dimana informasi yang masuk bertemu. Sensory register menerima 

banyak sekali informasi dari panca indera dan menahannya dalam waktu 

sangat singkat tidak lebih dari dua detik. Jika tidak terjadi apa-apa terhadap 

informasi itu selama ada di sensory register informasi itu akan hilang dengan 

cepat. Sensory register mempunyai dua implikasi pendidikan yaitu: (1) orang 

harus memusatkan perhatian pada informasi itu jika ia ingin mengingatnya, 

dan (2) memerlukan waktu untuk mengingat semua informasi itu.  

 Persepsi. Segera setelah rangsangan diterima oleh indera, pikiran segera 

menolah beberapa rangsangan itu. Karena itu, kesan sensoris yang kita sadari 

tidak sama persis dengan seperti yang kita lihat. Persepsi kita yang tak 

lengkap itu dipengaruhi oleh keadaan mental, pengalaman masa lalu, 

pengetahuan, motivasi, dan factor-faktor lainnya.  

 Perhatian dan cara memperolehnya. Informasi yang masuk ke sensory 

register akan cepat hilang jika tidak ada pemusatan perhatian. Oleh karena itu 

ada beberapa cara untuk memperoleh perhatian siswa: (1) menggunakan 

isyarat yang menandakan bahwa itu penting, misalnya meninggikan atau 
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merendahkan suara, gesture,diam sejenak, mengulangi. Penerbit buku teks 

menggunakan warna yang berbeda-beda atau cara pengetikan yang miring 

atau tebal untuk menunjukkan butir yang penting, (2) meningkatkan muatan 

emosional kata yang dipakai, misalnya: Ani melibas lawan lomba 

matematikanya. Kata melibas lebih dapat menarik perhatian daripada 

mengalahkan, (3) perhatian bisa ditimbulkan oleh rangsangan yang tidak 

biasa, yang tak tetap, atau yang mengherankan, (4) melalui pemberian 

informasi kepada siswa bahwa apa yang kan dikemukakan guru penting bagi 

mereka. Contoh: “Ini yang akan keluar di tes besok!”    

b.  Ingatan jangka Pendek 

  Informasi yang diterima orang dan diperhatikan ditransfer ke 

komponen kedua dari system ingatan kita yaitu ingatan jangka pendek. 

Ingatan jangka pendek adalah system penyimpanan yang dapat menahan 

informasi secara terbatas dalam beberapa detik. Ingatan jangka pendek adalah 

bagian dari ingatan dimana informasi sedang dipikirkan untuk disimpan. 

Pikiran yang kita sadari yang dapat kita ingat setiap saat adalah berada pada 

ingatan jangka pendek ini. Jika kita berhenti memikirkan sesuatu berarti yang 

kita pikirkan itu hilang dari ingatan jangka pendek.  

  Informasi bisa masuk ke ingatan jangka pendek dari sensory register 

atau bisa dari ingatan jangka panjang, sering pula dua hal itu terjadi dalam 

waktu yang sama. Begitu kita melihat burung gagak kita ingat burung gagak 

yang pernah mencuri telur ayam Tini sebulan yang lalu.  

  Cara untuk mengingat informasi dalam ingatan jangka pendek adalah 

memikirkannya atau mengatakannya berulang kali. Mengulang-ulang adalah 

penting dalam belajar, sebab makin lama informasi berada di ingatan jangka 

pendek makin besar kemungkinannya ditransfer ke ingatan jangka panjang. 

Karena itu guru harus mengalokasikan cukup waktu untuk mengulang-ulang 

pelajaran.  

  Ingatan jangka pendek, diyakini hanya mempunyai kapasitas lima 

sampai Sembilan potongan informasi kecil yang berbeda-beda. Tetapi 

potongan yang sedikit itu mungkin berisi informasi yang banyak sekali. 

Misalnya daftar makanan dan minuman yang banyak susah diingat, tetapi 

kalau diorganisir menurut pola tertentu yang sudah kita kenal misalnya menu 

makanan pagi, siang, dan malam maka akan mudah kita ingat. Keterbatasan 

ingatan jangka pendek ini mempunyai implikasi bahwa penyajian pelajaran 

bagi siswa jangan terlalu banyak kecuali pengajaran itu diorganisir dengan 

baik sehingga berkaitan dengan informasi yang sudah ada pada ingatan 



                                                                                                                                 Strategi Pembelajaran 1-27 

jangka panjang. Karena itu makin banyak pengetahuan seseorang tentang 

sesuatu makin baik kemampuan orang itu menyerap informasi.  

c.  Ingatan Jangka Panjang (Long-Term Memory)       

  Ingatan jangka panjang adalah bagian dari system ingatan kita yang 

berfungsi menyimpan informasi untuk jangka panjang, kapasitasnya sangat 

besar. Para ahli meyakini bahwa kita tidak pernah melupakan informasi 

dalam ingatan jangka panjang, mungkin kita hanya kehilangan kemampuan 

menemukan informasi itu dalam ingatan kita.  

  Tulving (Slavin, 1994) menyatakan bahwa ingatan jangka panjang 

dibagi dalam tiga bagian, yaitu ingatan episodic, ingatan semantic, dan 

ingatan procedural.  

a. Ingatan episodic adalah ingatan kita tentang pengalaman pribadi yang 

tersimpan dalam ingatan jangka panjang. Informasi tentang ingatan 

episodic ini tersimpan dalam bentuk images yang terorganisir berdasarkan 

kapan dan dimana kejadian itu terjadi. Misalnya: ingatan tentang makan 

malam dengan pacar kemarin di rumah makan pinggir kota Makassar. 

b.  Ingatan semantic adalah ingatan yang berisi fakta dan generalisasi yang 

kita tahu, konsep, prinsip, atau aturan-aturan dan bagaimana 

menggunakannya, keterampilan pemecahan masalah dan strategi belajar. 

Apa yang dipelajari di kelas disimpan dalam ingatan semantic ini. 

Informasi di dalam ingatan semantic diorganisir dalam bentuk rangkaian 

hubungan dari ide-ide. 

c.  Ingatan procedural adalah kemampuan untuk mengingat tentang 

bagaimana melakukan sesuatu terutama tugas fisik. Tipe ingatan ini 

tersimpan dalam seri pasangan stimulus respon. Contoh: jika Anda naik 

sepeda dan sepeda Anda miring ke kiri (stimulus) maka Anda segera 

menyeimbangkan diri ke kanan (respon). 

 

Latihan 4 

Jelaskan bagaimana alur (jalannya) informasi yang masuk sehingga informasi itu kita 

ingat. (untuk menjawab tugas ini anda perlu mengkaji model pemrosesan informasi 

mulai dari masuknya informasi melalui indera kita sampai ke apa yang dinamakan 

ingatan jangka panjang(long-term memory)) 
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d.  Ingat atau Lupa 

1) Lupa 

Slavin (1994) menyatakan bahwa alasan digunakan cara 

belajar bagian-bagian ini adalah untuk mengurangi restroactive 

inhibition. Umumnya lupa terjadi karena informasi di dalam ingatan 

jangka pendek tidak pernah ditransfer ke ingatan jangka panjang. 

Tetapi lupa bisa pula terjadi karena kita kehilangan kemampuan 

mengingat informasi yang ada di informasi jangka panjang. Selain itu, 

Slavin (1994) juga menyebutkan bahwa lupa disebabkan oleh turut 

campurnya informasi oleh informasi lain sehingga bercampur atau 

menyisihkan informasi itu. Kehadiran infomasi lain yang 

menyebabkan kita lupa itu dinamakan interference.  

 Bentuk lain dari interference dinamakan retroactive inhibition 

yaitu berkurangnya kemampuan mengingat informasi yang dipelajari 

sebelumnya disebabkan oleh mempelajari informasi baru. Hal itu 

karena informasi baru bercampur dengan informasi lama atau mirip. 

Contoh: belajar dapat menghambat atau melupakan yang telah 

dipelajari sebelumnya. Sebaliknya, terjadi pula apa yang dinamakan 

proactive inhibition yaitu berkurangnya kemampuan mempelajari 

informasi baru karena dihambat oleh pengetahuan yang telah ada. 

Contoh: belajar menyetir mobil di USA dipersulit oleh kemampuan 

menyetir di Indonesia yang telah dikuasai.     

2)  Ingat 

  Slavin (1994) menyatakan beberapa hal yang menyebabkan 

kita ingat terhadap informasi yang kita pelajari.  

a) Informasi yang kita pelajari harus kita simpan dalam ingatan 

jangka panjang melalui pengulang-ulangan informasi yang masih 

ada pada ingatan jangka pendek. 

b) Kita harus menaruh perhatian dan usaha yang serius kepada 

informasi yang kita pelajari. 

c) Kita perlu mempertimbangkan bahwa setelah mempelajari 

informasi tidak ada informasi lain yang dapat mengaburkan 

informasi sebelumnya. 

d) Latihan yang banyak akan baik untuk menguasai materi yang baru 

dipelajari. Tetapi untuk informasi yang telah ada pada ingatan 

jangka panjang, latihan-latihan secara terdistributif sedikit-sedikit 

setiap hari adalah lebih baik. Contoh: untuk menghadapi tes 
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sumatif digunakan latihan secara distributive. Apa yang mungkin 

terjadi jika digunakan latihan yang banyak semalam saja sebelum 

tes sumatif ? 

e) Belajar bagian-bagian dan belajar keseluruhan untuk mempelajari 

materi pelajaran yang banyak akan efektif jika digunakan cara 

belajar bagian-bagian. Alasan digunakan cara belajar bagian-

bagian ini adalah untuk mengurangi restroactive inhibition. Tetapi 

jika materi pelajarannya sedikit sebaiknya digunakan cara belajar 

keseluruhan.  

f) Otomatisasi. Otomatisasi diperoleh melalui hafalan dan latihan. 

Otomatisasi penting karena kita ingin keterampilan yang kita 

ajarkan pada anak menjadi darah daging sehingga anak terbebas 

dari ingatan jangka pendek sehingga dapat menguasai tugas yang 

lebih kompleks. Contoh: 25x4 = …25x8 =…12,5x8 =….12,5x16 

=…  Perkalian-perkalian ini harus anak-anak hafalkan agar 

mempermudah tugas atau mempermudah penyelesaian soal-soal 

yang lebih kompleks.  

g) Overlearning. Overlearning adalah cara mempelajari materi 

pelajaran dengan dua kali lipat porsi belajar yang diperlukan. 

Misalnya jika proses belajar dua hari sudah dapat menjawab soal-

soal materi pelajaran dengan tanpa kesalahan, maka kita harus 

menambah dengan dua hari lagi. Menurut penelitian Krueger 

(Slavin, 1994) siswa yang belajar dengan cara overlearning 

setelah 28 hari dites masih ingat beberapa sedangkan siswa yang 

belajar secara biasa sama sekali lupa.  

h) Belajar dengan berbuat (learning by doing, enactment). Dalam 

belajar tentang bagaimana melakukan tugas-tugas apa saja, kita 

akan belajar lebih baik jika kita melakukannya, ketimbang jika 

kita hanya membaca instruksi atau melihat guru tanpa kita 

melakukan tugas itu (Cohen dalam Slavin 1994). 

 

Latihan 5 

Jelaskan mengapa kita dapat ingat dan lupa tentang informasi (materi pelajaran) yang 

kita pelajari ? (Untuk dapat menjawab tugas ini pelajari tentang hal-hal yang 

menyebabkan kita lupa dan hal-hal yang menyebabkan kita ingat tentang materi 

yang kita pelajari) 
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3.  Otak dan Pikiran 

  Tahukan anda bagaimana hubungan antara otak dan pikiran, apa itu 

lateralisasi, pattern matching, dan basic biologis dari belajar? 

a. Hubungan antara otak dan pikiran 

 Menurut Luria (Elliot, dkk. 2000) kegiatan intelektual dimulai dengan 

menganalisis kondisi dari tugas dan kemudian mengidentifikasi elemen-

elemen pentingnya. Contoh: ia menelusuri proses berpikir melalui empat 

tahap: (1) pikiran dimulai hanya jika orang termotivasi untuk memecahkan 

masalah, jika siswa mengetahui masalah dan mereka mempunyai alat 

memecahkannya, motivasi mereka jadi tinggi, (2) tahap kedua mereka secara 

hati-hati berusaha menemukan kemungkinan pemecahan masalah, (3) tahap 

tiga, siswa memilih alternative yang paling baik dan membuat rencana 

umum, (4) akhirnya, siswa harus melaksanakan tindakan sesuai metode yang 

diusulkan. Mereka harus menjawab apakah tindakannya berhasil? Dan, 

apakah masalah dipecahkan secara memuaskan.  

 Ahli syaraf gagal membedakan aspek-aspek khusus hubungan antara otak dan 

pikiran. Luka pada bagian otak yang berbeda menyebabkan tipe yang berbeda 

dari kelainan intelektual. Akibat luka pada bagian depan otak berpengaruh 

pada kemampuan membuat rencana. Orang yang menderita luka di bagian 

otak ini tak bisa membentuk rencana dasar tindakan. System hubungan apa 

saja yang muncul akan bersifat random, akan kehilangan arah tujuan dan sifat 

selektif. Informasi tentang hubungan antara otak dan pikiran menunjukkan 

pentingnya untuk menyertakan informasi tentang fungsi otak.  

b. Lateralisasi 

 Lateralisasi adalah system pengontrolan oleh otak yang sifatnya 

menyamping. Otak kanan mengontrol gerakan tubuh sebelah kiri dan 

sebaliknya otak kiri mengontrol gerakan tubuh sebelah kanan. Contoh: anak 

yang menulis dengan tangan kiri atau menendang bola dengan kaki kiri 

adalah tipe anak yang dikontrol oleh otak kanan. Anak yang rusak 

hemisphere (belahan otak) kanan akan menyebabkan ketidakteraturan 

pengamatan dan perhatian. Dulu orang percaya bahwa belahan otak kiri yaitu 

pusat control bahasa sebagai yang dominan, tetapi sekarang ahli psikologi 

menganggap lebih penting belahan otak kanan sebagai pengontrol kegiatan 

penglihatan dan ruang (Elliot, dkk. 2000). 
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 Apa implikasinya system lateralisasi ini terhadap pendidikan? Dulu ada 

sekolah untuk mengajar anak yang dikontrol oleh belahan otak kirinya 

dengan pelajaran membaca, menulis, dan matematika termasuk logika. 

Bagaimana dengan anak yang dikontrol oleh otak sebelah kanan? Apa perlu 

kurikulum tersendiri? Hasil penelitian menjawab tidak, kedua tipe 

pengontrolan oleh belahan otak mendapat perlakuan belajar secara adil, 

semuanya dikembangkan. Umumnya guru tergantung pada tugas-tugas linear 

seperti meminta siswa menjawab pertanyaan tertentu atau mengikuti perintah. 

Selain itu, guru juga mencoba menampilkan materi pelajaran dalam bentuk 

grafik, bentuk visual, dan mendorong siswa mengekspresikan pemahaman 

mereka terhadap suatu topic dengan cara yang kreatif.  

c.  Pencocokan Pola (Pattern Matching) 

 Deteksi pola dan pencocokan pola tampaknya merupakan fungsi yang 

melekat pada otak. Hubel (Elliot, dkk. 2000) menyimpulkan bagaimana otak 

mengorganisir informasi (melalui pola-pola) dan menyatakan bahwa pada 

akhir input, otak yang pertama terpikat oleh informasi dunia luar yang secara 

biologis menarik. Pada ujung output syaraf merangsang respon tingkah laku. 

Apa yang terjadi antara input dan output menyisakan keraguan (sama-sama), 

dan seperti yang dinyatakan Hubel, memahami mekanisme yang netral yang 

menjelaskan persepsi (pemasangan pola) merupakan tujuan utama.  

 Mengomentari tentang kecenderungan otak untuk memasangkan pola-pola, 

Hart (Elliot, dkk. 2000) menyatakan bahwa otak mendeteksi, membentuk, 

dan mengolaborasi pola-pola sebagai suatu fungsi dasar, built-in, dan natural. 

Ia percaya bahwa tidak ada konsep, atau fakta dalam pendidikan yang lebih 

penting ketimbang fungsi pemasangan pola otak, karena itu adalah jantung 

dari belajar. Hart mengemukakan kemampuan pencocokan pola dari otak 

sebagai berikut: 

1. Otak secara alami adalah pencocok pola, walaupun pada bayi. 

2. Pencocokan pola memanfaatkan unsur-unsur spesifik dan hubungan-

hubungan dan dibantu oleh penggunaan isyarat yang efektif.  

3. Isyarat negative memberi peranan penting, karena isyarat negative itu 

secara cepat menyodorkan otak bahwa “ada kesalahan” 

4. Otak menggunakan isyarat dalam suatu cara yang bersifat kemungkinan, 

kita menggunakan jumlah isyarat minimum untuk mencapai suatu 

keputusan atau pemecahan yang benar. 
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5. Pencocokan pola tergantung pada pengalaman seseorang, makin banyak 

isyarat yang dikenal makin cepat pencocokan itu.  

6. Pola-pola terus berubah untuk memenuhi tuntutan pengalaman baru.  

Karena otak manusia berfungsi mencari pola, guru dapat membantu siswa 

memajukan pembelajarannya dengan menggunakan apa yang kita ketahui 

tentang pemecahan pola. Satu cara yang dapat dilakukan adalah 

menyumbangkan pedoman pola secara kronologis. Contoh: setelah siswa 

membaca cerita, beri mereka seri pernyataan campuran dan minta mereka 

untuk menyusun pernyataan itu dalam urutan sesuai cerita. Siswa merespon 

baik latihan semacam ini karena mereka dipengaruhi untuk mengidentifikasi 

pola-pola. Pengajaran yang berusaha menyajikan informasi dengan cara yang 

membantu otak siswa menyarikan pola-pola seperti yang ditemukan dalam 

kurikulum terintegrasi, pengajaran tematik, dan penggunaan bahasa 

keseluruhan (global), sangat membantu siswa membuat masuk akal tentang 

apa yang mereka pelajari.    

 

Rangkuman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psikologi kognitif menyatakan bahwa belajar adalah perubahan proses 

mental internal atau perubahan struktur mental seseorang yang menyediakan 

kapasitas bagi terwujudnya perubahan dalam tingkah laku. Sedikitnya ada empat 

hal yang berkaitan dengan belajar yang dikemukakan oleh Psikologi Kognitif. 

Yang pertama, konsep tentang schema (skemata) dan penerapannya dalam 

problem solving di kelas, kedua pendekatan utama dalam belajar yang meliputi  : 

pendekatan belajar penuh arti, pendekatan belajar penemuan, paham konstruktivist 

dan penerapannya dikelas, ketiga konsep tentang otak dan fikiran yaitu : hubungan 

antara otak dan fikiran, kaderisasi, dan penerapan pola, keempat, konsep tentang 

pemprosesan informasi dan perolehan pengetahuan yang antara lain membahas 

tentang akar pemprosesan informasi yang menyebabkan orang ingat dan lupa. 
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Tes Formatif 2 

Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dari empat kemungkinan jawaban yang 

tersedia dari soal-soal multiple choise berikut ini : 

1.  Psikologi kognitif memandang bahwa belajar itu adalah 

A. proses stimulus – respon 

B. proses perubahan struktur mental seseorang 

C. proses latihan yang berulang-ulang 

D. proses perubahan tingkah laku karena pengalaman 

2. Alur pemprosesan informasi dari luar sehingga kita dapat mengingat informasi 

itu meliputi : 

A. indera, Sensory register, pusat otak sebelah kanan, pusat kesadaran. 

B. indera, Sensory register, sensory motorik, kesadaran. 

C. indera, Sensory register, ingatan jangka pendek, ingatan jangka panjang. 

D. indera, Saraf sensoris, otak, saraf motorik. 

3. Yang harus dilakukan agar informasi yang masuk kedalam ingatan jangak 

pendek dan tidak mudah dilupakan adalah : 

A. informasi itu diulang-ulang banyak kali. 

B. menyediakan waktu yang cukup untuk mengulang-ulang informasi itu. 

C. informasi itu diorganisir menurut pola tertentu. 

D. a, b, dan c semuanya benar. 

4. Paham konstruktivist beranggapan bahwa belajar adalah proses dimana .... 

A. orang aktif membangun pengetahuannya sendiri. 

B. orang perlu dibangun pengetahuannya melalui latihan-latihan yang banyak 

oleh guru. 

C. orang membangun pengetahuannya setelah diberi stimulasi oleh gurunya. 

D. orang pasif menerima pengajaran dari guru. 

5. Berikut ini adalah penerapan pendekatan konstruktivist di sekolah / kelas, 

kecuali? 

A. Mengukur hasil belajar siswa dalam konteks materi yang diajarkan. 

B. Memberi penguatan positif kepada siswa yang berhasil menjawab dengan 

benar pertanyaan guru. 

C. Menyusun materi pelajaran berdasarkan tema. 

D. a, b, dan c semuanya benar. 

6.  Mana peranan guru berikut ini yang bukan peranan guru menurut faham 

konstruktivist. 

A. Sebagai instruktur atau pelatih. 
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B. Sebagai fasilitator dan pembimbing. 

C. Sebagai teman atau mitra. 

D. Sebagai narasumber. 

7. Berikut ini adalah pengertian schemata, kecuali : 

A. Kerangka mental terorganisir mengenai kejadian, situasi atau objek yang 

mengubah data yang masuk sesuai dengan pengalaman atau persepsi orang 

itu.  

B. Bentuk struktur kognitif yang abstrak sebagai dasar ingatan hasil dari 

pengalaman yang laku yang diorganisir secara individual. 

C. Pengetahuan yang dimiliki siswa yang berhubungan dan relevan untuk 

pemecahan masalah. 

D. Unit pengetahuan teroganisir mengenai kejadian, situasi atau objek yang 

mengubah data yang masuk sesuai dengan pengalaman atau persepsi orang 

itu. 

8. Belajar bermakna (meaningful learning) terjadi jika siswa : 

A. menyatukan informasi baru kedalam schema yang sudah ada. 

B. mengkreasi schemata baru dengan cara menganalogikakan kepada schemata 

lama. 

C. menemukan apa yang dipelajari dan kemudia menyatukan kembali materi 

yang dipelajari itu untuk mengintegrasikannya dengan struktur kognitif yang 

sudah ada. 

D. a, b, dan c semuanya benar. 

9. Siswa belajar dimana mereka menggunakan informasi dalam bentuk sudah 

tinggal mempelajari tanpa mengubah susunan atau artinya, Belajar demikian 

dinamakan : 

A. Belajar hafalan. 

B. Belajar reseptif. 

C. Belajar penemuan. 

D. Belajar bermakna. 

10. Apa yang terjadi jika belahan otak kiri seorang anak rusak? 

A. Anak akan mengalami kesulitan bicara. 

B. Anak akan mengalami ketidak teraturan pengamatan dan perhatian. 

C. Anak akan sulit dalam membuat perencanaan dasar tindakan. 

D. a, b, dan c semuanya benar. 
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Umpan Balik dan Tindak Lanjut. 

 

Setelah mengerjakan tes formatif sub unit 2 ini, bandingkanlah jawaban anda dengan 

kunci jawaban yang terdapat pada akhir unit ini. Jika dapat menjawab dengan benar 

minimal 80%, maka anda dinyatakan berhasil dengan baik dan silahkan berlanjut 

mempelajari sub unit berikutnya. Sebaliknya kalau jawaban yang benar kurang dari 

80%, maka silahkan anda pelajari kembali uraian yang terdapat dalam sub unit 

sebelumnya, terutama bagian-bagian yang belum anda kuasai dengan baik 
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Kunci Jawaban Tes Formatif 

 
Tes Formatif 1 

 

1.   A,  Karena alternative jawaban lainnya salah sebab tidak sesuai dengan teori 

belajar tingkah laku. 

2.   D, Karena teori belajar kognitif bukan termasuk teori belajar tingkah laku. 

3.   C, Karena kalau meniru tingkah laku orang lain berarti itu teori belajar sosial. 

4.   B, Karena alternatif lain bukan cara belajar dari teori Classical Conditioning. 

5.   C,  Karena alternatif lainnya bukan merupakan prinsip belajar Conditioning. 

6.   C, Karena alternatif ini tidak sesuai dengan cara mengubah tingkah laku 

menurut teori Operant Conditioning. 

7.   D, Karena metode-metode ini dikembangkan berdasar teori Operant 

Conditioning. 

8.   D, Karena alternatif ini bukan menurut teori belajar sosial. 

9.   A,  Karena alternatif ini urutannya sesuai dengan ketentuan observasi mental. 

10. C,  Karena alternatif ini bukan cara belajar menurut teori belajar sosial. 

 

Tes Formatif 2 

1. A, Karena alternatif lainnya adalah teori belajar tingkah laku. 

2. C, Karena alternatif ini merupakan alur yang urutan-urutannya benar. 

3. D, Sudah jelas. 

4. A,  Karena alternatif lain bukan teori konstruktivist. 

5. B, Karena alternatif ini bukan implikasi teori belajar psikologi kognitif. 

6. A,  Karena alternatif ini bukan perana guru menurut psikologi kognitif. 

7. C,  Karena alternatif ini bukan pengertian Schemata, tetapi problem Schemata. 

8. D, Sudah jelas. 

9. B, Karena alternatif ini yang artinya mempelajari mata pelajaran yang materinya 

sudah ditata rapi. 

10. A, Karena alternatif ini yang benar. 
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Glosarium 

 
 

Advanced Organizer adalah pengaturan susunan penetahuan mulai dari awal (asal) 

sapai ke cabang-cabang kecil secara teratur. 

Mengkonstruk artinya membangun atau membuat. Biasanya yang dikonstruk itu 

adalah pengetahuan. 

Mengilaburasi adalah kata lain untuk menambah-nambah, menjelaskan atau 

menerangkan. 

Mental artinya dalam hal ini adalah fikiran. 

Pengalaman Vicarius adalah pengalaman yang diperoleh secara tidak langsung 

melalui majalah atau sumber-sumber lain tentang kegagalan atau 

keberhasilan seseorang. 

Pengkondisian adalah cara yang ditempuh agar seseorang mau berbuat sesuatu yang 

semula tidak disukai menjadi disukai dengan jalan menyertakan hal-hal yang 

disenangi beserta dengan tingkah laku yang tidak disukai itu secara berulang-

ulang. 

Stuktur Kognitif adalah pola fikir yang telah ada pada seseorang yang mengarahkan 

dan mempengaruhi cara berfikir, bersikap, dan berperilaku. 

Tema (Tematik) artinya berdasarkan pusat topik tertentu, misalnya tema tentang 

Transportasi. Dari tema ini dikembangkan materi pelajaran yang berkaitan 

dengan transportasi, misalnya : tarif (harga), keamanan, polusi, dan 

sebagainya 

Tugas-Tugas Linier adalah tugas yang harus dikerjakan dengan cara tertentu, 

mengikuti perintah tertentu. 
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